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Ë˜  המשוררים לוי בני על הממונה המנצח לידי המלך דוד שמסר מזמור
המקדש. בבית הדוכן על והמזמרים

È˜   ,"לדוד "מזמור שנאמר מקום כל רז"ל, ואמרו המלך, דוד שחיברו מזמור
"לדוד בו שנאמר וכל לדוד. הקודש רוח להביא מזמור שכינה, עליו שורה כך ואחר מנגן היה

שירה. אמר כך ואחר שכינה עליו שרתה מזמור",

מתוך פירוש שי למורא



ד

    
 

מוגה) בלתי (הנחה

ÔÈ‰Ï1,ּדוקא יׂשראל לנׁשמֹות הּתֹורה נתינת ענין ¿»ƒְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּבגּופים מלּבשים ׁשהם ּכמֹו עצמם ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻולּנׁשמֹות
ּדוקא, למּטה ׁשהם ּכמֹו עצמם ּבגּופים ולּנׁשמֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּדוקא,

הּׁשרת למלאכי הּתֹורה נּתנה לא לּנׁשמֹות2ׁשהרי אם ּכי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
התלּבׁשּותם קֹודם ׁשהם ּכמֹו לא עצמם ולּנׁשמֹות ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדוקא,
ולּנׁשמֹות ּדוקא, ּבּגּוף מלּבשים ׁשהם ּכמֹו אם ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּבּגּוף,

סיני הר על הוי' וּירד הּנה עצמם להם3ּבגּופים ונתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אֹותם העלה ׁשּלא הינּו, ּדוקא, למּטה הּתֹורה ְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
הּתֹורה להם ונתן סיני הר על ׁשּירד אם ּכי ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה,
על הּנׁשמֹות מעלת ּתחּלה לבאר צרי ּדוקא, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָלמּטה

ְִַַָהּמלאכים.

ּכתיבÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה ּבין4הּוא, מהלכים ל ונתּתי ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
והינּו האּלה, ׁשהּמלאכים5העמדים , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

על ׁשעֹומד הּוא העמידה ּדענין עֹומדים, ּבׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָנקראים
ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו ׁשטאנד), זיין אֹויף ׁשטייט (ער ְְְְְֲֵֶַַַַָָָעמדֹו
וזהּו וההגּבלה, הּמדידה ענין הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּדבכללּות
ּדעם ּבהגּבלה, ׁשהם לפי עֹומדים, נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּמלאכים
מיכאל מחנה ויראה, ּבאהבה היא ׁשעבֹודתם ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהיֹות

ּביראה ּגבריאל ּומחנה ׁשהם6ּבאהבה מלאכים ּגם ויׁש , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
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(סה"מ1) תרנ"ד בעומר [ל"ג רנד" "לגב בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

ואילך)]. רסא ע' ובכ"מ.2)תרנ"ד א. ל, יומא ב. כה, ברכות – חז"ל כ.3)לשון יט, סע"א4)יתרו ל, וישב תו"א וראה ז. ג, זכרי'

ע'5)ואילך. ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. קא ס"ע תקס"ד אדה"ז במאמרי דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ראה

ואילך). ערה ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב וראינה צאינה ד"ה גם וראה ואילך. ריח ע' ענינים אוה"ת ואילך. לקו"ת6)תרסז ראה

    
- המאמר אמירת אופן מתואר (147 עמ' [תשט"ז] 14) בקובץֿליובאוויטש

בקרב נשמע בוקר, לפנות שלוש בשעה "בערך שלפנינו: - מתןֿתורה" "מאמר

המיוחד, מחדרו יוצא שליט"א אדמו"ר כ"ק גדול, ברעש תנועה קול החסידים

ספורות דקות תוך ביתֿהמדרש. לכיוון ונערים זקנים להיחפז החלו עבר ומכל

מפה הגדול ביתֿהמדרש התמלא

שליט"א אדמו"ר כ"ק פה. אל

על השולחן, בראש התיישב

לכן, קודם עוד שהוכנה הבימה

שקט של מועטים רגעים וכעבור

שליט"א הרבי פתח מוחלט

למה "להבין המאמר באמירת

בגופים לנשמות תורה ניתנה

נמשכה שאמירתו דוקא",

המאמר בסיום השעה. כמחצית

ואברכים רבים חסידים נאספו

עתה זה ששמעו המאמר לחזרת

הרבי". מפי

נשמות מעלת נתבאר במאמר

שלכן השרת מלאכי על ישראל

לנשמות דווקא התורה ניתנה

למלאכי ולא הזה בעולם בגופים

התורה לקבל שרצו השרת

דף שבת במסכת כמובא בעצמם

יהושע רבי "אמר ואילך: א פח,

משה שעלה בשעה לוי, בן

אמרו התורה], [=לקבל למרום

ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי

לילוד מה עולם של רבונו הוא:

לקבל להן אמר בינינו? אשה

הגמרא מביאה בהמשך תורה".

התורה שאין המלאכים טענת את

"מה ודם: לבשר לינתן ראויה

"תנה וביקשו תזכרנו"? כי אנוש

ראויה התורה כי להם ענה רבינו שמשה עד השרת! למלאכי השמים" על הודך

בה כתיב "מה ביניהם: דוגמאות. כמה והביא בניֿאדם, אצל דוקא להתקיים

עד לכם?" יש ואם אב אמך. ואת אביך את כבד בתורה]? כתוב [=מה

לדבריו. שהסכימו

ÔÈ‰Ï1˙BÓLpÏÂ ,‡˜Âc Ï‡È ˙BÓLÏ ‰B‰ ˙È˙ ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿»¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»¿«¿»
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏÂ ,‡˜Âc ÌÈÙe‚a ÌÈ˘aÏÓ Ì‰L BÓk ÌÓˆÚ«¿»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»¿ƒ

?‡˜Âc ‰hÓÏ Ì‰L BÓk ÌÓˆÚ.א השאלה: פרטי לבאר ומתחיל «¿»¿∆≈¿«»«¿»
- דוקא ישראל לנשמות התורה נתינת ענין ‰B‰להבין ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿»«»

˙‰ ÈÎ‡ÏÓÏ2?‡˜Âc ˙BÓLpÏ Ì‡ Èk ÌÓˆÚב., ˙BÓLpÏÂ ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ«¿»«¿»¿«¿»«¿»
Ì‰L BÓk ‡Ïלמעלה במקורם Ûeba,נמצאות Ì˙eLaÏ˙‰ Ì„B˜ …¿∆≈∆ƒ¿«¿»«

Ì‰L BÓk Ì‡ Èkƒƒ¿∆≈
?‡˜Âc Ûeba ÌÈ˘aÏÓ.ג ¿À»ƒ««¿»

ÌÓˆÚ ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏÂ¿«¿»¿ƒ«¿»
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מוגה) בלתי (הנחה

ÔÈ‰Ï1,ּדוקא יׂשראל לנׁשמֹות הּתֹורה נתינת ענין ¿»ƒְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּבגּופים מלּבשים ׁשהם ּכמֹו עצמם ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻולּנׁשמֹות
ּדוקא, למּטה ׁשהם ּכמֹו עצמם ּבגּופים ולּנׁשמֹות ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּדוקא,

הּׁשרת למלאכי הּתֹורה נּתנה לא לּנׁשמֹות2ׁשהרי אם ּכי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
התלּבׁשּותם קֹודם ׁשהם ּכמֹו לא עצמם ולּנׁשמֹות ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדוקא,
ולּנׁשמֹות ּדוקא, ּבּגּוף מלּבשים ׁשהם ּכמֹו אם ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּבּגּוף,

סיני הר על הוי' וּירד הּנה עצמם להם3ּבגּופים ונתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אֹותם העלה ׁשּלא הינּו, ּדוקא, למּטה הּתֹורה ְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
הּתֹורה להם ונתן סיני הר על ׁשּירד אם ּכי ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה,
על הּנׁשמֹות מעלת ּתחּלה לבאר צרי ּדוקא, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָלמּטה

ְִַַָהּמלאכים.

ּכתיבÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה ּבין4הּוא, מהלכים ל ונתּתי ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
והינּו האּלה, ׁשהּמלאכים5העמדים , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

על ׁשעֹומד הּוא העמידה ּדענין עֹומדים, ּבׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָנקראים
ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו ׁשטאנד), זיין אֹויף ׁשטייט (ער ְְְְְֲֵֶַַַַָָָעמדֹו
וזהּו וההגּבלה, הּמדידה ענין הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּדבכללּות
ּדעם ּבהגּבלה, ׁשהם לפי עֹומדים, נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּמלאכים
מיכאל מחנה ויראה, ּבאהבה היא ׁשעבֹודתם ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהיֹות

ּביראה ּגבריאל ּומחנה ׁשהם6ּבאהבה מלאכים ּגם ויׁש , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
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(סה"מ1) תרנ"ד בעומר [ל"ג רנד" "לגב בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

ואילך)]. רסא ע' ובכ"מ.2)תרנ"ד א. ל, יומא ב. כה, ברכות – חז"ל כ.3)לשון יט, סע"א4)יתרו ל, וישב תו"א וראה ז. ג, זכרי'

ע'5)ואילך. ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. קא ס"ע תקס"ד אדה"ז במאמרי דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ראה

ואילך). ערה ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב וראינה צאינה ד"ה גם וראה ואילך. ריח ע' ענינים אוה"ת ואילך. לקו"ת6)תרסז ראה

    
- המאמר אמירת אופן מתואר (147 עמ' [תשט"ז] 14) בקובץֿליובאוויטש

בקרב נשמע בוקר, לפנות שלוש בשעה "בערך שלפנינו: - מתןֿתורה" "מאמר

המיוחד, מחדרו יוצא שליט"א אדמו"ר כ"ק גדול, ברעש תנועה קול החסידים

ספורות דקות תוך ביתֿהמדרש. לכיוון ונערים זקנים להיחפז החלו עבר ומכל

מפה הגדול ביתֿהמדרש התמלא

שליט"א אדמו"ר כ"ק פה. אל

על השולחן, בראש התיישב

לכן, קודם עוד שהוכנה הבימה

שקט של מועטים רגעים וכעבור

שליט"א הרבי פתח מוחלט

למה "להבין המאמר באמירת

בגופים לנשמות תורה ניתנה

נמשכה שאמירתו דוקא",

המאמר בסיום השעה. כמחצית

ואברכים רבים חסידים נאספו

עתה זה ששמעו המאמר לחזרת

הרבי". מפי

נשמות מעלת נתבאר במאמר

שלכן השרת מלאכי על ישראל

לנשמות דווקא התורה ניתנה

למלאכי ולא הזה בעולם בגופים

התורה לקבל שרצו השרת

דף שבת במסכת כמובא בעצמם

יהושע רבי "אמר ואילך: א פח,

משה שעלה בשעה לוי, בן

אמרו התורה], [=לקבל למרום

ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי

לילוד מה עולם של רבונו הוא:

לקבל להן אמר בינינו? אשה

הגמרא מביאה בהמשך תורה".

התורה שאין המלאכים טענת את

"מה ודם: לבשר לינתן ראויה

"תנה וביקשו תזכרנו"? כי אנוש

ראויה התורה כי להם ענה רבינו שמשה עד השרת! למלאכי השמים" על הודך

בה כתיב "מה ביניהם: דוגמאות. כמה והביא בניֿאדם, אצל דוקא להתקיים

עד לכם?" יש ואם אב אמך. ואת אביך את כבד בתורה]? כתוב [=מה

לדבריו. שהסכימו
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הם שהמלאכים כיון 'עומדים',

מדרגת שנמשכה מהבריאה חלק

נמשכו והנשמות ה"דיבור".
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‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙k[כתוב=]ליהושע4 נאמר ¿ƒ

לפני עמד (כאשר הגדול הכהן

Ïהמלאכים): È˙Â¿»«ƒ¿
ÌÈ„ÓÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó«¿¿ƒ≈»…¿ƒ
eÈ‰Â ,‰‡‰5, »≈∆¿«¿

ÌÈ‡˜ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒƒ¿»ƒ
ÔÈÚc ,ÌÈ„ÓBÚ ÌLa¿≈¿ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ „ÓBÚL ‡e‰ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»∆≈«
,BÓe B„ÓÚÓa ,„‡L ÔÈÈ ÛÈB‡ ÈÈL Ú B„ÓÚ»¿∆¿≈«¿¿«¿«¬»«»
ÌÈÎ‡Ïn‰L e‰Â ,‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ»¿««¿»»¿∆∆««¿»ƒ
Ì˙„BÚL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‰Ïa‚‰a Ì‰L ÈÙÏ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»»¿ƒ¡∆¬»»

‰Ó ,‰‡ÈÂ ‰‰‡a ‡È‰מלאך היאÏ‡ÎÈÓשל עבודתם ƒ¿«¬»¿ƒ¿»«¬∆ƒ»≈
‰Óe ‰‰‡aמלאך היאÏ‡Èbשל Èa6Ìb‡‰עבודתם LÈÂ , ¿«¬»«¬∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈«
Ì‰L ÌÈÎ‡ÏÓ- מזה למעלה אלא מדות, - ויראה באהבה עובדים אינם «¿»ƒ∆≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



ו   

והגּבלה,7ׂשכלּיים ּבמדידה הּוא זה ּכל הרי מקֹום, מּכל , ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבהּגלּגלים, ׁשהּוא מּכמֹו זה ויּובן עֹומדים. נקראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָולכן
חֹומר ּבעלי הם הּגלּגלים ּדהּנה מהּמלאכים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשרׁשם
ׁשעּור ׁשּיׁש ּבגּופם, מגּבלים הם והרי ונפׁש, ּגּוף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻוצּורה,
היא נפׁשם ׁשּגם יּובן ּומּזה הּגלּגל. ׁשל לגּופֹו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּומּדה
הענין וקרּוב הער ּבקרּוב הּוא הּגּוף ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהגּבלה,
הּגלּגל ּדנפׁש הּׁשירה אמירת ּפֹועלת ׁשּלכן הּנפׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאל

ּכּידּוע הּגלּגל, ּגּוף ׁשל וסּבּוב הׁשּתחואת ּבענין8להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ
ּדֹום ּבגבעֹון ׁשירה9ׁשמׁש מּלֹומר ׁשהפסיק ידי10, ועל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ

לפי הּוא זה וכל הּגלּגל, ּגּוף ּבסּבּוב ּגם הפסק היה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּומזה להּנפׁש, הענין וקרּוב הער ּבקרּוב הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּגּוף
ּבקרּוב להיֹותֹו ּבהגּבלה, הּוא הּגלּגל נפׁש ׁשּגם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָמּובן
מגּבלים ׁשהם ּבּמלאכים ּגם יּובן ּכן ּוכמֹו הּגלּגל. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלגּוף
ּכמאמר ּבהגּבלה, הּוא ּגּופם ׁשהרי ּובנפׁשם, ְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָּבגּופם

הארץ11רז"ל מן ׁשּבעֹולמֹות, ההגּבלה לבאּור ּבהמׁש) ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
החּיֹות קרסֹולי ּכּלן, ּכנגד החּיֹות רגלי וכּו') לרקיע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻעד
ההגּבלה ׁשּזהּו ּכּלן, ּכנגד החּיֹות קרני עד וכּו' ּכּלן ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכנגד
ּבהגּבלה, הם נפׁשם מּצד ּגם כן ּוכמֹו הּמלאכים. ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּבגּוף

ּבאֹופן12ׁשהרי היא הּמלאכים ׁשל הּׁשירה אמירת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהיא לפי והינּו הּנביא, ּבאזני נׁשמעת ׁשּלהם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּׁשירה
ׁשּלגּבינּו עד רּוחני ּדּבּור היֹותֹו ּדעם ּדּבּור, ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָמציאּות
ּדּבּור, ׁשל ענין הּוא מקֹום מּכל הּמחׁשבה, ּכענין ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּוא
הּׁשירה ׁשאמירת וכיון הּנביא, ּבאֹוזן נׁשמע ּזה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולכן
הם נפׁשם מּצד ׁשּגם נמצא נפׁשם, מּצד היא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדהּמלאכים
הּמלא ונפׁש ׁשּגּוף לפי הּוא הּדבר וטעם כיםּבהגּבלה. ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הרמּב"ן ׁשּכתב ּוכמֹו לזה, זה ּבקרּוב ּפסּוק13הם 14על ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּגּוף לֹוהט, אׁש מׁשרתיו רּוחֹות מלאכיו ְְְֵֵֶֶַָָָָעֹוׂשה
ּבכדי והרּוחנּיים, הּדּקים יסֹודֹות מּב' נברא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָהּמלאכים
מתאים ׁשהּגּוף ּומאחר ,הּמלא לנׁשמת מתאים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּיהיה
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ּבהגּבלה. הּוא הּמלא ּנפׁש ּגם הּנה לכן ,הּמלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלנפׁש
זה הרי מקֹום מּכל ּביֹותר, ּגדֹולה הגּבלה ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָואף
עֹומדים. נקראים ׁשּלכן ּבמלאכים, הּוא זה וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהגּבלה.
ּבלי להיֹותם מהלכים ׁשּנקראים נׁשמֹות ּכן ּׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמה

ְּגבּול.

LLÂהיא ּבהּמלאכים ההגּבלה ׁשּסּבת הּוא, הענין ¿…∆ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
וההׁשּתלׁשלּות הּבריאה ּבכלל ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלפי
הּמלאכים התהּוּות ּגם ׁשהרי הּדּבּור, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנמׁשכת

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, מּבחינת ּכל15היא ּפיו ּוברּוח ְְְִִִִִֶַַַָָ
הּמתלּבׁשת ּדאצילּות מלכּות ּבחינת ּדהינּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָצבאם,
ׁשענין מּזה, ויתירה ּבהגּבלה. זה הרי ׁשּלכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבבריאה,
ּגם אּלא ּבבריאה, ּבהתלּבׁשּות רק לא הּוא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹההגּבלה
ּדוקא, ספירֹות עׂשר יׁשנם ּבאצילּות ּגם ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאצילּות,

עׂשר אחד ולא עׂשר תׁשע ולא ענין16עׂשר ּוכללּות . ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לזה, זה ּבקרּוב ׁשהם וכלים, אֹורֹות ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָהּספירֹות
יּוכלּו והּכלים ּבהּכלים להתלּבׁש יּוכלּו ׁשהאֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּכדי
אפׁשר אי ּדאצילּות האֹורֹות ׁשהרי האֹורֹות, את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלקּבל
אפׁשר אי ּדבריאה והּכלים ּדבריאה, ּבהּכלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתלּבׁשּו
הם וכלים ׁשהאֹורֹות וכיון ּדאצילּות, האֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיקּבלּו
הרי ּפנימית), ּדהתלּבׁשּות ענין (ׁשהּוא לזה זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבקרּוב
ּד ההגּבלה יׁשנּה ּגּופא ספירה ּבכל וגם ּבהגּבלה. עדהם ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

תבא ּגבּול17ּפה ׁשיׁש החכמה, ּבספירת ּוכמֹו לא, ותּו ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹ
וימׁש אֹורּה, ויפסק יתעּלם ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻֻלהתּפׁשטּותּה,
ההגּבלה יׁשנּה כן ּוכמֹו כּו'. החסד אֹו הּבינה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָספירת
המׁשכת יהיה אֹופן ּבאיזה הּספירֹות, האצלת ענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבעצם
אֹו הּבינה ספירת יהיה אֹופן ּובאיזה החכמה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָספירת
ההגּבלה, ענין יׁשנֹו מאצילּות למעלה וגם כּו'. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהחסד
אחרי ׁשּנמׁש האֹור ׁשהּוא הּקו אֹור ענין ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
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הבאים) בסעיפים שיתבאר .(כמו
הגבלת שורש יתבאר הבא בקטע

בעולם מקורם לפי המלאכים,

ההגבלה שעניין ויבאר האצילות,

עליונות בדרגות גם שייך

מאצילות. מעלה שלמעלה
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נמשכת טבעת שכל לשלשלת,

עליונה מטבעת ומשתלשלת

נמוכה מדרגה נמשכה ממנה)
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˙BB‡‰ ˙‡ ÏaÏולולא ¿«≈∆»
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˙eÏÈˆ‡cהאורות אלא «¬ƒ
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‰Ïa‚‰‰ LÈ Î BÓÎe¿≈∆¿»««¿»»
˙Ïˆ‡‰ È Ìˆa¿∆∆ƒ¿»«¬»«

,˙BÈÙ‰בכל ההגבלה «¿ƒ
לזולתה ביחס רק לא היא ספירה

- כנ"ל מקום, לה ליתן כדי -

ציור בחי' יש עצמה בה אלא

È‡e‰פרטי ,‰ÓÎ‰ ˙ÈÙ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰È ÙB‡ ‰È‡a¿≈∆∆ƒ¿∆«¿»«¿ƒ««»¿»¿≈∆
‰ÏÓÏ Ì‚Â .eÎ ‰ B‡ ‰Èa‰ ˙ÈÙ ‰È‰È ÙB‡∆ƒ¿∆¿ƒ««ƒ»«∆∆¿«¿«¿»
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ÌeˆÓ‰ È‡ CLÓpL B‡‰הגדול אורו הקדושֿברוךֿהוא שצמצם »∆ƒ¿»«¬≈«ƒ¿
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ז      

ּבהגּבלה. הּוא הּמלא ּנפׁש ּגם הּנה לכן ,הּמלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלנפׁש
זה הרי מקֹום מּכל ּביֹותר, ּגדֹולה הגּבלה ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָואף
עֹומדים. נקראים ׁשּלכן ּבמלאכים, הּוא זה וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהגּבלה.
ּבלי להיֹותם מהלכים ׁשּנקראים נׁשמֹות ּכן ּׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמה

ְּגבּול.

LLÂהיא ּבהּמלאכים ההגּבלה ׁשּסּבת הּוא, הענין ¿…∆ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
וההׁשּתלׁשלּות הּבריאה ּבכלל ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלפי
הּמלאכים התהּוּות ּגם ׁשהרי הּדּבּור, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנמׁשכת

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּבּור, מּבחינת ּכל15היא ּפיו ּוברּוח ְְְִִִִִֶַַַָָ
הּמתלּבׁשת ּדאצילּות מלכּות ּבחינת ּדהינּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָצבאם,
ׁשענין מּזה, ויתירה ּבהגּבלה. זה הרי ׁשּלכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבבריאה,
ּגם אּלא ּבבריאה, ּבהתלּבׁשּות רק לא הּוא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹההגּבלה
ּדוקא, ספירֹות עׂשר יׁשנם ּבאצילּות ּגם ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאצילּות,

עׂשר אחד ולא עׂשר תׁשע ולא ענין16עׂשר ּוכללּות . ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לזה, זה ּבקרּוב ׁשהם וכלים, אֹורֹות ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָהּספירֹות
יּוכלּו והּכלים ּבהּכלים להתלּבׁש יּוכלּו ׁשהאֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָּכדי
אפׁשר אי ּדאצילּות האֹורֹות ׁשהרי האֹורֹות, את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלקּבל
אפׁשר אי ּדבריאה והּכלים ּדבריאה, ּבהּכלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתלּבׁשּו
הם וכלים ׁשהאֹורֹות וכיון ּדאצילּות, האֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיקּבלּו
הרי ּפנימית), ּדהתלּבׁשּות ענין (ׁשהּוא לזה זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבקרּוב
ּד ההגּבלה יׁשנּה ּגּופא ספירה ּבכל וגם ּבהגּבלה. עדהם ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

תבא ּגבּול17ּפה ׁשיׁש החכמה, ּבספירת ּוכמֹו לא, ותּו ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹ
וימׁש אֹורּה, ויפסק יתעּלם ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻֻלהתּפׁשטּותּה,
ההגּבלה יׁשנּה כן ּוכמֹו כּו'. החסד אֹו הּבינה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָספירת
המׁשכת יהיה אֹופן ּבאיזה הּספירֹות, האצלת ענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבעצם
אֹו הּבינה ספירת יהיה אֹופן ּובאיזה החכמה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָספירת
ההגּבלה, ענין יׁשנֹו מאצילּות למעלה וגם כּו'. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהחסד
אחרי ׁשּנמׁש האֹור ׁשהּוא הּקו אֹור ענין ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

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

ו.15) לג, מ"ד.16)שם פ"א יצירה יא.17)ספר לח, איוב ע"פ

    
‰p‰ ÎÏ ,C‡Ïn‰ LÙÏ ÌÈ‡˙Óש ‰Ìb‡eמוכח C‡Ïn‰ LÙp «¿ƒ¿∆∆««¿»»≈ƒ≈«∆∆««¿»

È‰ ÌBÓ ÏÓ ,˙BÈa ‰ÏBb ‰Ïa‚‰ È‰BL ‡Â .‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿«∆ƒ«¿»»¿»¿≈ƒ»»¬≈
.ÌÈÓB ÌÈ‡ ÎL ,ÌÈÎ‡ÏÓa ‡e‰ ‰ ÏÎÂ .‰Ïa‚‰ ‰∆«¿»»¿»∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
Ïeb ÈÏa Ì˙BÈ‰Ï ÌÈÎÏ‰Ó ÌÈ‡pL ˙BÓL  È‡ ‰Ó«∆≈≈¿»∆ƒ¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿

הבאים) בסעיפים שיתבאר .(כמו
הגבלת שורש יתבאר הבא בקטע

בעולם מקורם לפי המלאכים,

ההגבלה שעניין ויבאר האצילות,

עליונות בדרגות גם שייך

מאצילות. מעלה שלמעלה

˙aL ,‡e‰ È‰ LLÂ¿…∆»ƒ¿»∆ƒ«
‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰a ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿««¿»ƒƒ
‰‡Èa‰ ÏÏÎa Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒ¿»«¿ƒ»
˙ÎLÓpL ˙eÏLÏzL‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆∆

eac‰ ˙ÈaÓכל בריאת ƒ¿ƒ««ƒ
וירידתם הרוחניים העולמות

נמשלה זו (ירידה לדרגה, מדרגה

נמשכת טבעת שכל לשלשלת,

עליונה מטבעת ומשתלשלת

נמוכה מדרגה נמשכה ממנה)

ל'דיבור'. שנמשלה ביותר

בלבד חיצוני כוח שהוא כדיבור

ושאר המחשבה כוח לעומת

העולמות ולא הפנימיים. כוחות

גם אלא מ'דיבור' נמשכו בלבד

Ìbהמלאכים È‰L ,∆¬≈«
‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«««¿»ƒƒ
BÓ ,eac‰ ˙ÈaÓƒ¿ƒ««ƒ¿

e˙L15Ï ÂÈ ee ∆»¿«ƒ»
Ì‡ˆשל פיו [=ברוח ¿»»

צבא כל נעשו הקדושֿברוךֿהוא

מלאכים] eÈ‰cהשמים. ,- ¿«¿
פיו' היא'ברוח ה'דיבור' דרגת

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙Èa¿ƒ««¿«¬ƒ
שבעולם אחרונה [=דרגה

שהיא כפי לא האצילות]

אלא באצילות, במקומה

a ˙LaÏ˙n‰ה È‡‰עולם «ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»
הנבראים להחיות Ó‰,ויורדת ‰È˙ÈÂ .‰Ïa‚‰a ‰ È‰ ÎL ,∆»≈¬≈∆¿«¿»»ƒ≈»ƒ∆

‰Ïa‚‰‰ ÈLהמלכות eLaÏ˙‰a˙בספירת  ‡Ï ‡e‰ ∆ƒ¿»««¿»»…«¿ƒ¿«¿
Ìb ‡‡ ,‰‡Èaבמקומו eÏÈˆ‡a˙בהיותו Ìb È‰L ,˙eÏÈˆ‡a ƒ¿ƒ»∆»«»¬ƒ∆¬≈«»¬ƒ

‡ ‡ÏÂ  L˙ ‡ÏÂ  ,‡Âc ˙BÈÙ  ÌLÈ∆¿»∆∆¿ƒ«¿»∆∆¿…≈«∆∆¿…««

16הגבלה ישנה האצילות בעולם שגם מוכח Èובזה ˙eÏÏÎe . »»¿»ƒ¿»
ÌÈÏÎÂ ˙BB‡ È ‡e‰ ˙BÈÙ‰וחיות מאור כלולה ספירה כל - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

האור את המגביל ומכלי Lהספירה, אלו, וכלים ‰אורות ea Ì‰ ∆≈¿≈∆
eÏÎeÈ ÌÈÏ‰Â ÌÈÏ‰a LaÏ˙‰Ï eÏÎeÈ ˙BB‡‰L È ,‰Ï»∆¿≈∆»¿¿ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿

˙BB‡‰ ˙‡ ÏaÏולולא ¿«≈∆»
להתאחד יוכלו לא זו קירבה

והכלים È‰Lהאורות ,∆¬≈
È‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙BB‡‰»«¬ƒƒ
eLaÏ˙L LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«¿
,‰‡Èc ÌÈÏ‰a¿«≈ƒƒ¿ƒ»
È‡ ‰‡Èc ÌÈÏ‰Â¿«≈ƒƒ¿ƒ»ƒ
˙BB‡‰ eÏaL LÙ‡∆¿»∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡cהאורות אלא «¬ƒ
עולם אותו של לכלים ,מתאימים
ÌÈÏÎÂ ˙BB‡‰L ÂÈÎÂ¿≈»∆»¿≈ƒ
‰Ï ‰ ea Ì‰≈¿≈∆»∆
˙eLaÏ˙‰c È ‡e‰L∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿

È‰ ,˙ÈÓÈהאורות גם ¿ƒƒ¬≈
Ì‚Â .‰Ïa‚‰a Ì‰על בנוסף ≈¿«¿»»¿«

של ההגבלה ענין כללות

מאורות שמורכבות הספירות

בכל פרטית הגבלה ישנה וכלים,

לספירה מקום ליתן (כדי ספירה

Ùeb‡שאחריה) ‰ÈÙ ÏÎa¿»¿ƒ»»
עצמה] ספירה «¿∆LÈ[=בכל

‡˙ ‰ c ‰Ïa‚‰‰17 ««¿»»¿«…»…
‡Ï e˙Â[יותר BÓÎe[=ולא , ¿…¿

LÈL ,‰ÓÎ‰ ˙ÈÙaƒ¿ƒ««»¿»∆≈
,˙eL˙‰Ï Ïeb¿¿ƒ¿«¿»
ÙÈÂ Ì˙È C ‡Â¿««»ƒ¿«≈¿À¿«
˙ÈÙ CLÓÈÂ ,B‡»¿À¿»¿ƒ«
.eÎ ‰ B‡ ‰Èa‰«ƒ»«∆∆
‰Ïa‚‰‰ LÈ Î BÓÎe¿≈∆¿»««¿»»
˙Ïˆ‡‰ È Ìˆa¿∆∆ƒ¿»«¬»«

,˙BÈÙ‰בכל ההגבלה «¿ƒ
לזולתה ביחס רק לא היא ספירה

- כנ"ל מקום, לה ליתן כדי -

ציור בחי' יש עצמה בה אלא

È‡e‰פרטי ,‰ÓÎ‰ ˙ÈÙ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰È ÙB‡ ‰È‡a¿≈∆∆ƒ¿∆«¿»«¿ƒ««»¿»¿≈∆
‰ÏÓÏ Ì‚Â .eÎ ‰ B‡ ‰Èa‰ ˙ÈÙ ‰È‰È ÙB‡∆ƒ¿∆¿ƒ««ƒ»«∆∆¿«¿«¿»
‡e‰L Â‰ B‡ È ‡e‰L ,‰Ïa‚‰‰ È BLÈ ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ∆¿ƒ¿»««¿»»∆ƒ¿»««∆

ÌeˆÓ‰ È‡ CLÓpL B‡‰הגדול אורו הקדושֿברוךֿהוא שצמצם »∆ƒ¿»«¬≈«ƒ¿
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ח   

האֹורֹות מדידת ׁשּמֹודד הּמּדה, קו ונקרא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּצמצּום,
ענין יׁש הּמּדה מּקו למעלה וּגם ּדאצילּות. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהּכלים
אין אֹור ּבעצמּות ׁשהיה ההׁשערה ענין ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָההגּבלה,

ּכמאמר הּצמצּום, ׁשּלפני ּבטהירּו18סֹוף ּגליפּו ּגליף ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
סֹוף, ׁשּבאין הּגבּול וכח האֹותּיֹות ענין והּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹעּלאה,
ׁשההגּבלה הּטעם וזהּו ההגּבלֹות. ּכל ׁשרׁש ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּזהּו
ׁשּׁשרׁש לפי ּכּנ"ל, ּביֹותר ּגדֹולה הגּבלה היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבמלאכים
ּכח יֹותר ּולמעלה מאצילּות, מּלמעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹההגּבלה
הרי מקֹום מּכל אבל הּצמצּום, קֹודם סֹוף ׁשּבאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָהּגבּול
ּבאהבה היא הּמלאכים ׁשעבֹודת הגם ולכן, הגּבלה. ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָזה
זה הרי מקֹום, מּכל כּו', עלּיֹות להם ויׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָויראה,
(זיי מּמציאּותם לצאת יכֹולים ׁשאינם והינּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהגּבלה,
נמׁש וכאׁשר ענין), זייער פּון ארֹויסגיין ניט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָקענען
לגמרי, מּמציאּותם מתּבּטלים אֹור ּתֹוספת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלהם

ּביניהם19ּכמאמר הּקטּנה אצּבעֹו הּקּב"ה הֹוׁשיט ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
סֹוף, ׁשּבאין הּגבּול מּכח הּוא ׁשּׁשרׁשם ּדכיון ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׂשרפם,
להם נמׁש ּכאׁשר ולכן ּבהגּבלה, היא מציאּותם ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרי
(זיי מּמציאּותם מתּבּטלים הגּבלתם, אֹופן לפי ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹור
הּוא מציאּותם ענין ׁשּכל לפי לגמרי, ענין) אֹויס ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָווערן
ּבכלל ׁשהם ּבּמלאכים, הּוא זה וכל ׁשהם. מה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהגּבלה

ּׁשאין מה מהּדּבּור, הּוא וׁשרׁשם נׁשמֹותהּבריאה ּכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבמחׁשבה ׁשעלּו נקראים20יׂשראל ולכן ּגבּול, ּבלי הם , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ְְִַמהלכים.

ּבבחינת‡Cג) הם הּנׁשמֹות ּגם ׁשהרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכמאמר ׁשהם21ּבריאה, ּומאחר בראתּה, אּתה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

מּזה, ויתירה ּבהגּבלה. הם הרי הּבריאה ּבכלל ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגם
על ּדקאי היא, טהֹורה ּבבחינת היא ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּגם
ּכן ּגם זה הרי ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחינת
ואף ההגּבלה. ענין יׁשנֹו ּבאצילּות ׁשּגם וּכּנ"ל ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
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מאיר היה אם כלל להתקיים יכולים היו שלא עולמות, להתהוות שיוכלו ,כדי
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰Â ˙BB‡‰ ˙„È„Ó „„BnL ,‰cn‰ Â˜ ‡˜Â¿ƒ¿»««ƒ»∆≈¿ƒ«»¿«≈ƒ«¬ƒ
בספירות שישנה וההגבלה המדידה באה שממנו הקו, אור של עניינו -

היא שממנו וכיון וכו', ספירה בכל יומשך אור כמה האצילות, שבעולם

בו גם הרי וההגבלה המדידה

ההגבלה עניין ישנו ÌbÂעצמו .¿«
LÈ ‰cn‰ ÂwÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»≈
‡e‰L ,‰Ïa‚‰‰ ÔÈÚƒ¿»««¿»»∆
‰È‰L ‰ÚL‰‰ ÔÈÚƒ¿»««¿»»∆»»
ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈

ÌeˆÓ‰ ÈÙlLלפני שעוד ∆ƒ¿≈«ƒ¿
הגבלה היתה בפועל ההגבלה

Ó‡Ókבהשערה 18הזוהר, ¿«¬»
דמלכא הורמנותא ÛÈÏb»ƒבריש

‰‡lÚ eÈ‰a eÙÈÏb¿ƒƒ¿ƒƒ»»
חקק המלך גזירת [=בתחלת

שיער העליון. בטוהר חקיקה

להיות שעתיד מה בעצמו

ÔÈÚבפועל] ‡e‰Â ,¿ƒ¿»
˙Bi˙B‡‰על משל ['אותיות' »ƒ

ההגבלה] ‰Ïebכלי ÎÂ¿…««¿
LL e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡aL∆¿≈∆∆…∆
e‰ÊÂ .˙BÏa‚‰‰ Ïk»««¿»¿∆
‰Ïa‚‰‰L ÌÚh‰«««∆««¿»»
‰Ïa‚‰ ‡È‰ ÌÈÎ‡ÏÓaL∆¿«¿»ƒƒ«¿»»
ÈÙÏ ,Ï"pk ˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈««¿ƒ
‡e‰ ‰Ïa‚‰‰ LL∆…∆««¿»»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈¬ƒ
Ïeb‰ k ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈…««¿
Ì„B˜ ÛBÒ ÔÈ‡aL∆¿≈∆
ÏkÓ Ï‡ ,ÌeˆÓ‰«ƒ¿¬»ƒ»
.‰Ïa‚‰ ‰Ê È‰ ÌB˜Ó»¬≈∆«¿»»
˙„BÚL Ì‚‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈¬«∆¬«
‰‰‡a ‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿«¬»
˙BiÏÚ Ì‰Ï LÈÂ ,‰‡ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»∆¬ƒ

,ÌB˜Ó ÏkÓ ,'eÎכל ƒ»»
להם שיש העליות גם עבודתם

,eÈ‰Â ,‰Ïa‚‰a ‰Ê È‰¬≈∆¿«¿»»¿«¿
˙‡ˆÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ»≈
ÔÚÚ˜ ÈÈÊ Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»≈∆∆

Â ,ÔÈÚ ÚÈÈÊ ÔeÙ ÔÈÈ‚ÒÈB‡ Èהנה מוגבלים, שהם L‡Îכיון ƒ«¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬∆
,ÈÓ‚Ï Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙Ó B‡ ˙ÙÒB Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈

ÓkÓ‡19ÌÙe Ì‰ÈÈa ‰pw‰ BÚaˆ‡ ‰"aw‰ ÈLB‰- ¿«¬»ƒ«»»∆¿»«¿«»≈≈∆¿»»

השרת. מלאכי להםאת שגילה הקטנה' אצבעו 'הושיט פירוש בחסידות מבואר

לסבול בכוחם שאין ÔÈ‡aLאור Ïeb‰ kÓ ‡e‰ ÌLL ÔÂÈÎc ,¿≈»∆»¿»ƒ…««¿∆¿≈
CLÓ L‡k ÔÎÏÂ ,‰Ïa‚‰a ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ Ïk È‰ ,ÛBÒ¬≈»¿ƒ»ƒ¿«¿»»¿»≈«¬∆ƒ¿»
Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙Ó ,Ì˙Ïa‚‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‡lL B‡ Ì‰Ï»∆∆…¿ƒ∆«¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÚ ÒÈB‡ ÔÚÂÂ ÈÈÊ≈∆¿ƒ¿»
ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‰Ïa‚‰a ‡e‰ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»¿«¿»»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Ì‰L ‰Ó«∆≈¿»∆
ÏÏÎa Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆≈ƒ¿»
‡e‰ ÌLLÂ ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿»¿»
Ôk ÔÈ‡ ‰Ó ,eac‰Ó≈«ƒ«∆≈≈
eÏÚL Ï‡È ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈∆»

‰LÓa20ÈÏa Ì‰ , ¿«¬»»≈¿ƒ
ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ ,Ïeb¿¿»≈ƒ¿»ƒ
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הרי מקֹום, מּכל כּו', אלקּה חלק אלקּות, הם ְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּנׁשמֹות
ּבחלק אֹויסּגעׁשטעלט) זי (האט ּבא ׁשאלקּות ּכפי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹּזה
ּוכפי ּבהגּבלה. הם הּנׁשמֹות ּגם הרי ּכן ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָנבּדל,
ּכמֹו עֹומדים, ּבׁשם נקראים הּנׁשמֹות ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצינּו

א22ׁשּכתּוב לפניו. עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא עמידה ּבבחינת היא ּׁשהּנׁשמה ׁשּמה הּוא, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהענין
והתלּבׁשּותּה ירידתּה ידי על אבל ּדוקא, עצמּה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמּצד
הּוא, הּדבר וטעם .מהּל ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָּבגּוף
הפכים, ב' חּבּור נעׂשה ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּבירידת ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָלפי
זה ויּובן סֹוף. האין ּכח נמׁש הפכים ב' חּבּור ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּומּצד
ּדכר ּביחּוד למּטה רֹואים ּׁשאנּו מּמה מׁשל ּדר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָעל
מגּבל, הּוא לעצמֹו ּכׁשהּוא מהם אחד ׁשּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָֻֻונקבא,
ונקבא ּדּדכר הּיחּוד ידי על א ּבהׁשּפעתם, ּגם ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻּומגּבלים
סֹוף האין ּכח נמׁש אזי הפכים, ב' וחּבּור יחּוד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּוא

הּתֹולדֹות דֹורֹות23ּבענין ּדֹורי מהם להסּתעף ׁשּיּוכל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
על הּנמׁש ּדוקא, סֹוף האין ּכח מּצד ׁשּזהּו ּגבּול, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבלי

הּמֹולידידי ׁשּכח ׁשאפׁשר ׁשרֹואים וזהּו הפכים. ב' יחּוד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
לפי והינּו ּתֹולדֹות, יהיּו לא מקֹום ּומּכל ּבׁשלמּות ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹיהיה
ּדוקא, סֹוף האין ּכח מּצד הּוא הּתֹולדֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשענין
סּבה, איזה מּצד סֹוף האין ּכח נמׁש לא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹולפעמים

הּגלּגּולים ּבׁשער נפׁש24וכדאיתא יתּגלּגל ׁשּלפעמים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ולכן הפכים, ב' יחּוד זה אין ׁשאז ּדּדכר, ּבגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדנּוקבא
ׁשּתתעּבר ּגדֹול זכּות וצרי סֹוף, האין ּכח אז נמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא
זה ידי ועל הפכים, ב' יחּוד נעׂשה ׁשאז ּדּדכר, נפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשלא להּזהר ׁשּצרי זאת, ועֹוד סֹוף. האין ּכח ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹנמׁש
ּכלי אינֹו האחדּות ּדהעּדר האחדּות, העּדר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה
נפׁש ּבֹו נתעּבר ּכאׁשר אבל סֹוף. אין אֹור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָלהמׁשכת
ענין יׁש וּגם ההפכים, ב' יחּוד יׁשנֹו ׁשאז ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּדּדכר,
האין ּכח ּבֹו נמׁש אזי סֹוף, לאין ּכלי ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהאחדּות

יבֹור יׁשרים ּבדֹור ּדכר25סֹוף ּבענין ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֶַָָָ
ּבירידת זה ּדר על יּובן ּכן ּכמֹו סֹוף, האין ּכח נמׁש הּיחּוד ידי שעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונּוקבא

רז"ל ּכמאמר ונּוקבא, ּדכר יחּוד ּכענין ׁשהּוא ּבּגּוף, ּכגּופֹו26הּנׁשמה אׁשּתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ
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ט      

הרי מקֹום, מּכל כּו', אלקּה חלק אלקּות, הם ְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּנׁשמֹות
ּבחלק אֹויסּגעׁשטעלט) זי (האט ּבא ׁשאלקּות ּכפי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶָָֹּזה
ּוכפי ּבהגּבלה. הם הּנׁשמֹות ּגם הרי ּכן ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָנבּדל,
ּכמֹו עֹומדים, ּבׁשם נקראים הּנׁשמֹות ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמצינּו

א22ׁשּכתּוב לפניו. עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּוא עמידה ּבבחינת היא ּׁשהּנׁשמה ׁשּמה הּוא, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהענין
והתלּבׁשּותּה ירידתּה ידי על אבל ּדוקא, עצמּה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמּצד
הּוא, הּדבר וטעם .מהּל ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָּבגּוף
הפכים, ב' חּבּור נעׂשה ּבּגּוף הּנׁשמה ׁשּבירידת ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָלפי
זה ויּובן סֹוף. האין ּכח נמׁש הפכים ב' חּבּור ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּומּצד
ּדכר ּביחּוד למּטה רֹואים ּׁשאנּו מּמה מׁשל ּדר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָעל
מגּבל, הּוא לעצמֹו ּכׁשהּוא מהם אחד ׁשּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָֻֻונקבא,
ונקבא ּדּדכר הּיחּוד ידי על א ּבהׁשּפעתם, ּגם ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻֻּומגּבלים
סֹוף האין ּכח נמׁש אזי הפכים, ב' וחּבּור יחּוד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּוא

הּתֹולדֹות דֹורֹות23ּבענין ּדֹורי מהם להסּתעף ׁשּיּוכל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
על הּנמׁש ּדוקא, סֹוף האין ּכח מּצד ׁשּזהּו ּגבּול, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבלי

הּמֹולידידי ׁשּכח ׁשאפׁשר ׁשרֹואים וזהּו הפכים. ב' יחּוד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
לפי והינּו ּתֹולדֹות, יהיּו לא מקֹום ּומּכל ּבׁשלמּות ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹיהיה
ּדוקא, סֹוף האין ּכח מּצד הּוא הּתֹולדֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשענין
סּבה, איזה מּצד סֹוף האין ּכח נמׁש לא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹולפעמים

הּגלּגּולים ּבׁשער נפׁש24וכדאיתא יתּגלּגל ׁשּלפעמים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ולכן הפכים, ב' יחּוד זה אין ׁשאז ּדּדכר, ּבגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדנּוקבא
ׁשּתתעּבר ּגדֹול זכּות וצרי סֹוף, האין ּכח אז נמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא
זה ידי ועל הפכים, ב' יחּוד נעׂשה ׁשאז ּדּדכר, נפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשלא להּזהר ׁשּצרי זאת, ועֹוד סֹוף. האין ּכח ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹנמׁש
ּכלי אינֹו האחדּות ּדהעּדר האחדּות, העּדר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה
נפׁש ּבֹו נתעּבר ּכאׁשר אבל סֹוף. אין אֹור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָלהמׁשכת
ענין יׁש וּגם ההפכים, ב' יחּוד יׁשנֹו ׁשאז ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּדּדכר,
האין ּכח ּבֹו נמׁש אזי סֹוף, לאין ּכלי ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהאחדּות

יבֹור יׁשרים ּבדֹור ּדכר25סֹוף ּבענין ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֶַָָָ
ּבירידת זה ּדר על יּובן ּכן ּכמֹו סֹוף, האין ּכח נמׁש הּיחּוד ידי שעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונּוקבא

רז"ל ּכמאמר ונּוקבא, ּדכר יחּוד ּכענין ׁשהּוא ּבּגּוף, ּכגּופֹו26הּנׁשמה אׁשּתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ
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י   

ּבבחינת היא עצמּה מּצד ׁשהּנׁשמה ּדאף ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָּדמיא,
ּבגּוף, והתלּבׁשּותּה ירידתּה ידי על הּנה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעמידה,
ּבבחינת נעׂשית אזי הפכים, ב' וחּבּור יחּוד ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָׁשהּוא
יחּוד ידי שעל סֹוף האין ּכח המׁשכת מּצד ,ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמהּל

הפכים. ֲִָב'

סֹוף‡ÌÓד) האין ׁשּכח הּטעם להבין צרי עדיין »¿»ְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּדוקא, ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה ּבהּנׁשמה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָנמׁש
(ׁשּמּצד הּמציאּות היא ׁשּכן רק מּוכח הּנ"ל מּמׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי
אבל סֹוף), האין ּכח המׁשכת נעׂשה הפכים ב' ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָֹחּבּור
ּולהבין ּכן. הּוא מה מּפני הּדבר, טעם להבין צרי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָעדין

ּדנׁש ההפכּיּות ענין ּתחּלה לבאר צרי וגּוף.זה מה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
מעלת ׁשּזהּו ּבמחׁשבה, עלּו הּנׁשמֹות ּדהּנה ּבזה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהענין
ׁשּכּלם ּבכללם, והּמלאכים הּנבראים ּכל על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהּנׁשמֹות
ּבין וההפרׁש ּבמחׁשבה. עלּו והּנׁשמֹות מהּדּבּור, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנתהּוּו
לעצמֹו ׁשהרי לזּלתֹו, הּוא ׁשהּדּבּור הּוא, למחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻּדּבּור
הּנה ולכן ּדוקא, לזּלתֹו אם ּכי הּדּבּור, לענין צרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻאינֹו
קטן חלק רק הּוא ּבהּדּבּור ּומתּגּלה ּׁשּמתלּבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמה
מה הּנה לתלמיד, מרב הּׂשכל ּבהׁשּפעת ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּביֹותר.
מהּׂשכל, קטן חלק הּוא הּדּבּור אֹותּיֹות ידי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשּנׁשּפע
הּנה ולכן לגמרי, נׁשּפע אינֹו הּׂשכל ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָואּלּו
אזי ּביֹותר, נֹובע הרב ׁשל ׂשכלֹו ּכאׁשר הּׂשכל, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבנביעת
ּכלל, לּדּבר יכֹול ואינֹו הּדּבּור ּכלי אצלֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמתּבלּבלים
ּכלל. ּבהּדּבּור מתלּבׁש אינֹו הּׂשכל ׁשּפנימּיּות לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהינּו
ּבמחׁשבה אמנם לזּלתֹו. ׁשהּוא ּבדּבּור הּוא זה ְְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻוכל
אֹותּיֹות יׁשנם הּׂשכל ּבפנימּיּות ּגם הּנה לעצמֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהיא
ּגם ולכן אֹותּיֹות, ידי על הּוא ּגּלּוי ּכל ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחׁשבה,
ּבהכרח הּגּלּוי, ּבכלל ׁשהּוא מאחר נעלה, הּיֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַּגּלּוי
הם הּׂשכל ׁשּבפנימּיּות ׁשהאֹותּיֹות ואף אֹותּיֹות. ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיׁש
אֹותּיֹות, ּבכלל הם הרי מקֹום, מּכל יֹותר, נעלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבאֹופן
יֹותר, נעלים ׁשהם הּמחׁשבה אֹותּיֹות ּבכלל ׁשהם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּבדּבּור ּגם הּוא ּכן ּוכמֹו לעצמֹו. היא הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי
ׁשּבדּבּור להּמּדֹות, לבּוׁש ׁשּנעׂשים ּכפי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּומחׁשבה
היא הּמּדה ּכאׁשר ולכן הּמּדה, חּצֹוניּות רק ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתלּבׁשת
אזי הּכעס, ּבתֹוקף אֹו האהבה ּבתֹוקף ׁשהּוא ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָּבתקּפּה,
ּבתֹוקף ּגם הרי ּבמחׁשבה, ּכן ּׁשאין מה לדּבר, יכֹול ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
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ה'נשמה'] בגוף,בחינת הנשמה התלבשות מעלת ÓLp‰L‰וזו Û‡c¿«∆«¿»»

d˙„ÈÈ È„È ÏÚ ‰p‰ ,‰„ÈÓÚ ˙ÈÁa ‡È‰ dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ≈«¿≈¿ƒ»»
ÌÈÎ‰  eaÁÂ „eÁÈ ‡e‰L ,Ûe‚a d˙eLaÏ˙‰Â- נשמה ¿ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ

גשמיות - וגוף ÈÚ˙רוחניות, ÈÊ‡ l‰Óהנשמה, ˙ÈÁaובכוחה ¬««¬≈ƒ¿ƒ«¿«≈
גבוהות לדרגות להתעלות

Ákביותר ˙ÎLÓ‰ „vÓ ,ƒ««¿»«…«
„eÁÈ È„È ÏÚ˘ ÛBÒ ÔÈ‡‰»≈∆«¿≈ƒ

.ÌÈÎ‰ מעלת לסיכום, ¬»ƒ
הליכה - המלאכים על הנשמות

להתלבש ירידתם עלֿידי באה -

הנשמה שבחיבור גשמי. בגוף

האיןֿסוף. כח מתגלה וגוף

יבאר הבא הדברÌÚËבסעיף

האיןֿ כוח נמשך זו שבירידה

סוף.

Èˆ ÔÈÈ„Ú ÌÓ‡ „»¿»¬«ƒ»ƒ
ÏÔÈ‡‰ ÁkL ÌÚ‰ ÔÈ‰¿»ƒ«««∆…«»≈

‰ÓLp‰a LÓ ÛBÒƒ¿»¿«¿»»
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‡È‰ ÔkL ˜ ÁÎeÓ Ïp‰««»«∆≈ƒ
eaÁ „vnL ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆ƒ«ƒ
˙ÎLÓ‰ ‰Ú ÌÈÎ‰ ¬»ƒ«¬»«¿»«
Ï‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák…«»≈¬»
ÌÚË ÔÈ‰Ï Èˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««
Ôk ‡e‰ ‰Ó ÈtÓ ,c‰, «»»ƒ¿≈«≈
אפשרי בגוף הנשמה לחבר מדוע

האיןֿסוף בכוח ÔÈ‰Ïeרק ¿»ƒ
‰lÁ ‡Ï Èˆ ‰Ê∆»ƒ¿»≈¿ƒ»
‰ÓLc ˙eiÎ‰‰ ÔÈÚƒ¿»«»¿ƒƒ¿»»

Ûe‚Âזהֿמזה רחוקים .כמה ¿
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

˙BÓLp‰הראשון בשורשם «¿»
‰LÁÓa eÏÚיתברך ,לפניו »¿«¬»»

ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ e‰fL∆∆«¬««¿»«
ÌÈÎ‡Ïn‰Â ÌÈ‡p‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
ee‰˙ ÌlkL ,ÌÏÏÎaƒ¿»»∆À»ƒ¿«
eÏÚ ˙BÓLp‰Â ,eac‰Ó≈«ƒ¿«¿»»
ÔÈa L‰‰Â .‰LÁÓa¿«¬»»¿«∆¿≈≈
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È‰L ,B˙lÊÏ ‡e‰¿À»∆¬≈
ÔÈÚÏ Èˆ BÈ‡ BÓˆÚÏ¿«¿≈»ƒ¿ƒ¿»
B˙lÊÏ Ì‡ Èk ,eac‰«ƒƒƒ¿À»
‰Ó ‰p‰ ÔÎÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿»≈ƒ≈«
‰lb˙Óe LaÏ˙nM∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆

ÏÎ‰ ˙ÚtL‰a BÓÎe .˙BÈa ÔË˜ ˜ÏÁ ˜ ‡e‰ eac‰a¿«ƒ«≈∆»»¿≈¿¿«¿»««≈∆
‡e‰ eac‰ ˙Bi˙B‡ È„È ÏÚ ÚtLpM ‰Ó ‰p‰ ,„ÈÓÏ˙Ï Ó≈«¿«¿ƒƒ≈«∆ƒ¿««¿≈ƒ«ƒ

˙eiÓÈt el‡Â ,ÏÎ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁועומקÚtL BÈ‡ ÏÎ‰ ≈∆»»≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒ«≈∆≈ƒ¿«
‰ ÏL BÏÎ L‡k ,ÏÎ‰ ˙ÚÈa ‰p‰ ÔÎÏÂ ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒ««≈∆«¬∆ƒ¿∆»«
ÈÊ‡ ,˙BÈa ÚB≈«¿≈¬«
ÈÏk BÏˆ‡ ÌÈÏaÏa˙Óƒ¿«¿¿ƒ∆¿¿≈
acÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â eac‰«ƒ¿≈»¿«≈
ÈÏ eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿¿ƒ
BÈ‡ ÏÎ‰ ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ«≈∆≈
ÏÏk eac‰a LaÏ˙Óƒ¿«≈¿«ƒ¿»
מתגלה השכל שבנביעת וכיון

לדבר יכול אינו השכל, פנימיות

שעה ‰e‡באותה ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆
.B˙lÊÏ ‡e‰L ea„a¿ƒ∆¿À»
‡È‰L ‰LÁÓa ÌÓ‡»¿»¿«¬»»∆ƒ
Ìb ‰p‰ ,BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈«
ÌLÈ ÏÎ‰ ˙eiÓÈaƒ¿ƒƒ«≈∆∆¿»
È‰L ,‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡ƒ««¬»»∆¬≈

Èelb Ïkהשכל גילוי גם - »ƒ
- עצמו È„Èלאדם ÏÚ ‡e‰«¿≈

Èelb Ìb ÔÎÏÂ ,˙Bi˙B‡ƒ¿»≈«ƒ
‰ÏÚ ˙Bi‰פנימיות גילוי - «≈«¬∆

לזולת מתגלה שאינו ,השכל,
ÏÏÎa ‡e‰L Á‡Ó≈««∆ƒ¿«
Ba LiL ÁÎ‰a ,Èelb‰«ƒ¿∆¿≈«∆≈
˙Bi˙B‡‰L Û‡Â .˙Bi˙B‡ƒ¿«∆»ƒ
Ì‰ ÏÎ‰ ˙eiÓÈaL∆ƒ¿ƒƒ«≈∆≈
ÏkÓ ,˙BÈ ‰ÏÚ ÔB‡a¿∆«¬∆≈ƒ»
ÏÏÎa Ì‰ È‰ ,ÌB˜Ó»¬≈≈ƒ¿«
ÏÏÎa Ì‰L ‡l‡ ,˙Bi˙B‡ƒ∆»∆≈ƒ¿«
Ì‰L ‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡ƒ««¬»»∆≈
È‰L ,˙BÈ ÌÈÏÚ«¬ƒ≈∆¬≈
.BÓˆÚÏ ‡È‰ ‰LÁn‰««¬»»ƒ¿«¿

BÓÎeמה השכל, בגילוי ¿
רק הוא בדיבור שמתגלה

השכל, Ìbחיצוניות ‡e‰ Ôk≈«
Èk ‰LÁÓe ea„a¿ƒ«¬»»¿ƒ
˙Bcn‰Ï LeÏ ÌÈÚpL∆«¬ƒ¿¿«ƒ
במחשבה מתגלות האדם שמדות

LaÏ˙Ó˙ודיבור ea„aL ,∆¿ƒƒ¿«∆∆
ÔÎÏÂ ,‰cn‰ ˙eÈBvÁ ˜«ƒƒ«ƒ»¿»≈
‡È‰ ‰cn‰ L‡k«¬∆«ƒ»ƒ
Û˜B˙a ‡e‰L ,dt˜˙a¿»¿»∆¿∆
Û˜B˙a B‡ ‰‰‡‰»«¬»¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈÊ‡ ,ÒÚk‰«««¬«≈»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,a„Ï¿«≈«∆≈≈
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הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ׁשם ׁשּיׁש ּבהכרח הּמּדֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּופנימּיּות
היא ׁשהּמּדה וכיון אֹותּיֹות, ידי על הּוא ּגּלּוי ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּנ"ל
ּוכללּות אֹותּיֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּובגּלּוי, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבמרּגׁש
לזּלתֹו ׁשהּוא ׁשהּדּבּור הּוא, למחׁשבה ּדּבּור ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻההפרׁש

ההמ הּוא ענינֹו ּכל עניןהרי ׁשהּוא ּומאחר ׁשכה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מה ההמׁשכה, אֹופן ּכפי מגּבל הּוא הרי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻההמׁשכה,
וקׁשּור ׁשּי הּוא הרי לעצמֹו, ׁשהיא ּבמחׁשבה ּכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשאין
זה ּפי ועל העצם. ּכמֹו גבּול ּבלי הּוא ולכן העצם, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעם
ּׁשּכל לּנׁשמֹות, ּומלאכים הּנבראים ּכל ּבין ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּובן
ּכמֹו מהּדּבּור, נתהּוּו ּבכללם והּמלאכים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנבראים
הּוא ׁשהתהּוּותם ּומאחר צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב
הם הרי ההמׁשכה, ענין הּוא הּדּבּור ענין ּדכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמהּדּבּור
ׁשעלּו נׁשמֹות אמנם ההמׁשכה, ענין אֹופן ּכפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻמגּבלים
גבּול. ּבלי הם הרי לעצמֹו, היא ׁשהּמחׁשבה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבמחׁשבה,
ׁשעלּו ּבאֹופן הם הרי ּגּופא ׁשּבּמחׁשבה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובפרט
מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּדבּמחׁשבה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבּמחׁשבה,

ּבזהר ּבמחׁשבה27ּכדאיתא ועלּו אּנּון, מחׁשבּתא ּכּמה ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּקדּומה מחׁשבה על ּיֹותר למעלה אֹו הּכתר, על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָקאי
ׁשהּנׁשמֹות ּבוּדאי הרי הּנׁשמֹות, ׁשרׁש הּוא ׁשּׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹּדא"ק
ּדנׁשמה ההפכּיּות ענין ּגֹודל מּובן ּומּזה גבּול. ּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהם
מּכל למעלה הם גבּול ּבלי ׁשהם הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוגּוף,
ׁשהרי הּנבראים, מּכל למּטה הּוא הּגּוף ואּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
והרּוחנּיים, הּדּקים יסֹודֹות מּב' רק נתהּוּו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָהּמלאכים
ׁשעּקרֹו מּזה, ויתרה יסֹודֹות, מד' הּוא האדם ּגּוף ְְִִִִִֵֶֶָָָָָואּלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו העפר, מיסֹוד האדם28הּוא את ּגֹו' וּייצר ְִִֶֶֶֶַָָָָָָ
העפר יסֹוד הרי ּגּופא הּיסֹודֹות ּובד' האדמה, מן ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָעפר
מׁשכא ׁשּנקרא זאת, ועֹוד ּביֹותר, הּתחּתֹון יסֹוד ְְְְְְִֵֶַַַָָֹהּוא

ּגֹודל29ּדחויא מּובן ּומּזה ּביֹותר. וגס עב חֹומר ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
מּכל למעלה היא ּׁשהּנׁשמה וגּוף, ּדנׁשמה ההפכּיּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָענין
וכּמבֹואר הּנבראים. מּכל למּטה הּוא והגּוף ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּנבראים,
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יי      

הּמחׁשבה, אֹותּיֹות ׁשם ׁשּיׁש ּבהכרח הּמּדֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּופנימּיּות
היא ׁשהּמּדה וכיון אֹותּיֹות, ידי על הּוא ּגּלּוי ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּנ"ל
ּוכללּות אֹותּיֹות. ׁשם ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּובגּלּוי, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבמרּגׁש
לזּלתֹו ׁשהּוא ׁשהּדּבּור הּוא, למחׁשבה ּדּבּור ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻההפרׁש

ההמ הּוא ענינֹו ּכל עניןהרי ׁשהּוא ּומאחר ׁשכה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מה ההמׁשכה, אֹופן ּכפי מגּבל הּוא הרי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻההמׁשכה,
וקׁשּור ׁשּי הּוא הרי לעצמֹו, ׁשהיא ּבמחׁשבה ּכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשאין
זה ּפי ועל העצם. ּכמֹו גבּול ּבלי הּוא ולכן העצם, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעם
ּׁשּכל לּנׁשמֹות, ּומלאכים הּנבראים ּכל ּבין ההפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּובן
ּכמֹו מהּדּבּור, נתהּוּו ּבכללם והּמלאכים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנבראים
הּוא ׁשהתהּוּותם ּומאחר צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב
הם הרי ההמׁשכה, ענין הּוא הּדּבּור ענין ּדכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמהּדּבּור
ׁשעלּו נׁשמֹות אמנם ההמׁשכה, ענין אֹופן ּכפי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻמגּבלים
גבּול. ּבלי הם הרי לעצמֹו, היא ׁשהּמחׁשבה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבמחׁשבה,
ׁשעלּו ּבאֹופן הם הרי ּגּופא ׁשּבּמחׁשבה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובפרט
מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּדבּמחׁשבה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבּמחׁשבה,

ּבזהר ּבמחׁשבה27ּכדאיתא ועלּו אּנּון, מחׁשבּתא ּכּמה ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹ
הּקדּומה מחׁשבה על ּיֹותר למעלה אֹו הּכתר, על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָקאי
ׁשהּנׁשמֹות ּבוּדאי הרי הּנׁשמֹות, ׁשרׁש הּוא ׁשּׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹּדא"ק
ּדנׁשמה ההפכּיּות ענין ּגֹודל מּובן ּומּזה גבּול. ּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהם
מּכל למעלה הם גבּול ּבלי ׁשהם הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוגּוף,
ׁשהרי הּנבראים, מּכל למּטה הּוא הּגּוף ואּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
והרּוחנּיים, הּדּקים יסֹודֹות מּב' רק נתהּוּו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָהּמלאכים
ׁשעּקרֹו מּזה, ויתרה יסֹודֹות, מד' הּוא האדם ּגּוף ְְִִִִִֵֶֶָָָָָואּלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו העפר, מיסֹוד האדם28הּוא את ּגֹו' וּייצר ְִִֶֶֶֶַָָָָָָ
העפר יסֹוד הרי ּגּופא הּיסֹודֹות ּובד' האדמה, מן ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָעפר
מׁשכא ׁשּנקרא זאת, ועֹוד ּביֹותר, הּתחּתֹון יסֹוד ְְְְְְִֵֶַַַָָֹהּוא

ּגֹודל29ּדחויא מּובן ּומּזה ּביֹותר. וגס עב חֹומר ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
מּכל למעלה היא ּׁשהּנׁשמה וגּוף, ּדנׁשמה ההפכּיּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָענין
וכּמבֹואר הּנבראים. מּכל למּטה הּוא והגּוף ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּנבראים,
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העולמות מכל ∆fÓeƒ‰שלמעלה
˙eÎÙ‰‰ ÔÈÚ Ï„Bb ÔeÓ»∆ƒ¿»«»¿ƒ
È‰L ,Ûe‚Â ‰ÓLcƒ¿»»¿∆¬≈
Ïe‚ ÈÏa Ì‰L ˙BÓLp‰«¿»∆≈¿ƒ¿
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»ƒ»
Ûeb‰ el‡Â ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÏkÓ ‰hÓÏ ‡e‰¿«»ƒ»
È‰L ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈
'aÓ  ee‰˙ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿««ƒ
ÌÈwc‰ ˙B„BÒÈ¿««ƒ

ÌÈÁe‰Âורוח אש -, ¿»»ƒƒ
'„Ó ‡e‰ Ì„‡‰ Ûeb el‡Â¿ƒ»»»ƒ

˙B„BÒÈעפר מים רוח אש -, ¿
‡e‰ BwÚL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ»
BÓk ,ÙÚ‰ „BÒÈÓƒ∆»»¿

e˙kLאדם ביצירת ∆»
‡˙28הראשון 'Bb ÈÂ«ƒ∆∆

,‰Ó„‡‰ ÔÓ ÙÚ Ì„‡‰»»»»»ƒ»¬»»
È‰ ‡Ùeb ˙B„BÒ‰ '„e¿«¿»¬≈
„BÒÈ ‡e‰ ÙÚ‰ „BÒÈ¿∆»»¿
„BÚÂ ,˙BÈa ÔBÁ‰««¿¿≈¿

‡pL ,˙‡הגוף‡ÎLÓ …∆ƒ¿»«¿»
‡ÈÂÁc29'נחש' הנחש. [=עור ¿ƒ¿»

- הטומאה כוחות על מורה

Úקליפה] ÓBÁ ‡e‰L ,∆∆«
ÔeÓ ‰fÓe ˙BÈa Ò‚Â¿«¿≈ƒ∆»
˙eÎÙ‰‰ ÔÈÚ Ï„Bb∆ƒ¿»«»¿ƒ
‰ÓLp‰M ,Ûe‚Â ‰ÓLcƒ¿»»¿∆«¿»»
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ»
‡e‰ Ûe‚‰Â ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿«
ÌÈ‡p‰ ÏkÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»«ƒ¿»ƒ
גודל את יותר עוד לבאר כדי

לגוף, הנשמה בין הערך ריחוק

'תורהֿאור', בספר המבואר יביא

למטה הוא האדם של שגופו

של מגופם יותר עוד במדרגה
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יב   

אֹור ׁשּנׁשּתּנה30ּבתֹורה הּטעם להבין הּמתחיל ּדּבּור ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ
ׁש ׁשּבכל האדם, ּגּוף יחדיצירת הּגּוף נברא הּנבראים אר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

האדם ּבבריאת ּכן ּׁשאין מה ׁשּבֹו, החּיּונית נפׁש ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעם
ׁשּזהּו ּבתֹוכֹו, חּיּונית נפׁש ׁשּום ּבלי ּתחּלה ּגּופֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּנעׂשה
ולכן לנפׁשם, ּבקרּוב הם הּנבראים ׁשארי ׁשּגּופֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלפי
ּגּוף ּכן ּׁשאין מה וחי, צֹומח ּבבחינת מּלכּתחילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָנתהּוּו
לכּתחּלה נתהּוה לכן להּנפׁש, ּבקרּוב ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
הפכים ב' הם והּגּוף ׁשהּנׁשמה אף והּנה, ּדֹומם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבבחי'
ׁשהרי ּגמּור, ּביחּוד הם מתיחדים מקֹום מּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָלגמרי,
ּכמֹו הּגּוף מּמקרי ּומתּפעלת הּגּוף את מרּגשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנׁשמה

ּבּתניא (ּכדאיתא כּו' וקֹור להיֹות31חֹום אפׁשר ואי .( ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הּמפליא ּכח ידי על ּדוקא זהּו א הפכים, ב' ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹיחּוד

ׁשּדוקא32לעׂשֹות מּובן זה ּפי ועל הפכים. ב' הּמחּבר , ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
על ולכן סֹוף, האין ּכח ּבּה נמׁש ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבירידת

.מהּל ּבבחינת נעׂשת היא זה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַידי

הּירידהÔÈ„ÚÂה) ידי שעל אפׁשר אי להבין, צרי «¬«ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדכיון ,מהּל ּבבחינת הּנׁשמה ּתהיה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבגּוף
מּצד ׁשּגם עמידה, ּבבחינת היא עצמּה מּצד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
ּולמעלה ּבאצילּות ּדגם וּכּנ"ל מגּבלת, היא ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻׁשרׁשּה
ּכן אם ּגבּול, ּבבחינת הּוא הּצמצּום קֹודם עד ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַמאצילּות
ּתהיה הּגׁשמי ּבּגּוף התלּבׁשּותּה ידי שעל אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאי
ׁשּמּובן והינּו, ׁשּלּה. מההגּבלֹות לצאת ,מהּל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבבחינת
ּכי, ּגׁשמי, ּבגּוף להתלּבׁש צריכה הּנׁשמה ׁשּדוקא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּטעם
הּגּוף את לברר צרי ּבּתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּצד
ּׁשאין מה ּדוקא, הּנׁשמֹות ּבכח הּוא זה וענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגׁשמי,
ׁשיבררּו אפׁשר אי הּדּבּור, מּבחינת ׁשהם הּמלאכים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכן
אין ּביֹותר, וגס עב חֹומר ׁשּלהיֹותֹו הּגׁשמי, הּגּוף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַאת
ידי שעל ואּדרּבה, אֹותֹו, לברר הּמלאכים ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבכח
ּבענין ּכּידּוע מּמדריגתם, נֹופלים הם ּבּגּוף ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהתלּבׁשּותם

והּכח33הּנפּלים הּגּוף, נגד עמדּו ולא למּטה ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
להבין, צרי א ּדוקא. ּבּנׁשמֹות הּוא הּגּוף את ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלברר
הּנׁשמה ּתהיה ּבּגּוף ההתלּבׁשּות ידי שעל אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאי
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- החיים ‡Bבעלי ‰B˙a ‡BnÎÂ30ÔÈ‰Ï ÏÈÁ˙n‰ eac ¿«¿»¿»ƒ««¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ‡p‰ ‡L ÏÎaL ,Ì„‡‰ Ûeb ˙ÈˆÈ ‰pLpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»∆¿»¿»«ƒ¿»ƒ
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,BaL ˙ÈeÁ‰ LÙ ÌÚ „ÁÈ Ûeb‰ ‡ƒ¿»«««ƒ∆∆«ƒƒ∆«∆≈≈
˙ÈeÁ LÙ ÌeL ÈÏa ‰lÁ BÙeb ‰NÚpL Ì„‡‰ ˙‡Èaƒ¿ƒ«»»»∆«¬»¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒƒ

ÈÙÏ e‰fL ,BÎB˙a¿∆∆¿ƒ
ÌÈ‡p‰ È‡L ˙BÙebL∆¿»≈«ƒ¿»ƒ

ÌLÙÏ e˜a Ì‰אין ≈¿≈¿«¿»
לנשמתם גופם בין הערך ,ריחוק
‰ÏÈÁÎlÓ ee‰˙ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

ÈÁÂ ÁÓBˆ ˙ÈÁaהנפש=) ƒ¿ƒ«≈«¿«
הוא והגוף 'חי' בבחינת היא

'צומח') ÔÈ‡Mבבחינת ‰Ó ,«∆≈
BÈ‡L Ì„‡‰ Ûeb Ôk≈»»»∆≈
ÔÎÏ ,LÙp‰Ï e˜a¿≈¿«∆∆»≈
ÈÁa ‰lÁÎÏ ‰e‰˙ƒ¿«»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÌÓBcמתחילה נתהווה (הגוף ≈
והרי חיונית, נפש בלא העפר מן

ממש) 'דומם' בדרגת אחרי.הוא

בין הערך ריחוק גודל שנתבאר

גודל יובן לגופו, האדם נשמת

- לגוף הנשמה בחיבור החידוש

‰ÓLp‰L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¿»»
ÌÈÎÙ‰  Ì‰ Ûeb‰Â¿«≈¬»ƒ
ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈ƒ»»
„eÁÈa Ì‰ ÌÈ„ÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ
‰ÓLp‰ È‰L ,eÓb»∆¬≈«¿»»
Ûeb‰ ˙‡ ˙bÓ«¿∆∆∆«
Ûeb‰ È˜nÓ ˙ÏÚ˙Óeƒ¿»∆∆ƒƒ¿≈«
eÎ B˜Â ÌBÁ BÓk¿¿

‡Èa ‡˙È‡„k31.( ƒ¿ƒ»««¿»
„eÁÈ ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡Â¿≈∆¿»ƒ¿ƒ
‡˜Âc e‰Ê ‡ ,ÌÈÎÙ‰ ¬»ƒ«∆«¿»

Ák È„È ÏÚהקדושֿברוךֿהוא «¿≈…«
˙BNÚÏ ‡ÈÏÙn‰32, ««¿ƒ«¬

ÏÚÂ .ÌÈÎÙ‰  aÁn‰«¿«≈¬»ƒ¿«
‡˜ÂcL ÔeÓ ‰Ê Èƒ∆»∆«¿»
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈaƒƒ««¿»»¿
,ÛB ÔÈ‡‰ Ák da LÓƒ¿«»…«»≈
‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈∆ƒ
.l‰Ó ˙ÈÁa ˙NÚ«¬≈ƒ¿ƒ«¿«≈

ג' בסעיף שנתבאר ‰ÁÎÂ‰אחרי

בגוף הנשמה שבחיבור לכך

(שכך האיןֿסוף כוח מתגלה

ד ובסעיף המוליד), בכוח 'רואים

לכוח‰È‰נתבאר שצריך

ערך ריחוק (מצד האיןֿסוף

הבא בסעיף יבאר והגוף), האיןֿסוף.ÈÎˆ„הנשמה כוח לקבל הנשמה יכולה

Ûe‚a ‰„È‰ È„È ÏÚ LÙ‡ È‡ ,ÔÈ‰Ï Èˆ ÔÈ„ÚÂ (‰«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆«¿≈«¿ƒ»¿
dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎc ,l‰Ó ˙ÈÁa ‰ÓLp‰ ‰È‰ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ«¿«≈¿≈»∆«¿»»ƒ««¿»
ÏpkÂ ,˙Ïa‚Ó ‡È‰ dLL „vÓ ÌbL ,‰„ÈÓÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»∆«ƒ«»¿»ƒÀ¿∆∆¿««

ב') eÏÈˆ‡a˙(סעיף Ì‚c¿«»¬ƒ
„Ú ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¬ƒ«
‡e‰ ÌeˆÓv‰ Ì„B˜∆«ƒ¿
È‡ Ôk Ì‡ ,Ïeb ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒ≈≈
È„È ÏÚ LÙ‡∆¿»∆«¿≈
ÈÓLb‰ Ûeba d˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»«««¿ƒ
,l‰Ó ˙ÈÁa ‰È‰ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿«≈
.dlL ˙BÏa‚‰‰Ó ˙‡ˆÏ»≈≈««¿»∆»

eÈ‰Â[השאלה ,[=פירוש ¿«¿
‡˜ÂcL ÌÚh‰ ÔenL∆»«««∆«¿»
LaÏ˙‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿«≈
„vÓ ,Èk ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒƒƒ«
ÌÈBÁa ‰È„c ‰ek‰««»»¿ƒ»««¿ƒ
הקדושֿ 'נתאווה חז"ל: [כדברי

דירה יתברך לו להיות ברוךֿהוא

בעולםֿהזה - בתחתונים'

Ïהגשמי] Èˆלטהר=] »ƒ¿»≈
‰ÈÓLbולזכך] Ûeb‰ ˙‡∆«««¿ƒ

הכוונה נשלמת דווקא ובזה

‰e‡העליונה ‰Ê ÔÈÚÂ ,¿ƒ¿»∆
‰Ó ,‡˜Âc ˙BÓLp‰ ÁÎa¿…««¿»«¿»«
Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈««¿»ƒ∆≈

‡Èנוצרו ,eac‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ
Ûeb‰ ˙‡ eÈL LÙ‡∆¿»∆¿»¿∆«
ÓBÁ B˙BÈ‰lL ,ÈÓLb‰««¿ƒ∆ƒ¿∆
ÁÎa ÔÈ‡ ,˙BÈa ‚Â Ú«¿«¿≈≈¿…«
,B˙B‡ Ï ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ,‰ac‡Â¿«¿«»∆«¿≈

Ûeba Ì˙eLaÏ˙‰אם) ƒ¿«¿»«
גשמי) בגוף מתלבשים המלאכים

,Ì˙‚È„nÓ ÌÈÏÙB Ì‰≈¿ƒƒ«¿≈»»
ÌÈlÙp‰ ÔÈÚa Úe„k33 «»¿ƒ¿»«¿ƒƒ

e„ÓÚ ‡ÏÂ ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»¿…»¿
Ûeb‰ „‚אלו 'הנפילים' ∆∆«

גשמי, בגוף שהתלבשו מלאכים

ונמשכו מנגד לעמוד יכלו ולא

הגוף תאוות Ák‰Âאחר ,¿«…«
‡e‰ Ûeb‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«
Èˆ ‡ .‡˜Âc ˙BÓLpa«¿»«¿»«»ƒ
ÏÚ LÙ‡ È‡ ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ≈∆¿»∆«

‰ È„ÈÛeba ˙eLaÏ˙‰ ¿≈«ƒ¿«¿«
˙ÈÁa ‰ÓLp‰ ‰È‰ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ«
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ּגבּול. ּבבחינת היא ׁשרׁשּה מּצד ּגם והרי ,מהּל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָּבבחינת

C‡ירידתּה ידי ׁשעל הּטעם ּדאמּתית הּוא, הענין «ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
לפי הּוא, מהּל ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמּטה
מׁשלמת היא הרי למּטה הּגׁשמי ּבּגּוף נמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבהיֹותּה
(ּגיין מתּבּטלים זֹו ּכּונה ּומּצד ּבּתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּכּונה
ההגּבלֹות ּכל ּדהּנה, ּבזה, והענין ההגּבלֹות. ּכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאראּפ)
לּה יׁש הרי הּבריאה א עצמּה, הּבריאה מּצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָהם

ּכמאמר ׁשּנקראים35ּבראׁשית34ּתכלית, יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
והינּו ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה ּובׁשביל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָראׁשית
חּצֹונּיּות רק והיא הּתכלית, אינּה עצמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּבריאה
ּומּצד הרצֹון, ּפנימיּות הּוא הּבריאה ותכלית ְְְְִִִִִַַַָָָָָהרצֹון,
ההפרׁש ּדהּנה, ּכלל. הגּבלֹות ׁשּום אין הרצֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפנימיּות
דר על הּוא הרצֹון לפנימּיּות הרצֹון חּצֹוניּות ְִִִִִֵֶֶַָָָָּבין
ּדחּצֹונּיּות ד), סעיף (הּנ"ל ודּבּור מחׁשבה ּבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
הּוא ענינֹו ׁשּכל הּדּבּור ענין ּדר על הּוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָהרצֹון
העצם, עם קׁשּור אינֹו הרצֹון חּצֹוניּות ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהמׁשכה,
ּבהגּבלה הּוא ולכן ההמׁשכה, מּצד רק הּוא ענינֹו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָוכל
על הּוא הרצֹון ּפנימיּות אמנם ההמׁשכה. ענין אֹופן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּזהּו ּגבּול, ּבלי והּוא לעצמֹו ׁשהּוא הּמחׁשבה ענין ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּמּצד אּלא ּכּנ"ל, ּבמחׁשבה ּדעלּו יׂשראל נׁשמֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמעלת
ׁשּלכן הּבריאה, ענין ּבכלל עדין הם הרי הּמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

ּב ׁשעלּו הּנׁשמֹות ּגם עמידה,הּנה ּבבחינת הם מחׁשבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנה מּמׁש, העצם עם ׁשּקׁשּור הרצֹון ּפנימיּות מּצד ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָא
וכּונת רצֹון זה ׁשהרי ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום אין ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּבזה
והתלּבׁשּותּה הּנׁשמה ירידת ידי ׁשעל וכיון ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהעצמּות.
ּבראׁשית הּבריאה, ּכּונת היא מׁשלמת למּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּגּוף
היא ּדמצוה והּמצֹות, הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָּבׁשביל

וחּבּור צּותא מיט36מּלׁשֹון פארּבּונדן ווערט זי אז , ְְְְְְְִִִִֶַַַָ
מצֹות ּפרי ּומאי סֹוף,37עצמּות, האין ּכח ּגּלּוי ׁשהּוא הּתֹולדֹות ענין דר על , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מההגּבלה הּנׁשמה יֹוצאת העצמּות, וכּונת הרצֹון ּפנימיּות הׁשלמת מּצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה
ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ענין וזהּו .מהּל ּבבחינת ׁשּנעׂשית העלּיה ׁשּזֹוהי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה,
נעׂשת זה ידי ועל ׁשלֹו, מההגּבלֹות יֹוצא ׁשהּגּוף הּגּוף, את מבררת ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
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יג      

ּגבּול. ּבבחינת היא ׁשרׁשּה מּצד ּגם והרי ,מהּל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָּבבחינת

C‡ירידתּה ידי ׁשעל הּטעם ּדאמּתית הּוא, הענין «ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
לפי הּוא, מהּל ּבבחינת הּנׁשמה נעׂשת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמּטה
מׁשלמת היא הרי למּטה הּגׁשמי ּבּגּוף נמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבהיֹותּה
(ּגיין מתּבּטלים זֹו ּכּונה ּומּצד ּבּתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּכּונה
ההגּבלֹות ּכל ּדהּנה, ּבזה, והענין ההגּבלֹות. ּכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאראּפ)
לּה יׁש הרי הּבריאה א עצמּה, הּבריאה מּצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָהם

ּכמאמר ׁשּנקראים35ּבראׁשית34ּתכלית, יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
והינּו ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה ּובׁשביל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָראׁשית
חּצֹונּיּות רק והיא הּתכלית, אינּה עצמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּבריאה
ּומּצד הרצֹון, ּפנימיּות הּוא הּבריאה ותכלית ְְְְִִִִִַַַָָָָָהרצֹון,
ההפרׁש ּדהּנה, ּכלל. הגּבלֹות ׁשּום אין הרצֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפנימיּות
דר על הּוא הרצֹון לפנימּיּות הרצֹון חּצֹוניּות ְִִִִִֵֶֶַָָָָּבין
ּדחּצֹונּיּות ד), סעיף (הּנ"ל ודּבּור מחׁשבה ּבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
הּוא ענינֹו ׁשּכל הּדּבּור ענין ּדר על הּוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָהרצֹון
העצם, עם קׁשּור אינֹו הרצֹון חּצֹוניּות ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהמׁשכה,
ּבהגּבלה הּוא ולכן ההמׁשכה, מּצד רק הּוא ענינֹו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָוכל
על הּוא הרצֹון ּפנימיּות אמנם ההמׁשכה. ענין אֹופן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּזהּו ּגבּול, ּבלי והּוא לעצמֹו ׁשהּוא הּמחׁשבה ענין ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּמּצד אּלא ּכּנ"ל, ּבמחׁשבה ּדעלּו יׂשראל נׁשמֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמעלת
ׁשּלכן הּבריאה, ענין ּבכלל עדין הם הרי הּמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

ּב ׁשעלּו הּנׁשמֹות ּגם עמידה,הּנה ּבבחינת הם מחׁשבה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנה מּמׁש, העצם עם ׁשּקׁשּור הרצֹון ּפנימיּות מּצד ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָא
וכּונת רצֹון זה ׁשהרי ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום אין ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּבזה
והתלּבׁשּותּה הּנׁשמה ירידת ידי ׁשעל וכיון ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהעצמּות.
ּבראׁשית הּבריאה, ּכּונת היא מׁשלמת למּטה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּגּוף
היא ּדמצוה והּמצֹות, הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָּבׁשביל

וחּבּור צּותא מיט36מּלׁשֹון פארּבּונדן ווערט זי אז , ְְְְְְְִִִִֶַַַָ
מצֹות ּפרי ּומאי סֹוף,37עצמּות, האין ּכח ּגּלּוי ׁשהּוא הּתֹולדֹות ענין דר על , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מההגּבלה הּנׁשמה יֹוצאת העצמּות, וכּונת הרצֹון ּפנימיּות הׁשלמת מּצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה
ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ענין וזהּו .מהּל ּבבחינת ׁשּנעׂשית העלּיה ׁשּזֹוהי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה,
נעׂשת זה ידי ועל ׁשלֹו, מההגּבלֹות יֹוצא ׁשהּגּוף הּגּוף, את מבררת ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
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יד   

מההגּבלֹות יֹוצאת ׁשהּנׁשמה ,מהּל ּבבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשמה
ׁשּמּצד לפי והינּו ּדוקא, העצמּות מּצד ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלּה,
ההגּבלֹות ּדכל ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום אין הרצֹון ְְְְְִִֵַַַָָָָָָּפנימיּות
אין הרצֹון ּפנימיּות מּצד אבל עצמּה, הּבריאה מּצד ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהם
ּפֹועלים ׁשהּנׁשמֹות הּטעם ּכן ּגם וזהּו ּכלל. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהגּבלֹות
נעׂשים הם ׁשּגם ּבהּמלאכים וגם העֹולם ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעלּיה

ׁשּכתּוב ּכמֹו מהלכים, ׁשּזהּו38ּבבחינת יעֹופף, ּובׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּכלל. הגּבלֹות אין הרצֹון ּפנימיּות ׁשּמּצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלפי

e‰ÊÂּבהּגּוף הּנׁשמה ׁשהתלּבׁשּות ׁשאף הּטעם ּכן ּגם ¿∆ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ
אחרֹונה ּבחינה רק ׁשּמתלּבׁשת ּבאֹופן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהיא
הרי מקֹום, מּכל ׁשּבּנׁשמה, רגל ּבחינת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנׁשמה,
הּנׁשמה ׁשעצם ּדהגם הּנׁשמה, עצם עם ּגם קׁשּור ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
הרי מקֹום, מּכל מּזל, ּובבחינת מּקיף ּבבחינת רק ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָמאיר
הּטעם ׁשּזהּו ּדוקא, זה ּגּוף עם קׁשּורה הּנׁשמה עצם ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּגם

לֹו קֹונֹות אדם ׁשל אּמֹות ׁשּיׁש39ׁשד' הּטעם ּכן ּגם וזהּו . ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מּצד ׁשהּוא נפׁש, הּמסירת ּכח מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבכל

ליחד יחידה ּב ּודבּוקה ּבכח40חבּוקה דוקא ולאו , ְְְְְְֲֲִַַַַָָָָָָֹ
ּפלחנא ּדלית ּדאהבה, ּבעבֹודה ּגם אּלא נפׁש, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמסירת

ּדרחימּותא ּדבקּות41ּכפלחנא הּוא האהבה ענין הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֻ
ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו האהבה וענין להּנאהב, ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאֹוהב
לפי הּוא זה וכל מאבֹותינּו. לנּו ירּׁשה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמּיׂשראל
וגם הּנׁשמה, עצם עם ּגם קׁשּורה ׁשּבּגּוף ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה
הּוא ׁשרׁשם הרי ּדעׂשּיה, ּדנפׁש ּדנפׁש נמּוכֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָנׁשמֹות
ּכח יׁש ׁשּבּקּלים וקל ׁשּבּפׁשּוטים ּבפׁשּוט וגם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבאצילּות,
ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד ׁשהיא נפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמסירת

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו ואחד42מאצילּות, אחד ׁשּכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אבֹותי למעׂשה מעׂשי יּגיעּו מתי לֹומר חּיב ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָמּיׂשראל
ׁשהּוא רּבנּו מׁשה ּגם כן ּוכמֹו ויעקב, יצחק ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאברהם
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המלאכים ÌÈLeƒ¿«ƒ:38על

ÛÙBÚÈשתי מלאך [=לכל ¿≈
למלאות יעופף שבהם כנפיים

הפנימי ופירוש הבורא. שליחות

לדרגות ומתעלה שמעופף בזה,

vnL„גבוהות] ÈÙÏ e‰fL ,∆∆¿ƒ∆ƒ«
ÔÈ‡ ÔBˆ‰ ˙eÈÓÈt¿ƒƒ»»≈
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שעצם אף בגוף, בהיותו האדם

ממש, לגוף יורדת אינה הנשמה

בכמהכמו בחסידות שמבואר

הנשמה כל ש"לא מקומות
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ÔÙB‡a ‡È‰ Ûeb‰a¿«ƒ¿∆
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העשי' ËeLÙaעולם Ì‚Â ,¿«¿»
ÌÈlwaL Ï˜Â ÌÈËeLtaL∆«¿ƒ¿«∆««ƒ
LÙ ˙Èn‰ Ák LÈ≈…««¿ƒ«∆∆

Â ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰Lזה כוח מפני ∆ƒƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»≈¬ƒ¿
ÏÊשבנשמה eÓ‡L e‰Ê42iÁ Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ∆∆»¿««∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«»
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ּכן ּגם מאיר הּנׁשמה ׁשּׁשרׁש לפי והינּו ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשמה
ׁשּבהיֹותּה ּדכיון הּוא, הּדבר וטעם ׁשּבּגּוף. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהּנׁשמה
הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה את היא מׁשלמת למּטה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבהּגּוף
עד ּומּגיעים ההגּבלֹות, ּכל מתּבּטלים זה מּצד ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנה

ֶֶָהעצם.

למלאכיÏÚÂו) הּתֹורה נּתנה ׁשּלא הּטעם יּובן זה ּפי ¿«ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכמֹו להּנׁשמֹות ולא לּנׁשמֹות, אם ּכי ְְְְְִִֵַַַָָָֹהּׁשרת,
לאחר אם ּכי ּבהּגּוף, התלּבׁשּותם קֹודם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשהם
הר על הוי' וּירד הּנה ּגּופא ּובזה ּבּגּוף, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתלּבׁשּותם
הּוא לזה הּטעם הּנה ּדוקא, למּטה הּתֹורה ׁשּנּתנה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָסיני,
העצמּות, וּכּונת רצֹון ּפנימיּות נׁשלם זה ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי

וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על ּדוקא.ׁשהּוא למּטה הּמצֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
חּבּור ּכן ּגם יׁשנֹו ּתֹורה מּתן ׁשּבענין לכ ׁשּנֹוסף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
ּובני רֹומי ּבני חּבּור נעׂשה ּתֹורה ּבמּתן ׁשהרי הפכים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָב'

הּוא43סּוריא העּקר הּנה הפכים, ב' חּבּור ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִִִֵֶָָָָָ
ולכן הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה נׁשלמת זה ידי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּדוקא
מתקּׁשרין ּדיׂשראל גבּול, הּבלי ענין אמּתית זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָהרי

הּוא ּברי ּבקדׁשא ואֹוריתא ׁשּמּצד44ּבאֹוריתא הינּו , ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
וקדׁשא אֹוריתא יׂשראל נעׂשים הּכּונה ּפנימיּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻהׁשלמת

חד ּכּלא הּוא 45ּברי. ְִָָֻ
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ג.43) פי"ב, שמו"ר 44.61)ראה ע' ה'ש"ת סה"מ א. עג, זח"ג א.45)ראה כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

.66 ע' ה'ש"ת סה"מ א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

    
˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL ‡e‰L ea ‰LÓ Ìb ÔÎ BÓÎeהאירה שנשמתו ¿≈«…∆«≈∆¿»»«¬ƒ

באצילות במקורה שהייתה כפי אופן באותו eÈ‰Âלמטה יכול, אחד כל ¿«¿
לזאת ÛebaL.להגיע ‰ÓLp‰a Ôk Ìb È‡Ó ‰ÓLp‰ LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«¿»»≈ƒ«≈¿«¿»»∆«

‡e‰ c‰ ÌÚÂכמבואר ¿«««»»
d˙BÈ‰aLלעיל ÔÂÈÎc ,¿≈»∆ƒ¿»

˙ÓÏLÓ ‰hÓÏ Ûeb‰a¿«¿«»«¿∆∆
˙eÓÈÙe ‰ek‰ ˙‡ ‡È‰ƒ∆««»»¿ƒƒ
‰Ê „Ó ‰p‰ ,ÔBˆ‰»»ƒ≈ƒ«∆
,˙BÏa‚‰‰ Ïk ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ»««¿»

.ÌˆÚ‰ „Ú ÌÈÚÈbÓeאחרי «ƒƒ«»∆∆
ה עלכל הנשמות במעלת ביאור

מבחינת (נמשכו המלאכים

לגוף ירידתם ומעלת 'מחשבה')

ועבודתם האיןֿסוף) כוח (גילוי

הכוונה (השלמת הזה בעולם

שניתנה הטעם יובן העליונה),

בגופים לנשמות דווקא התורה

כדלהלן. למטה,

ÌÚh‰ ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ Â¿«ƒ∆»«««
‰B‰ ‰ ‡lL∆…ƒ¿»«»
Ì‡ Èk ,˙‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ
˙BÓLp‰Ï ‡ÏÂ ,˙BÓLpÏ«¿»¿…¿«¿»
Ì„B˜ Ì‰L BÓk¿∆≈∆
Èk ,Ûeb‰a Ì˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»¿«ƒ
Ì˙eLaÏ˙‰ Á‡Ï Ì‡ƒ¿««ƒ¿«¿»
‰p‰ ‡Ùeb ‰Êe ,Ûeba«»∆»ƒ≈
,ÈÈ ‰ ÏÚ ÈÂ‰ „Â«≈∆¬«»««ƒ«
‰hÓÏ ‰B‰ ‰pL∆ƒ¿»«»¿«»

‰Ê È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰ ‰p‰ ,‡˜Âcבהיותם העבודה «¿»ƒ≈«««»∆¿ƒ∆«¿≈∆
גשמי בגוף e‰L‡למטה ,˙eÓˆÚ‰ ˙ekÂ ÔBˆ ˙eÈÓÈ ÌÏLƒ¿»¿ƒƒ¿¿«»«»«¿∆

,eÈ‰Â .‡˜Âc ‰hÓÏ ˙Bˆ‰ Ìe˜Â ‰B‰ „eÏ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿«»«¿»¿«¿
,ÌÈÎÙ‰  eaÁ Ôk Ìb BLÈ ‰B ÔÓ ÔÈÚaL ÎÏ ÛBpL∆»¿»∆¿ƒ¿»««»∆¿«≈ƒ¬»ƒ

‡Èe Èe ÈÓB Èa eaÁ ‰Ú ‰B ÔÓa È‰L43כמובא ∆¬≈¿««»«¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»
של החידוש על משל במדרש

שגזר למלך "משל מתןֿתורה:

לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר

כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני

גזר העולם את הקב"ה כשברא

והארץ לה' שמים השמים ואמר

המלך גזירת - אדם" לבני נתן

למעלה, תישאר שהקדושה היתה

היתה לא מתןֿתורה לפני ולכן

ובמתן בעולם, אלקות המשכת

ונעשה הגזירה נתבטלה תורה

ותחתונים עליונים ,חיבור
 eaÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ

‰p‰ ,ÌÈÎÙ‰לחידוש נוסף ¬»ƒƒ≈
שבמתןֿתורה ‰e‡זה Ú‰»ƒ»

‰Ê È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆
˙eÓÈÙe ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿ƒƒ
‰Ê È‰ ÔÎÏÂ ,ÔBˆ‰»»¿»≈¬≈∆
,Ïe‚ ÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈÓ‡¬ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿
ÔÈ˜˙Ó Ï‡Èc¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a¿«¿»¿«¿»
‡e‰ Èa ‡L„˜a44 ¿À¿»¿ƒ
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טו      

ּכן ּגם מאיר הּנׁשמה ׁשּׁשרׁש לפי והינּו ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשמה
ׁשּבהיֹותּה ּדכיון הּוא, הּדבר וטעם ׁשּבּגּוף. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהּנׁשמה
הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה את היא מׁשלמת למּטה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבהּגּוף
עד ּומּגיעים ההגּבלֹות, ּכל מתּבּטלים זה מּצד ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנה

ֶֶָהעצם.

למלאכיÏÚÂו) הּתֹורה נּתנה ׁשּלא הּטעם יּובן זה ּפי ¿«ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכמֹו להּנׁשמֹות ולא לּנׁשמֹות, אם ּכי ְְְְְִִֵַַַָָָֹהּׁשרת,
לאחר אם ּכי ּבהּגּוף, התלּבׁשּותם קֹודם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשהם
הר על הוי' וּירד הּנה ּגּופא ּובזה ּבּגּוף, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתלּבׁשּותם
הּוא לזה הּטעם הּנה ּדוקא, למּטה הּתֹורה ׁשּנּתנה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָסיני,
העצמּות, וּכּונת רצֹון ּפנימיּות נׁשלם זה ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי

וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על ּדוקא.ׁשהּוא למּטה הּמצֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
חּבּור ּכן ּגם יׁשנֹו ּתֹורה מּתן ׁשּבענין לכ ׁשּנֹוסף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
ּובני רֹומי ּבני חּבּור נעׂשה ּתֹורה ּבמּתן ׁשהרי הפכים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָב'

הּוא43סּוריא העּקר הּנה הפכים, ב' חּבּור ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִִִֵֶָָָָָ
ולכן הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה נׁשלמת זה ידי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּדוקא
מתקּׁשרין ּדיׂשראל גבּול, הּבלי ענין אמּתית זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָהרי

הּוא ּברי ּבקדׁשא ואֹוריתא ׁשּמּצד44ּבאֹוריתא הינּו , ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
וקדׁשא אֹוריתא יׂשראל נעׂשים הּכּונה ּפנימיּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻהׁשלמת

חד ּכּלא הּוא 45ּברי. ְִָָֻ
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.66 ע' ה'ש"ת סה"מ א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

    
˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL ‡e‰L ea ‰LÓ Ìb ÔÎ BÓÎeהאירה שנשמתו ¿≈«…∆«≈∆¿»»«¬ƒ

באצילות במקורה שהייתה כפי אופן באותו eÈ‰Âלמטה יכול, אחד כל ¿«¿
לזאת ÛebaL.להגיע ‰ÓLp‰a Ôk Ìb È‡Ó ‰ÓLp‰ LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«¿»»≈ƒ«≈¿«¿»»∆«

‡e‰ c‰ ÌÚÂכמבואר ¿«««»»
d˙BÈ‰aLלעיל ÔÂÈÎc ,¿≈»∆ƒ¿»

˙ÓÏLÓ ‰hÓÏ Ûeb‰a¿«¿«»«¿∆∆
˙eÓÈÙe ‰ek‰ ˙‡ ‡È‰ƒ∆««»»¿ƒƒ
‰Ê „Ó ‰p‰ ,ÔBˆ‰»»ƒ≈ƒ«∆
,˙BÏa‚‰‰ Ïk ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ»««¿»

.ÌˆÚ‰ „Ú ÌÈÚÈbÓeאחרי «ƒƒ«»∆∆
ה עלכל הנשמות במעלת ביאור

מבחינת (נמשכו המלאכים

לגוף ירידתם ומעלת 'מחשבה')

ועבודתם האיןֿסוף) כוח (גילוי

הכוונה (השלמת הזה בעולם

שניתנה הטעם יובן העליונה),

בגופים לנשמות דווקא התורה

כדלהלן. למטה,

ÌÚh‰ ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ Â¿«ƒ∆»«««
‰B‰ ‰ ‡lL∆…ƒ¿»«»
Ì‡ Èk ,˙‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ
˙BÓLp‰Ï ‡ÏÂ ,˙BÓLpÏ«¿»¿…¿«¿»
Ì„B˜ Ì‰L BÓk¿∆≈∆
Èk ,Ûeb‰a Ì˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»¿«ƒ
Ì˙eLaÏ˙‰ Á‡Ï Ì‡ƒ¿««ƒ¿«¿»
‰p‰ ‡Ùeb ‰Êe ,Ûeba«»∆»ƒ≈
,ÈÈ ‰ ÏÚ ÈÂ‰ „Â«≈∆¬«»««ƒ«
‰hÓÏ ‰B‰ ‰pL∆ƒ¿»«»¿«»

‰Ê È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰ ‰p‰ ,‡˜Âcבהיותם העבודה «¿»ƒ≈«««»∆¿ƒ∆«¿≈∆
גשמי בגוף e‰L‡למטה ,˙eÓˆÚ‰ ˙ekÂ ÔBˆ ˙eÈÓÈ ÌÏLƒ¿»¿ƒƒ¿¿«»«»«¿∆

,eÈ‰Â .‡˜Âc ‰hÓÏ ˙Bˆ‰ Ìe˜Â ‰B‰ „eÏ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿«»«¿»¿«¿
,ÌÈÎÙ‰  eaÁ Ôk Ìb BLÈ ‰B ÔÓ ÔÈÚaL ÎÏ ÛBpL∆»¿»∆¿ƒ¿»««»∆¿«≈ƒ¬»ƒ

‡Èe Èe ÈÓB Èa eaÁ ‰Ú ‰B ÔÓa È‰L43כמובא ∆¬≈¿««»«¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»
של החידוש על משל במדרש

שגזר למלך "משל מתןֿתורה:

לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר

כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני

גזר העולם את הקב"ה כשברא

והארץ לה' שמים השמים ואמר

המלך גזירת - אדם" לבני נתן

למעלה, תישאר שהקדושה היתה

היתה לא מתןֿתורה לפני ולכן

ובמתן בעולם, אלקות המשכת

ונעשה הגזירה נתבטלה תורה

ותחתונים עליונים ,חיבור
 eaÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ

‰p‰ ,ÌÈÎÙ‰לחידוש נוסף ¬»ƒƒ≈
שבמתןֿתורה ‰e‡זה Ú‰»ƒ»

‰Ê È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆
˙eÓÈÙe ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿ƒƒ
‰Ê È‰ ÔÎÏÂ ,ÔBˆ‰»»¿»≈¬≈∆
,Ïe‚ ÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈÓ‡¬ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿
ÔÈ˜˙Ó Ï‡Èc¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a¿«¿»¿«¿»
‡e‰ Èa ‡L„˜a44 ¿À¿»¿ƒ
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מכתב כללי טז

 ב"ה,  ימי הגבלה, 

 ה'תש"כ – שנת המאתים להסתלקות-הילולא

 של הבעל שם טוב ז"ל. 

ברוקלין, נ.י. 

לבית יעקב )אלו הנשים(

ולבני ישראל )אלה האנשים(

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

ימי ההגבלה – ההכנה למתן תורה – דורשים ותובעים באופן מיוחד התבוננות עמוקה ופנימית – 

תורה מהי. 

התורה הקדושה איננה אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם מקיפה את האדם כולו, מהרגע 

הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים בחייו היום-יומיים. 

זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים. 

יתירה-מזו, כפי שמסבירים חז"ל, מקיפה תורה כל הבריאה כולה לפרטי' וכמשל בונה בנין אשר 

לפני שניגש לבני', מתכנן הוא תכנית הכוללת כל הפרטים של הבנין, כמו כן צייר הבורא ב"ה בתורה את 

כל הבריאה כולה עד הדרגה האחרונה של הדומם. 

וזה מוביל לאחד היסודות העקריים של תורת החסידות הכללית של הבעל שם טוב, לפי ביאורו 

את הכתוב: לעולם הוי' דברך נצב בשמים )בתמידות, בלי הפסק, המאמר האלקי – יהי רקיע – ניצב בתוקף 

בשמים( כפי שמבאר באריכות כ"ק אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד, במיוחד בשער היחוד והאמונה. 

אשר הכל – בשמים ממעל ועד הארץ מתחת, כל פרטי החלקים שלהם – חיים וקיימים רק בדבר 

ה' שברא ומהווה אותם ומחי' אותם בלי כל הפסק כהרף עין. 

מזה נובעת עוד נקודה יסודית – 

כי ההשגחה הפרטית – הידיעה האלקית הישירה, וההשגחה המקיפה את כל הפרטים מתייחסת 

לכל היצירה, מן האדם, בחיר הבריאה, עד החלק הכי זעיר של הדומם. 

מזה באים למסקנא שהיא בעצם דין מפורש בשולחן ערוך ונקודת יסוד בתורת החסידות המודגשת 

במיוחד על ידי הבעל שם טוב:

עבודת השי"ת צריכה להיות בכל דרכיך – בכל הענינים ולפרטיהם ועם כל הענינים ולפרטיהם, 

מתחיל בלימוד התורה וקיום התרי"ג מצוות, ועד המעשים הכי פשוטים והמאורעות בחיי יום יום. 

לבית יעקב כו': מכילתא )שמות יט, ג(. 
האדם כולו: אבות פ"ו מ"ז. וראה מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר עה"פ ודברת בם )היום יום יג מנ"א(. 

שמסבירים חז"ל: בראשית רבה בתחלתו. זח"א ה, א. ובכ"מ. 
בשער היחוד והאמונה: בתחלתו. וראה מדרש תהלים קיט, לו. לקו"ת ר"פ אחרי. 

ההשגחה הפרטית: ראה חולין סג, א ופי' רבנו הזקן )ברשימות הצ"צ לתהלים לו, ז(. היום יום כח חשון. 
בשולחן ערוך: אורח חיים סרל"א. וראה ח' פרקים להרמב"ם פ"ה. 



יז
כל דבר וענין לימוד הוא והוראה באהבת השם ויראת השם, המקורות מהם שואב איש הישראלי 

את הרוח האמיתית לקיים את התורה והמצוות, מצוות-עשה ומצוות-לא תעשה, חדורים חיות פנימית 

ואמיתית, ולקיימן בהידור. 

ההתבוננות בכל הנזכר למעלה וההתעמקות בזה בהתלהבות, בחיות ואורה. 

ובימי סגולה אלה, ערב יום מתן תורה, שהוא גם יום הסתלקות-הילולא של הבעל שם טוב, 

בין בכל הענינים הסובבים  בין בחיים הפרטיים  זה בכל פרטי החיים היום-יומיים,  כל  החדרת 

ובכל המתהווה בעולם לפי ההגדרה:

יפוצו מעינותיך חוצה שמעינות החסידות שהם פנימיות התורה יפוצו ויגיעו חוצה – עד הנקודה 

הכי רחוקה של כל הבריאה כולה. 

- ימהר זה את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, עת שכל היצירה תראה ותרגיש 

אשר – אנכי ה' אלקיך. 

 בברכה – לקבלת התורה 

 בשמחה ובפנימיות 

וחג שמח 

מנחם שניאורסאהן

והוראה: פתגם הבעש"ט )היום יום ט' אייר(. 
המקורות מהם: תניא פ"ד. 

חיות . . בהידור: קונטרס העבודה פ"ב. 
שכל היצירה: כתפלת ר"ה וידע כל פעול כו'. וראה מדרש תהלים עג. שער היחוד והאמונה רפ"ג. 

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אייר, בו כותב אודות הכאב ברגלו הימנית. הנה נוסף על מה שעושה בדרך 

הטבע למלאות הוראת הרופאים במקצוע זה, הרי ע"פ המבואר בכ"מ אשר צדקה היא בחי' רגל בקומה 

הרוחנית של האדם וענין הצדקה כוללת צדקה בממונו וצדקה בגופו היינו טרחת הגוף בענינים דאהבת 

ובפרט  יוסיף ברכתו בהנוגע לבריאותו ברוחניות  והשי"ת  ענינים אלו,  עליו להוסיף אומץ בשני  ישראל, 

בגשמיות.

המחכה לבשו"ט ובברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב. לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד השיעורים שלו בנגלה ובחסידות



יח

      
– ערבית תפלת אחר –

מוגה בלתי

.חודש ראש בכל כמו התוועדות, היום יערכו בודאי
נאמר שעליו סיון, חודש בראש מיוחדת מעלה שיש בתורה1ובפרט כמובא סיני", מדבר באו הזה "ביום
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איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 557 ע' ח"ב בלקו"ש א-ד)

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
ה1) (ג, ד' ליום אור – ה"קאנווענשאן" לזמן השייכת ָָבפרשה
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בסופו4) תורה (אור מהה"מ גם ונשנה סקכ"ה. הריב"ש צוואת

       

היום גם והוא שלו, ההילולא ליום שנה מאתיים ימלאו זו בשנה השבועות דחג ראשון ביום אשר שבו5–
– הדורות כל סוף עד ישראל לכל הוראה שהיא התורה, ניתנה

לארז. שנמשל צדיק וישנו לתמר, שנמשל צדיק ישנו צדיקים: מיני שני שישנם

ונאה גבוה חזק, הוא "ישגה", רבות: מעלות בו יש – בו6ארז אין – תמר לאידך, פירות. עושה אינו אבל ,
שנותנים ומתוקים נאים פירות ומוציא פורח הוא יפרח", "כתמר – ועיקרית אחרת מעלה בו יש אבל אלו, מעלות

להאוכלם ובריאות .7כח

שכתוב כמו צדיקים, הם ישראל שכל – בצדיקים הוא לעבוד8וכן דרכים שני שיש – צדיקים" כולם "ועמך
הקב"ה: את

מקיים הוא תורה, לומד הוא פירות. עושה אינו אבל לארז, שנמשל – הבעלֿשםֿטוב מבאר – צדיק ישנו
"כארזמצוות, – מהקב"ה שכר ומקבל הוא, צדיק אמנם ובכן, זולתו. על משפיע לא הוא לעצמו. הכל אבל

הקב"ה. בה שחפץ התכלית זו אין אבל – ונאה גבהֿקומה חזק, ישגה",

הקב"ה כלומר: ומתוקים. טובים פירות לעשות – יפרח" "כתמר להיות – היא הקב"ה בה שחפץ התכלית
אחר, יהודי על להשפיע כדי ולנצלם – לעצמו לנצלם היה שאפשר – וממרצו מכוחו מזמנו, יתן שהאדם דורש
"תמר", נקרא אזי זולתו, על משפיע וכאשר ומתוק. טוב פרי שהוא עליו יאמר שהקב"ה כזה יהיה יהודי שאותו

יפרח". "כתמר – המעלה נאמרה שעליו

,הזקן לאדמו"ר בתוכם תלמידיו, ולתלמידי לתלמידיו הבעלֿשםֿטוב מסר זה, בפסוק האמור הפירוש
צדיק, נקרא אז וגם הראשונה, בדרך גם הקב"ה את לעבוד שאפשר שאף – אדמו"ר מו"ח כ"ק עד ואילך ומשם
דורש שהקב"ה מה הקב"ה. שדורש העיקרית והדרך התכלית זהו לא אבל ונוי, חוזק קומה, של מעלות לו ויש
על להשפיע כדי – הנשמה של ביותר העמוקים לכחות ועד – מהם לתת אלא ובכוחות, בזמן לקמץ שלא הוא,

הסביבה. כל על הזולת,
החסידים, ולכל חב"ד לנשיאי הכללית, החסידות לנשיאי גם זאת ומסר עצמו, הבעלֿשםֿטוב הלך זו בדרך

לאור. חושך המהפכת הדרך האור, דרך שהיא זו, בדרך ילך מהם ואחד אחד שכל

לוי שבט של והתפקיד הדרך כן גם הוא לעיל ומוריֿדרך9האמור כבאיֿכח גם אלא עצמם, למען רק לא –
ישראל. כל של

שהורה בדרך להתנהג עלינו – זו והכרה לדעה באו לא שעדיין יהודים "שבטים", שישנם שאפשר פי על ואף
טובים פירות עם יפרח", "כתמר זולתנו ואת אותנו ולעשות זולתנו, ועם עצמנו עם לפעול הבעלֿשםֿטוב, לנו
כל על להשפיע כדי ביותר העמוקים הכחות את בעצמו לעורר וחיות, נשמה מתוך זאת ולעשות ומתוקים,

העולם על בפעולה חלקו את למלא יותר.10הסביבה, וקדוש יותר מאיר יותר, נעלה יותר, טהור שיהיה

ויצליח הקב"ה יזכה – ישראל בנות כל של באֿכחן להיות צריך עצמו שהוא ה"קאנווענשאן", ָָכנציגות
תפקידכן, את למלא שתוכלו ישראל, מבנות אחת וכל מכן, אחת כל

בתים שתקימו ברכתו את וחסידי,11ויתן יהודי נחת שהוא אמיתי, לנחת ושתזכו ומתוקים, טובים פירות עם
שיחיו, ומנכדיכן מילדיכן מעצמכן,

שבקרוב העיקרית, לברכה עד – הזקן ואדמו"ר מהבעלֿשםֿטוב החל נשיאינו, רבותינו ברכות כל ויקויימו
מתוך לבב, ובטוב בשמחה הקדושה לארצנו ויוליכנו הגלות, מן ישראל, כלל בתוך צדקנו, משיח יוציאנו ממש

ושמחה. מנוחה

מתמדת. צמיחה מתוך בעבודתכן בהצלחה תמשיכו – אז עד ובינתיים,

ותמיד. עתה טובות בשורות ותבשרו לעיל, האמור בכל רבה הצלחה לכן יתן יתברך ה'
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ג). עו, – תהלים על
רסתצ"ד.5) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.6) ג לא, יחזקאל ראה
ב.7) יו"ד, כתובות תתמה). (רמז במקומו יל"ש

חלק.8) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ויובל.9) שמיטה הל' סוף רמב"ם יו"ד. לג, ברכה ראה

פל"ז.10) תניא
כא.11) א, שמות עה"פ מדרז"ל ראה
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   יג כרך

הפסוק אבתםעל לבית באתת דגלו על "איש
מעתיק יחנו", מועד לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו
שנאמר כמו מיל, "מרחוק ומפרש: "מנגד" תיבת רש"י

אמה,ביהושע כאלפים וביניו ביניהם יהיה רחוק אך
משה בשבת. לבא חוניםשיוכלו והלוים ובניו ואהרן

לו". בסמוך
להבין: וצריך

תיבת פירושו בהתחלת מוסיף שרש"י מזה א)
וכו'") כמש"נ מיל - "מנגד כותב (ואינו "מרחוק"

אלאמשמע הריחוק, שיעור לפרש רק לא שכוונתו
על מובן: ואינו - "מרחוק" פירושו ש"מנגד" לומר

רש"יהפסוק פירש לא - מנגד" לך תלויים חייך "והיו
שהפירוש מפני שהוא לומר צריך ועלֿכרחך כלום.

מעצמו כאןמובן פירש שכבר זה על עצמו שסומך או
שיסמוך או פירוש צריך אין בפרשתנו גם כן ואם -

הפסוק על פירש שכבר זה מנגדעל לה ותשב "ותלך
הפעם עוד כאן פרשו ולמה מרחוק", מנגד -ועל) ?

הפסוק על רש"י בפירוש קשה זה מנגדדרך "כי
- "מנגד פירש שם שגם וגו'" הארץ את תראה

מרחוק").

שלכן - הכתובים פשטות בפירוש חסר מה ב)
מועד האוהל שבין (מיל) הריחוק שיעור רש"י מבאר
הטעם להביא גם מוכרח (ובמילא ישראל למחנה
אינו וגו'" מנגד לה ותשב שב"ותלך ובפרט לזה)?

שבמדרש (אף השיעור היהמפרש שם שגם מבואר
מיל -בתורה שכתוב מקום בכל שלא הרי, - (

שיעורו לידע מקרא של לפשוטו נוגע ."מנגד"

נוגע מה ש"משהג) כאן הכתוב פירוש להבנת
לו" בסמוך חונים והלויים ובניו ?ואהרן

מעין לתרץ בא שרש"י לומר מקום היה [לכאורה
כתוב זה לפני שבהכתובים: יחנוסתירה "והלויים

לומר הכתוב כוונת שבפשטות העדות", למשכן
" כתוב וכאן להמשכן, ("סביב") קרובים שהיו

יהיה זה ד"סביב" שפירושו יחנו", מועד לאוהל
שאר היו מיל שמרחוק רש"י, מתרץ זה ועל –

והלוים ובניו ואהרן "משה כן שאין מה ישראל, בני
לו". בסמוך חונים

כי: כן, לומר אפשר אי אבל

זה שלפני בהכתוב סביב"(א) יחנו
גו'" זהלמשכן ובכתוב ,יחנו" "'גו

לתירוץ. בזה צריך ואין –

זה שלפני "סביב", בתיבת היא הסתירה זה לפי (ב)
(מרחוק) "מנגד פירושה וכאן ממש, "סביב" פירושה
הכתוב מן להעתיק צריך רש"י היה כן ואם – סביב"

"סביב"? תיבת גם

מתרצה. רש"י אין "סביב" בפירוש הסתירה (ג)

בא זה ענין אין הנ"ל פי על שכתב(ד) למה
פעמים כמה וכמדובר - זה לפני במקוםרש"י
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הערה1) לקמן וראה ה. לג, תשא פרש"י גם וראה ב. ב, פרשתנו
.12

שם.2) פרש"י וראה ד. ג,
(להר"א3) הזכרון ובס' (בוא"ו). כו'" "ומשה דפוסים: בכמה

בתנחומא. וכ"ה שכצ"ל. מדייק הלוי) בקראט
אי"ז4) הי'אבל (כמה הפירוש התחלת שזהו י"ל כי ,

הסגנון. מצד יותר מתאים וכן מיל תיבת עם ביחד ובא הריחוק)
סו.5) כח, תבוא
בפנים.6) לקמן הובא – טז) (כא, בוירא פירשו למה יקשה ואז
שם.7) וירא
(8.34 הערה לקמן ראה אבל
נב.9) לב, האזינו

יג.10) פנ"ג, ב"ר ט. פ"ב, במדב"ר
בפרש"י11) נזכרה שלא (ומכיון מגז"ש לה יליף שבמדרש ואף

נוגע הכתוב להבנת אם מ"מ זו), גז"ש לדון אין הפשט שע"ד מובן
ע"ד השטח להכריח רש"י צריך הי' השטח, לומרלידע או ,
לפשש"מ. נוגע שזה מאחר וכיו"ב, אמרו ורבותינו

שנאמר12) כענין אמה אלפים – "הרחק פי' שם תשא בפ' משא"כ
שיהי') יום (באיזה ה' מבקש כל "והי' בהכתוב מסיים הרי שם כי כו'"

שם ללכת הי' מותר כי הוא, שכן ומבאר למחנה" מחוץ אל יצא
בשבת.
(בוא"ו)13) כו'" "ומשה (3 הערה לעיל (ראה הגירסא לפי ובפרט
הרי –בא שזה לפנ"ז.רש"י למ"ש
כאן14) גם הקפיד למה טעם לתת "דבא תירץ עה"פ ברע"ב

ובניו ואהרן שמשה טעם דהיינו – אוה"מ אל בשבת לבוא שיוכלו
ולכן תורה ללמוד שם לבא צריכין ישראל והיו לו סמוך חונין והלויים

לדוד). במשכיל פי' (ועד"ז הקפיד"
מה נוגע אין הרי לפי"ז כי רש"י, כוונת שזוהי לפרש קשה אבל

בסמוך. חונין היו הלויים ובפרט) – ובניו ש(אהרן
(כדלקמן), אחר טעם בשביל כאן מביאו שרש"י לומר מוכרח ולכן

הנ"ל. קושיא גם מתורצת ממילא ובדרך
נג.15) א,
הקושיא:16) לתרץ רש"י שכוונת לומר אין שגם מובן ועפ"ז

מבלי הי' שהמשכן נמצא מיל, המשכן מן רחוקים היו שבנ"י מכיון
ביהב"ח הל' מרמב"ם (ולהעיר כבוד דרך זה אין וגם כלל*, שמירה כל
עליו שאין לפלטרין שומרין עליו שיש פלטרין דומה "אינו רפ"ח:
חונים והלויים ובניו ואהרן ש"משה רש"י מתרץ וע"ז שומרין"),

"לו
מכיון כי -מקום אין הרי למשכן, סביב חנו שהלוים לפנ"ז
זו. לקושיא

וראה זר. יקרב שלא כו' ושמרו ו) (ג, לקמן מפרש"י להעיר (*
מלכנוס. עליו לאיים כד) (ג, בראשית פרש"י

ובכ"מ.17) ס"ג וארא לפ' ב' שיחה חי"א לקו"ש ראה

    

ענינים ב' מסביר תיבהשרש"י של בפירושה
תיבה הוא מעתיק מהכתוב, אחדות) תיבות (או אחת

בפנ ענין כל לפני הפעם, עוד דידןזו ובנדון עצמו; י
הפעם?] עוד (סביב)" "מנגד מעתיק רש"י אין

הרי – בשבת" לבא "שיוכלו מיל לריחוק הטעם ד)
רחוק היה לא למה טעם מובןהוא שמזה ממיל.

יותר רחוק להיות צריך ישראל מחנה היה שבעצם

– מיל) רק רחוק היו בשבת לבא שיוכלו בכדי (אלא
מעיקרא אדעתין תיסק טעמא מאי להבין: וצריך

יותר רחוק להיות צריך ישראל ?שמחנה

ליה והוה ובניו", ואהרן "משה רש"י פרט למה ה)
שמשמעותו - "והלויים" בקיצור שבטלמימר בני

לפני שכתוב שמה משמע המקרא שפשט ובפרט לוי?
" עלזה גם קאי העדות" למשכן סביב יחנו

שנאמר מה בכלל הם גם שהרי ובניו, ואהרן משה
משמרת את הלוים ושמרו וגו' העדות למשכן "סביב

כך אחר (וכמפורש העדות" לפנימשכן "והחונים
משמרת שומרים ובניו ואהרן משה וגו' המשכן
במיוחד, מקומם עדיין נפרט שלא אלא וגו'"), המקדש
מקומם יהיה ובניו ואהרן שמשה הכתוב פרט כך ואחר
המשכן "לפני העדות") למשכן "סביב הוא (שבכלל
הוה רש"י גם כן ואם מזרחה"; מועד אוהל לפני קדמה
שכתוב למה כוונתו (ותהיה "והלויים" למימר ליה

" זה גםלפני בזה נכללים והיו וגו'") יחנו
מפרטם? ולמה - ובניו" ואהרן "משה

:זה בכל הביאור
בתורה פסוקים וכמה מכמה תיבתמובן שפירוש

בזה). וכיוצא "לפני" ("בפני", "נוכח" הוא: "נגד"
בזה, וכיוצא "מנגד" "כנגד", כשכתוב גם מובן מזה

זה שהרי זה, דרך על הוא התיבההפירוש אותה
ואף כו'. מ כ, השימוש מאותיות אחת בתוספת
- כדלקמן להתיבה, אחרת משמעות מצינו שלפעמים

רק אם כי משתנה, התיבה שפירוש הכוונה אין
הפירוששנתסופה על (נוסף בזה משמעות

היינו"נוכח" - זה בקרא המדובר להתוכן מתאים ,(
בסגנון מיוחד. באופן הוא זה שבפסוק שה"נוכח"

מושג הוא - "נוכח" רחוק,אחר: לומר: אפשר ,
משמעות - מקום ובכל ועוד. אחד, מצד או סביב
אחד באופן רק הוא דידן שבנדון קובעת הכתוב

מהנ"ל.

בכתוב עזר"עזרוכמו "זכה רש"י: ופירש ,"
"נגד" פירש כאן שגם היינו להלחם", כנגדו זכה לא

"נוכח" מהכתובהוא מובן דידן שבנדון אלא ,

הוא זה ש"נוכח" כ"ף) אות הוספת ידי על (ובפרט
שכתוב מה כן "להלחם". של ההר""באופן

נגד מוצא שאתה מקום וכל "למזרחו, רש"י: ופירש
מסוים, בצד הוא המדובר שבאם כוונתו למזרח", פנים

מזרח הוא הלזה (ה"נוכח") ה"נגד" .דוקאאז

שפירושו - ל"מנגד" בנוגע מובן זה פי על
ש"מלפני""מלפני" הכתוב משמעות לפעמים אמנם .

הענין על (נוסף פירושו יהיה ואז בריחוק, הוא הלזה
בכלל, שממהדנוכח – בהגר וכמו "מרחוק". (

לה "ותשב מוכחשכתוב קשת", כמטחוי הרחק
- ההמשך מובן (שאז "מרחוק" פירושו זה שבפסוק
כן ואם קשת). כמטחוי הרחק רחוק? וכמה ביאור:

הכתוב פירש ש"הוסיפה מנגד" "ותשב
".
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שיעור,18) נתינת בלי מרחוק שהי' שכתוב שמכיון לומר, ואין
אותוהרי הגבילו למה רש"י מסביר ולכן ביותר, רחוק גם להיות

שיעור ניתן שלא שמכיון מובן, בפשטות כי – דוקא אמה לאלפים
צריכים היו בתורה, "ועשולזה נאמר (עליו להמשכן המחנה את

ושכנתי מקדש שםלי שיהי' (ובלבד שאפשר כמה עד ("
(ולהעיר לרחקה ולא עליו), כח)."רחוק" יז, קרח

קרוב19) רוצים היו הקודמת) הערה (ראה שבפשטות ובפרט
להמשכן.
לח.20) ג,
ויגש21) לז. שם, לב. לא, ויצא בקונקורדנציא): (כמצויין ראה

לא, וילך שם). פרש"י (וראה ד כה, בלק י. לד, תשא י. י, בא טו. מז,
יא.

(22.31 הערה לקמן ראה

לב.23) כב, בלק יב. לג, וישלח מפרש"י ולהעיר
כ.24) שם, יח. ב, בראשית
שם.25) ברא"ם פי' וכן
שם.26) בגו"א פי' כן – למ"ל" כנגדו "דאל"כ
כ.27) יט, יתרו
הראב"ע28) קושיית עפ"ז ומתרץ שם. וביתרו כאן ברא"ם וכ"פ

שם. ביתרו
הראיות.29) במפרשים ראה
הערה30) לקמן וראה ד"מנגד". המ"ם הוא – ד"מלפני" המ"ם

.35
ו"מנגד"31) לפני פי' דנגד ס"ל "נגד" ערך לרד"ק השרשים בספר

לפניו שתהי' כלומר כנגדו עזר לו "אעשה ומפרש מרחוק, ענינו
(כאן מגו"א משמע וכן כהיום". ככ"ף והכ"ף לשרתו תמיד ולעומתו
לדוד במשכיל וכ"ה הפירוש. באותו אינם ו"נגד" ד"מנגד" יתרו) ובפ'

האזינו. ס"פ
שהראב"ע מזה גם וכדמוכח בפנים. כנ"ל רש"י דעת כן אין אבל
"מנגד". כאן שכתוב מזה "נגד" שם פרש"י על מקשה שם ביתרו
(נסמנו "נגד" תיבת פי' הרוב שעל יונתן ותרגום מת"א גם ולהעיר
(כאן, עד"ז פי' מנגד בתיבת גם הנה "קביל", או "קבל" (20 בהערה

"מקביל" האזינו) תבוא, וירא, גםובפ' וכדמוכח "מלקביל". או
.(35 הערה לקמן (ראה באגה"ת אדה"ז ממש"כ

שם.32) פרש"י



כי     

ענינים ב' מסביר תיבהשרש"י של בפירושה
תיבה הוא מעתיק מהכתוב, אחדות) תיבות (או אחת

בפנ ענין כל לפני הפעם, עוד דידןזו ובנדון עצמו; י
הפעם?] עוד (סביב)" "מנגד מעתיק רש"י אין

הרי – בשבת" לבא "שיוכלו מיל לריחוק הטעם ד)
רחוק היה לא למה טעם מובןהוא שמזה ממיל.

יותר רחוק להיות צריך ישראל מחנה היה שבעצם

– מיל) רק רחוק היו בשבת לבא שיוכלו בכדי (אלא
מעיקרא אדעתין תיסק טעמא מאי להבין: וצריך

יותר רחוק להיות צריך ישראל ?שמחנה

ליה והוה ובניו", ואהרן "משה רש"י פרט למה ה)
שמשמעותו - "והלויים" בקיצור שבטלמימר בני

לפני שכתוב שמה משמע המקרא שפשט ובפרט לוי?
" עלזה גם קאי העדות" למשכן סביב יחנו

שנאמר מה בכלל הם גם שהרי ובניו, ואהרן משה
משמרת את הלוים ושמרו וגו' העדות למשכן "סביב

כך אחר (וכמפורש העדות" לפנימשכן "והחונים
משמרת שומרים ובניו ואהרן משה וגו' המשכן
במיוחד, מקומם עדיין נפרט שלא אלא וגו'"), המקדש
מקומם יהיה ובניו ואהרן שמשה הכתוב פרט כך ואחר
המשכן "לפני העדות") למשכן "סביב הוא (שבכלל
הוה רש"י גם כן ואם מזרחה"; מועד אוהל לפני קדמה
שכתוב למה כוונתו (ותהיה "והלויים" למימר ליה

" זה גםלפני בזה נכללים והיו וגו'") יחנו
מפרטם? ולמה - ובניו" ואהרן "משה

:זה בכל הביאור
בתורה פסוקים וכמה מכמה תיבתמובן שפירוש

בזה). וכיוצא "לפני" ("בפני", "נוכח" הוא: "נגד"
בזה, וכיוצא "מנגד" "כנגד", כשכתוב גם מובן מזה

זה שהרי זה, דרך על הוא התיבההפירוש אותה
ואף כו'. מ כ, השימוש מאותיות אחת בתוספת
- כדלקמן להתיבה, אחרת משמעות מצינו שלפעמים

רק אם כי משתנה, התיבה שפירוש הכוונה אין
הפירוששנתסופה על (נוסף בזה משמעות

היינו"נוכח" - זה בקרא המדובר להתוכן מתאים ,(
בסגנון מיוחד. באופן הוא זה שבפסוק שה"נוכח"

מושג הוא - "נוכח" רחוק,אחר: לומר: אפשר ,
משמעות - מקום ובכל ועוד. אחד, מצד או סביב
אחד באופן רק הוא דידן שבנדון קובעת הכתוב

מהנ"ל.

בכתוב עזר"עזרוכמו "זכה רש"י: ופירש ,"
"נגד" פירש כאן שגם היינו להלחם", כנגדו זכה לא

"נוכח" מהכתובהוא מובן דידן שבנדון אלא ,

הוא זה ש"נוכח" כ"ף) אות הוספת ידי על (ובפרט
שכתוב מה כן "להלחם". של ההר""באופן

נגד מוצא שאתה מקום וכל "למזרחו, רש"י: ופירש
מסוים, בצד הוא המדובר שבאם כוונתו למזרח", פנים

מזרח הוא הלזה (ה"נוכח") ה"נגד" .דוקאאז

שפירושו - ל"מנגד" בנוגע מובן זה פי על
ש"מלפני""מלפני" הכתוב משמעות לפעמים אמנם .

הענין על (נוסף פירושו יהיה ואז בריחוק, הוא הלזה
בכלל, שממהדנוכח – בהגר וכמו "מרחוק". (

לה "ותשב מוכחשכתוב קשת", כמטחוי הרחק
- ההמשך מובן (שאז "מרחוק" פירושו זה שבפסוק
כן ואם קשת). כמטחוי הרחק רחוק? וכמה ביאור:

הכתוב פירש ש"הוסיפה מנגד" "ותשב
".
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שיעור,18) נתינת בלי מרחוק שהי' שכתוב שמכיון לומר, ואין
אותוהרי הגבילו למה רש"י מסביר ולכן ביותר, רחוק גם להיות

שיעור ניתן שלא שמכיון מובן, בפשטות כי – דוקא אמה לאלפים
צריכים היו בתורה, "ועשולזה נאמר (עליו להמשכן המחנה את

ושכנתי מקדש שםלי שיהי' (ובלבד שאפשר כמה עד ("
(ולהעיר לרחקה ולא עליו), כח)."רחוק" יז, קרח

קרוב19) רוצים היו הקודמת) הערה (ראה שבפשטות ובפרט
להמשכן.
לח.20) ג,
ויגש21) לז. שם, לב. לא, ויצא בקונקורדנציא): (כמצויין ראה

לא, וילך שם). פרש"י (וראה ד כה, בלק י. לד, תשא י. י, בא טו. מז,
יא.

(22.31 הערה לקמן ראה

לב.23) כב, בלק יב. לג, וישלח מפרש"י ולהעיר
כ.24) שם, יח. ב, בראשית
שם.25) ברא"ם פי' וכן
שם.26) בגו"א פי' כן – למ"ל" כנגדו "דאל"כ
כ.27) יט, יתרו
הראב"ע28) קושיית עפ"ז ומתרץ שם. וביתרו כאן ברא"ם וכ"פ

שם. ביתרו
הראיות.29) במפרשים ראה
הערה30) לקמן וראה ד"מנגד". המ"ם הוא – ד"מלפני" המ"ם

.35
ו"מנגד"31) לפני פי' דנגד ס"ל "נגד" ערך לרד"ק השרשים בספר

לפניו שתהי' כלומר כנגדו עזר לו "אעשה ומפרש מרחוק, ענינו
(כאן מגו"א משמע וכן כהיום". ככ"ף והכ"ף לשרתו תמיד ולעומתו
לדוד במשכיל וכ"ה הפירוש. באותו אינם ו"נגד" ד"מנגד" יתרו) ובפ'

האזינו. ס"פ
שהראב"ע מזה גם וכדמוכח בפנים. כנ"ל רש"י דעת כן אין אבל
"מנגד". כאן שכתוב מזה "נגד" שם פרש"י על מקשה שם ביתרו
(נסמנו "נגד" תיבת פי' הרוב שעל יונתן ותרגום מת"א גם ולהעיר
(כאן, עד"ז פי' מנגד בתיבת גם הנה "קביל", או "קבל" (20 בהערה

"מקביל" האזינו) תבוא, וירא, גםובפ' וכדמוכח "מלקביל". או
.(35 הערה לקמן (ראה באגה"ת אדה"ז ממש"כ

שם.32) פרש"י



כב    

"מנגד" תיבת פירוש דידן: בנדון מובן זה דרך על
באופן נפרשו באם אמנם המקומות. כבכל "לפני", היא

" אומר ומיד תיכף כי מיותרת זו תיבה הרי כללי
- היינו יחנו", מועד מועדלאוהל לכןאוהל ,

שזהו) (מודיע הוא דכאן שה"מלפני" לומר מוכרח
"מרחוק".

"מרחוק" לפרש רש"י שצריך מובן זה פי על
כן שפירש אף דילן, בפסוק אין כי בהגר,

פירוש שהוא"מרחוק" שבמקום אם כי אלא ,
- זה ב"מנגד" שיש לומר צריך מהכתוב מוכרח

זה- נוסף פרט שיש עצמו בפני מקום ובכל .
מפרשו. רש"י

"כי שכתוב במה לפרשו רש"י מוכרח זה דרך [ועל
הכתוב ממשמעות כי וגו'". הארץ את תראה מנגד

זה אין כי סתם, "מלפני" "מנגד" כוונת שאין מוכח
לכן - וגו'" תבוא לא "ושמה הכתוב לסיום מתאים
שכוונתו לפרשו) רש"י מוכרח (ובמילא לומר מוכרח
את תראה מרחוק הכתוב: כוונת מובנת ואז "מרחוק",

תבוא"] לא (מקרוב) "ושמה אבל .הארץ

דילן בפסוק "מנגד" תיבת אין עדיין אמנם
"מרחוק", שפירושה נאמר אם גם צרכה: כל מובנת
היה ישראל שמחנה פשוט זה גם דהרי היא, מיותרת
יחנו "והלוים זה לפני שמפורש כיון המשכן, מן רחוק

העדות", למשכן הריסביב כן ואם שבני
יהיו מפסיקים?ישראל הלוים שהרי להמשכן

שירחיקו היא הכתוב שכוונת לומר מוכרח לכן
ידי (על הכי בלאו רחוקים שהיו ממה יותר ,

הלוים). חניית

בפשטות מובן זה על לפניוהטעם שכתוב מכיון :
ופירש וגו'" ישראל בני עדת על קצף יהיה "ולא זה
קצף יהי' זו בעבודתם זרים שיכנסו לאו "ואם רש"י:
ישראל מחנה שירחיקו הקב"ה צוה לכן וכו'",
שיכשלו האפשריות יותר להרחיק הרבה, מהמשכן

וכו'. בכניסה זרים

מדגיש שבזה מיל, היה שהריחוק רש"י פירש לכן -
ענינים: ב'

שיהיו היא "מנגד" בכתיבת הכתוב שכוונת א)
שבט כי - הלוים חניית מצד מהמרחק יותר רחוקים
מועט הי' וגם המשכן, צדדי מג' רק חונים היו לוי
רחוק ישראל ומחנה גדול. שטח תפסו ולא באוכלסין
מחנה שמצד מהמרחק יותר זה הרי המשכן מן מיל

לוי'.

ממיל. יותר רחוקים יהיו לא ב)

הוא מיל (רק) היה שהריחוק שמקורו רש"י ומפרש
וביניו ביניכם יהיה רחוק "אך כתוב שביהושע מזה

אמה". כאלפים

מיל רחוקים היו שבמדבר ראיה מאי לכאורה אבל
כן? היה שביהושע ממה

כדי מיל רחוקים היו שביהושע רש"י, ממשיך לכן
גם בתקפו הרי זה וטעם בשבת". לבוא "שיוכלו

מיל. רחוקים היו במדבר שגם מובן ולכן במדבר,

:להבין צריך אמנם
גם להמשכן לבא יכולים ישראל בני היו לא למה
מחנה שהרי אמה, מאלפיים יותר רחוקים היו אם
ואם בפרשתנו. כמבואר הצדדים, ד' מכל היה ישראל

אחת כעיר כולה נחשבת -כן הענין בפשטות וגם
דתחומין האיסור אין הרי עצמה ?ובעיר

בזה: והביאור

על בפירושו דרש"י פעמים, כמה הודגש כבר
מביא ואינו הפשט, דרך על רק הכתובים מפרש התורה
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טוב.33) ובדבק עה"פ, פרש"י) (על חיים מים באר וראה
(ראה34) וגו'" חייך "והיו עה"פ כלום מפרש רש"י אין שלכן וי"ל

"חייך וכפרש"י בקירוב, "מלפניך" הפי' אפ"ל שם כי ס"א), לעיל
תלואים שחייו היינו כו'", הספק על – לך בספק.תלואים

עמש"כ35) פא) ע' רבי בבית (הובאה הקושי' סרה כהנ"ל ע"פ
להיות המכוון אין תמיד נגדי וחטאתי "ומ"ש (פי"א) באגה"ת אדה"ז
וכו' ושמחה ששון תשמיעני בתרי' כתיב דהא ח"ו נבזה עצב תמיד
יחנו לאוה"מ סביב מנגד מנגד תתיצב ואתה כמו דייקא נגדי אלא
"מנגד" והרי ל"נגד", מ"מנגד" הראי' דמהי שהקשו מרחוק", ופרש"י

.(31 הערה לעיל (ראה קרוב הוא ו"נגד" מרחוק, הוא
הקודמת), (כבהערה בקירוב ואפ"ל "נוכח", פי' "מנגד" כנ"ל כי -
ב"נגד (כמו קרוב פי' לפעמים – "נגד" בפי' הוא וכמו"כ מרחוק, או

אינה באגה"ת אדה"ז וכוונת רחוק. ולפעמים "נגד"ההר" מקום
ש"נגד" רק כ"א "רחוק", ראי'לפרשופי' מביא וע"ז ,

לפעמים "נגד" שגם מובן כמו"כ רחוק פי' לפעמים ש"מנגד" שכמו
ולכן מ"ם שניתוספה אלא התיבה אותה הם דהרי "רחוק", פי'

ממני".תמיד","וחטאתי "רחוק פירושו
תשמיעני" בתרי' ממ"ש אדה"ז מביא רחוק הפי' שבנדו"ד

ואחר ממנו, בריחוק צ"ל שהחטא מוכח שמזה וכו'", ושמחה ששון
כן לפרשה אפשר "נגד" שתיבת ראי' מביא הוא, כן שהתוכן

מרחוק". ופרש"י יחנו לאוה"מ סביב מנגד כו' "כמו
" אדה"ז מ"ש יומתק מפרשועפ"ז בראב"ע כי – מרחוק"

'ראי אין ולפ"ז – מ"ם (בלא רחוק" – "מנגד פי' שהוא אלא ,
שהמ"ם (במ"ם), "מרחוק" שמפרש רש"י משא"כ ל"נגד"), מ"מנגד"

" פי' ש"נגד" מובן – "מנגד" של המ"ם הוא ".הזה

שצריכים36) מעצמו מובן הי' לא ד"מנגד" היתור בלא מ"מ אבל
.(19 ,18 הערה לעיל (ראה להיפך סברא גם ישנה כי הרבה, להרחיק

ב.37) נה, עירובין ראה
מעירובין38) עד"ז שהקשו עה"פ יפות ופנים לדוד במשכיל ראה

עיי"ש. (שם)

    

מובן, ומזה כו'. ודרוש רמז ידי על הנלמדות ההלכות
שמוכרח מפני זה הרי מסויימת, הלכה כשמביא דגם

ו מקרא. של בפשוטו כפיהוא ההלכה פרטי זאת: עוד
שהם לכפי שיתאימו הכרח אין הפשט דרך על שהם

שבתורה. ההלכה בחלק

מבואר שאיסורו תחומין, באיסור זה דרך ועל
הפסוק על רש"י כפירוש מקרא, של "אלבפשוטו

שבת תחום של אמה אלפיים אלו - ממקומו איש יצא
:כו'"

הוא מ)מקומו" איש יצא "(אל של דמובנו היות עם
מקומו רק אלא)(לא האיש, זאתשל בכל ,

" של "מקומו" הכתוב כפשט לומר היינוצריך ,"
שלא גדול שטח יש אם אבל אדם. בני מושב מקום
על חל שוב אדם, בני מושב שאינו עיר באמצע כרגיל
ואסור ממקומו", איש יצא ד"אל האיסור שטח אותו

אמה. מאלפיים יותר בו לילך

המחנה דכל היות עם דידן: בנדון זה דרך ועל
שדגלי (מכיון אחת כעיר נחשבת ומשכן) לוי' (ישראל
יותר היה אם זאת בכל צדדים), הד' מכל היו ישראל

אסור היה להמשכן הדגלים בין אמה לבואמאלפיים
המשכן אל ישראל .ממחנה

מקרא של פשוטו פי (שעל זה שלפי גדראלא
לאידך מובן אינו אדם) בני מושב מקום הוא "מקומו"
אמה מאלפים יותר לא להיות צריך היה למה גיסא:
בשבת, לבוא שיוכלו כדי להמשכן ישראל מחנה בין

המשכן, סביב היה לוי' שמחנה מכיון שגםוהרי
ישראל, בני (איש) של "מקומו" בכלל הוא לוי' מחנה
ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא יוכלו הרי כן אם

היינו לוי', ממחנה אמה אלפים מאלפיםיהיה
הנ"אמה פי ועל שצריך. נותנת הסברא הרי ל

שאפשר? כמה עד ישראל מחנה להרחיק
חונים והלויים ובניו ואהרן "משה רש"י מסיים לזה
חנו השבט) (כללות הלוים רק שלא היינו לו". בסמוך

ובהם ובניו". ואהרן "משה גם אלא להמשכן,
מצד חנו הם) (ורק שהם לקמן תיכף מפורש הרי

המשכן, של ג'המזרח בשאר חנו הלוים שאר
אפשר היה לא המזרח בצד הרי כן ואם הצדדים,
מאלפים יותר מהמשכן רחוק ישראל מחנה להיות

(לבד ובניו),אמה ואהרן משה אהלי שתפסו
חלקו לא כן, להיות מוכרח היה המזרח שמצד ומכיון
מן אמה, אלפים שווה, במרחק היו וכולם בשבטים

צד בכל .המשכן

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

כט.39) טז, בשלח
סופרים40) מדברי אלא תחומין שאין במפורש "ולא שמסיים אף

מביאו שרש"י מזה הרי – נאמר" המן לוקטי על מקרא של ועיקרו
(והביאו הכתוב בפי' שדיןשם מובן ועוד) תשא. ובפ' כאן

שאי"ז היינו סופרים" "מדברי ומ"ש פשש"מ*, ע"פ ישנו שבת תחום
שיטת ע"ד התורה מן הם סופרים" "דברי דגם וס"ל פשש"מ,

.33 ,32 הערה 208 ע' ח"ו לקו"ש בכ"ז ראה – כו' הרמב"ם
על רק היא הכתוב כוונת אם כן: לפרש רש"י של הכרחו (*
נוכח בל' ב) השביעי". ביום תלקטו "אל א) לכתוב הו"ל המן לוקטי
להגיד שכוונתו מוכח הכתוב ששינה ומזה שבכתוב. הפרטים כשאר

המן. ללוקטי רק ולא כללי, דין
אדם41) "כל שצז: ר"ס אדה"ז) ובשו"ע בשו"ע, (וכ"ה טור ראה

רו לכל אמה אלפים לו אויש אמותיו מד' חוץ ח 
(ראה אמות כד' כולה חשבינן בקרקף או בעיר שבת "שאם היינו כו'",
לו וחוצה ועוד) ב מז, שם גמרא כאילו. ד"ה ב מא, עירובין רש"י

סק"א). שם (פרישה כו'" אלפים לו נותנים
שם42) ובפרש"י ב) (נה, עירובין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

המחנה כל את "מהלכין ."
להביא43) רש"י הוצרך למה עוד: להקשות שיש מה יובן ועפ"ז

לבוא "שיוכלו זה טעם הרי אמה, מאלפים יותר הי' שלא מיהושע ראי'
ממיל? יותר הי' לא שכאן להוכיח מספיק בשבת"

שכאן הסעיף) (בתחלת הנ"ל סברא לשלול היא מיהושע הראי' אך
היו שהדגלים מכיון בשבת לבוא יכלו ובכ"ז ממיל יותר הריחוק הי'

צדדים. מד'
כבזמן הדגלים ב' אחר הארון נוסע הי' לא ביהושע והביאור:
יהושע (פרש"י המחנה כל לפני תחלה" נוסע הי' "הארון אלא משה,

"אך ביהושע שנאמר ומזה ועוד). שם. רד"ק וראה יהי'שם.

היתה השוטרים שכוונת משמע אמה", כאלפים ובינו ביניכם
האמירה קודם ואם זו, אמירה בלי נעשה שהי' מכפי יותר הארון את
המשכן הי' שבמדבר שבהמחנה (מכיון אמה מאלפים יותר הריחוק הי'
– ממיל) יותר הי' אם גם בשבת לבא יכולים והיו צדדים, מד' מוקף

"אך לומר צריכים השוטרים שעכשיוהיו כיון גו'", ביניכם יהי'
גו'" יהי' רחוק "אך שאמרו ומזה ע"ע; שהי' מכפי יותר קרוב צ"ל
לומר ובהכרח אמה. מאלפים יותר רחוק הי' לא אז שעד משמע
צדדים), מד' הדגלים שהיו (מכיון אחת כעיר שנחשב שאף כבפנים
אמה. מאלפים יותר לילך אסור בנ"א מושב הי' שלא בהשטח מ"מ
שהארון מכיון יותר, קרוב שצ"ל סברא אפ"ל הי' ביהושע עכשיו ורק
אמה אלפים עד כי אמה, אלפים רחוק שצ"ל אמרו לכן תחלה, נוסע

אופן. בכל לילך מותר
אין שם כי ביהושע, מ"ש רק להביא לרש"י שכןואא"פ

להוסי צריך וע"כ – במדבר –הי' בשבת" לבוא "שיוכלו הטעם גם ף
הוא. בתקפו במדבר שגם

ישראל44) מחנה מסוף לילך אסור הי' אם ההלכה, דרך ע"פ
זה מועיל הי' אם לשקו"ט מקום [יש] אמה מאלפים יותר להמשכן
מקמ"א יותר ביניהן שיש עיירות שב' מכיון כי ביניהם, לוי' שמחנה
שו"ע ס"ז. שצח סי' שו"ע א. נז, (עירובין מצטרפין אין ושליש אמה
בין ריוח ושליש אמה מקמ"א יותר הי' ובפשטות – סי"א) שם אדה"ז
וכו' טמאים לשילוח – מחנות ב' ה"ה כי לוי' ומחנה ישראל מחנה
במילא – א') כעיר יחשבו (תחומין) לשבת בנוגע שרק לחלק (ודוחק
או באמצע הא') עיר שמסוף אמה (האלפים מדתו כלתה בין נפק"מ
שם ובמג"א ס"א תח סי' או"ח שו"ע (ראה – (הב') העיר בסוף

ואכ"מ. סק"ב).
הצדדים45) בשאר משא"כ המזרח, מצד רק כן שהי' י"ל בדוחק

שטח להיות מוכרח הי' מזרח בצד שרק וכיון אמה מאלפים יותר הי'
שם כי ללמוד בנ"י כל הלכו שלשם מזרח, צד הי' העיקר וגם קבוע

הזה. צד של השעור רש"י נקט לכן משה, הי'



כג     

מובן, ומזה כו'. ודרוש רמז ידי על הנלמדות ההלכות
שמוכרח מפני זה הרי מסויימת, הלכה כשמביא דגם

ו מקרא. של בפשוטו כפיהוא ההלכה פרטי זאת: עוד
שהם לכפי שיתאימו הכרח אין הפשט דרך על שהם

שבתורה. ההלכה בחלק

מבואר שאיסורו תחומין, באיסור זה דרך ועל
הפסוק על רש"י כפירוש מקרא, של "אלבפשוטו

שבת תחום של אמה אלפיים אלו - ממקומו איש יצא
:כו'"

הוא מ)מקומו" איש יצא "(אל של דמובנו היות עם
מקומו רק אלא)(לא האיש, זאתשל בכל ,

" של "מקומו" הכתוב כפשט לומר היינוצריך ,"
שלא גדול שטח יש אם אבל אדם. בני מושב מקום
על חל שוב אדם, בני מושב שאינו עיר באמצע כרגיל
ואסור ממקומו", איש יצא ד"אל האיסור שטח אותו

אמה. מאלפיים יותר בו לילך

המחנה דכל היות עם דידן: בנדון זה דרך ועל
שדגלי (מכיון אחת כעיר נחשבת ומשכן) לוי' (ישראל
יותר היה אם זאת בכל צדדים), הד' מכל היו ישראל

אסור היה להמשכן הדגלים בין אמה לבואמאלפיים
המשכן אל ישראל .ממחנה

מקרא של פשוטו פי (שעל זה שלפי גדראלא
לאידך מובן אינו אדם) בני מושב מקום הוא "מקומו"
אמה מאלפים יותר לא להיות צריך היה למה גיסא:
בשבת, לבוא שיוכלו כדי להמשכן ישראל מחנה בין

המשכן, סביב היה לוי' שמחנה מכיון שגםוהרי
ישראל, בני (איש) של "מקומו" בכלל הוא לוי' מחנה
ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא יוכלו הרי כן אם

היינו לוי', ממחנה אמה אלפים מאלפיםיהיה
הנ"אמה פי ועל שצריך. נותנת הסברא הרי ל

שאפשר? כמה עד ישראל מחנה להרחיק
חונים והלויים ובניו ואהרן "משה רש"י מסיים לזה
חנו השבט) (כללות הלוים רק שלא היינו לו". בסמוך

ובהם ובניו". ואהרן "משה גם אלא להמשכן,
מצד חנו הם) (ורק שהם לקמן תיכף מפורש הרי

המשכן, של ג'המזרח בשאר חנו הלוים שאר
אפשר היה לא המזרח בצד הרי כן ואם הצדדים,
מאלפים יותר מהמשכן רחוק ישראל מחנה להיות

(לבד ובניו),אמה ואהרן משה אהלי שתפסו
חלקו לא כן, להיות מוכרח היה המזרח שמצד ומכיון
מן אמה, אלפים שווה, במרחק היו וכולם בשבטים

צד בכל .המשכן
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כט.39) טז, בשלח
סופרים40) מדברי אלא תחומין שאין במפורש "ולא שמסיים אף

מביאו שרש"י מזה הרי – נאמר" המן לוקטי על מקרא של ועיקרו
(והביאו הכתוב בפי' שדיןשם מובן ועוד) תשא. ובפ' כאן

שאי"ז היינו סופרים" "מדברי ומ"ש פשש"מ*, ע"פ ישנו שבת תחום
שיטת ע"ד התורה מן הם סופרים" "דברי דגם וס"ל פשש"מ,

.33 ,32 הערה 208 ע' ח"ו לקו"ש בכ"ז ראה – כו' הרמב"ם
על רק היא הכתוב כוונת אם כן: לפרש רש"י של הכרחו (*
נוכח בל' ב) השביעי". ביום תלקטו "אל א) לכתוב הו"ל המן לוקטי
להגיד שכוונתו מוכח הכתוב ששינה ומזה שבכתוב. הפרטים כשאר

המן. ללוקטי רק ולא כללי, דין
אדם41) "כל שצז: ר"ס אדה"ז) ובשו"ע בשו"ע, (וכ"ה טור ראה

רו לכל אמה אלפים לו אויש אמותיו מד' חוץ ח 
(ראה אמות כד' כולה חשבינן בקרקף או בעיר שבת "שאם היינו כו'",
לו וחוצה ועוד) ב מז, שם גמרא כאילו. ד"ה ב מא, עירובין רש"י

סק"א). שם (פרישה כו'" אלפים לו נותנים
שם42) ובפרש"י ב) (נה, עירובין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

המחנה כל את "מהלכין ."
להביא43) רש"י הוצרך למה עוד: להקשות שיש מה יובן ועפ"ז

לבוא "שיוכלו זה טעם הרי אמה, מאלפים יותר הי' שלא מיהושע ראי'
ממיל? יותר הי' לא שכאן להוכיח מספיק בשבת"

שכאן הסעיף) (בתחלת הנ"ל סברא לשלול היא מיהושע הראי' אך
היו שהדגלים מכיון בשבת לבוא יכלו ובכ"ז ממיל יותר הריחוק הי'

צדדים. מד'
כבזמן הדגלים ב' אחר הארון נוסע הי' לא ביהושע והביאור:
יהושע (פרש"י המחנה כל לפני תחלה" נוסע הי' "הארון אלא משה,

"אך ביהושע שנאמר ומזה ועוד). שם. רד"ק וראה יהי'שם.

היתה השוטרים שכוונת משמע אמה", כאלפים ובינו ביניכם
האמירה קודם ואם זו, אמירה בלי נעשה שהי' מכפי יותר הארון את
המשכן הי' שבמדבר שבהמחנה (מכיון אמה מאלפים יותר הריחוק הי'
– ממיל) יותר הי' אם גם בשבת לבא יכולים והיו צדדים, מד' מוקף

"אך לומר צריכים השוטרים שעכשיוהיו כיון גו'", ביניכם יהי'
גו'" יהי' רחוק "אך שאמרו ומזה ע"ע; שהי' מכפי יותר קרוב צ"ל
לומר ובהכרח אמה. מאלפים יותר רחוק הי' לא אז שעד משמע
צדדים), מד' הדגלים שהיו (מכיון אחת כעיר שנחשב שאף כבפנים
אמה. מאלפים יותר לילך אסור בנ"א מושב הי' שלא בהשטח מ"מ
שהארון מכיון יותר, קרוב שצ"ל סברא אפ"ל הי' ביהושע עכשיו ורק
אמה אלפים עד כי אמה, אלפים רחוק שצ"ל אמרו לכן תחלה, נוסע

אופן. בכל לילך מותר
אין שם כי ביהושע, מ"ש רק להביא לרש"י שכןואא"פ

להוסי צריך וע"כ – במדבר –הי' בשבת" לבוא "שיוכלו הטעם גם ף
הוא. בתקפו במדבר שגם

ישראל44) מחנה מסוף לילך אסור הי' אם ההלכה, דרך ע"פ
זה מועיל הי' אם לשקו"ט מקום [יש] אמה מאלפים יותר להמשכן
מקמ"א יותר ביניהן שיש עיירות שב' מכיון כי ביניהם, לוי' שמחנה
שו"ע ס"ז. שצח סי' שו"ע א. נז, (עירובין מצטרפין אין ושליש אמה
בין ריוח ושליש אמה מקמ"א יותר הי' ובפשטות – סי"א) שם אדה"ז
וכו' טמאים לשילוח – מחנות ב' ה"ה כי לוי' ומחנה ישראל מחנה
במילא – א') כעיר יחשבו (תחומין) לשבת בנוגע שרק לחלק (ודוחק
או באמצע הא') עיר שמסוף אמה (האלפים מדתו כלתה בין נפק"מ
שם ובמג"א ס"א תח סי' או"ח שו"ע (ראה – (הב') העיר בסוף

ואכ"מ. סק"ב).
הצדדים45) בשאר משא"כ המזרח, מצד רק כן שהי' י"ל בדוחק

שטח להיות מוכרח הי' מזרח בצד שרק וכיון אמה מאלפים יותר הי'
שם כי ללמוד בנ"י כל הלכו שלשם מזרח, צד הי' העיקר וגם קבוע

הזה. צד של השעור רש"י נקט לכן משה, הי'
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:דילן רש"י שבפירוש ואחד אחד לכל ההוראה
רק לא שעליו ישראל מבני ואחד אחד מכל תובעים
וכו', והסייגים ודרבנן דאורייתא המצות כל את לקיים

שמים" לשם מעשיך "כל שיהיו גם ועודאלא ,
דעהו"יותר דרכיך עניני"בכל כל שגם היינו ,

שעושה ה'.הרשות עבודת חדורים יהיו זמן

בשלמא מאד: הדבר שקשה טוענים יש אמנם
בימות והתפלה התורה בזמני וכן טוב, ויום בשבת
אז שפנויים טוב), ויום שבת בדוגמת (שהם החול
אהבה רצוף תוכו להיות אפשר גשמיים, מענינים
גשמיים, בענינים כשעסוקים אבל ה', בעבודת ועוסק

זאת לקיים אפשר .איך

המחנה היה למה רש"י: בפירוש הרמז בא זה על
לבוא "שיוכלו כדי - אמה אלפים רק מהמשכן רחוק

כן היה זה מטעם ."רק זה ששייך אף ,
שהוא כמו שהמצב הרמז, שמזה - טוב) (ויום לשבת
ימות בשאר גם (משפיע) נמשך - טוב) (ויום בשבת
עומד שאדם הקדושה שמדרגת בזה, והכוונה השנה;
ימות בעניני כח ונותנת נמשכת טוב ויום בשבת בה

.'ה עבודת חדור יהיה אז שגם השנה, כל של

הסמיכות לשיעור בקשר רש"י בפירוש הרמז ובא
שהוא המשכן כי להמשכן, ישראל מחנה של והקירוב
שורה ובו הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן מקום
כל ידי על והרי ה', לעבודת רומז הוא הרי השכינה,

וקדושהמצוה טוב עםודבר האדם ומתאחד
שאופן רש"י ומרמז - להאדםה' שישנו וכו'

אותו השבת, ביום (המשכן) להקב"ה ישראל) (מחנה
החול, בימות גם נמשך קרבהקירוב קרב יהיה

הוי' .אל
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מי"ב.46) פ"ב אבות
(47.932 ,907 ע' ח"ג בלקו"ש נתבאר אלו עבודות ב' בין ההפרש

ואילך. 104 ע' ח"י בלקו"ש ובארוכה
קנו48) סי' אדה"ז שו"ע רלא, סי' או"ח טושו"ע וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
ובכ"מ.49) ואילך. 790 ע' ח"ג לקו"ש ראה

ג).50) מה, בחקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' היא מצוה דהרי
ב)). (סה, פמ"ו תניא (ראה כו'" קדשנו "אשר מברכים מצוה כל ולפני

תסב).51) ע' (ביאוה"ז לו ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אייר, הנה כבקשתו נשלח לו קונטרס י"ט כסלו בחבילה בפ"ע.

במ"ש אודות אמירת לזמן בחיריק, הנה כן נוהגים כל אנ"ש, וכמדומה ברור שכן שמעתי אומר 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ושאלתי היתה אם ידוע לכהדר"ג איזה מקור או מסורה בזה. 

ג"כ במכתבו, הנה בד"א שצריך להיות בפת"ח כשמקצר הה"א  וכותבם  ומה שמקשים מכללי הדקדוק 

הידיעה, אבל אם תיבת זמן היא מלכתחילה בלא ה"א הידיעה הרי הלמ"ד יכול להיות בחיריק גם ע"פ 

דקדוק, אלא שבכ"ז, הנני מחפש מקור על זה אף שלע"ע לא מצאתיו.

ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



כה

עֹוָלם1 לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ ּתַ

הם  והתכללות  ושלום  מוחין,  בו  יש  חכם  תלמיד 
מצד המוחין.

מה שאין כן המדות הן בעצם נפרדות זו מזו, והראיה 
ממדות של עולם התהו, שהן בסוד רשות הרבים, ענפין 

מתפרדין.
)תורת לוי יצחק עמ' ערד(

ָנִיְך2 לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ

נעשה  ופירוד,  ריבוי  ורב,  מבחינת   — שלום  ורב 
שלום3.

של  מלחמתה  מלחמה,  בבחינת  הוא  מתחילה  כי 
בספר  שכתוב4  כמו  אהבה,  נעשה  כך  ואחר  תורה, 

מלחמות ה', את והב בסופה.
את והב — אותיות ואהבת.

)הערות לזהר א עמ' קפט(

א ּבֹוָנִיְך ָנִיְך ֶאָלּ ְקֵרי ּבָ ָנִיְך, ַאל ּתִ לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ

כמו  תורה,  ביטול  בשביל  היה  ירושלים  חורבן 
ויתר  רז"ל6  וכמאמר  תורתי,  את  עזבם  על  שכתוב5 

הקב"ה . . ולא ויתר על מאסה של תורה. 
כי בנין ירושלים וקיומה הוא על ידי תורה, כמאמר 
אל תקרי בניך אלא בוניך, שתלמידי חכמים, העוסקים 

בתורה, הם הבונים אותה7.
ומכל מקום צריך להיות שלום גם כן, שהרי בבית 
שני היה לימוד התורה הרבה, ועם כל זה נחרב מפני 
שנאת חנם8, היפך השלום. הרי שיחד עם לימוד התורה, 

בוניך, צריך להיות גם ורב שלום, הרבה שלום.
)הערות לזהר א עמ' קיד(

1( ברכות סד, א.
2( ישעיה נד, יג.

3( לקוטי תורה ראה ל, א ואילך.
4( חקת כא, יד. קידושין ל, ב.

5( ירמיה ט, יב. 
6( מדרש רבה פתיחתא למגילת איכה.

7( ועיין לקוטי תורה ד"ה וכל בניך ובהביאור.
8( יומא ט, ב.

ָגְבֵהי ְמרֹוִמים ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ּוׁשְ

שנקראת  דאצילות,  מלכות  היינו   — עוזו  שכינת 
שכינה9.

שכתוב10  כמו  הבריאה,  עולם  היכלות   — מרומים 
הללוהו במרומים, בריאה.

דאצילות  מלכות   — מרומים  בגבהי  עוזו  שכינת 
שהוא  בריאה11,  של  הקדשים  קדש  בהיכל  מתלבשת 

ההיכל היותר גבוה שבו.
)הערות לזהר ב עמ' ער(

י ה' הּוא ָהֱאֹלִהים12 ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום . . ּכִ

וידעת — בחינת דעת.
אור  דוכתייהו13,  אחליפו   — האלקים  הוא  הוי' 
וכן  ואור החסד בכלי הגבורה14.  הגבורה בכלי החסד 

כתיב15 אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים.
ששם  שבדעת,  וגבורה  בחסד  היא  זו  והתחלפות 
יתכן התהפכות, כי הם במוח אחד, ושם הם מתכללים 

יחד.
חסד  התחברות  והיינו  התחברות16,  פירושו  דעת 

וגבורה שבו.
 )תורת לוי יצחק עמ' צח(

9( תניא פנ"ב.
10( תהלים קמח, א.

11( עיין תניא פנ"א-נ"ב.
12( ואתחנן ד, לט.

13( זח"א פו, ב.
14( עיין במקדש מלך שם.

15( ואתחנן ד, לה.
16( תניא פ"ג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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אייר כ"ה ראשון יום
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.10ÈÏ˘ Ó  ˙ודיוקו כוונתו "כנראה :˘ÓÓ ÈÓ˘ ÈÓ מאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,
ÈÓהיינו ,וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, [וענין הדומם, Ïחלק ˙Èלקמן] דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל

מאין בל': דיוקים כמה מובן ובזה בתחלתו], ע"ב משא"כÈÏ˘קלב, ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה
העשי' דמל')".Ì˙Òעולם מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם פ"א11.(שכולל מ"ג בשער – פ"א "ש"נ

– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. ˘ÈÏגירסות Ó  ˙.12  Ó ÓÏ 
È˘– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ÈÏבוקעת Ó  ˙
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.10ÈÏ˘ Ó  ˙ודיוקו כוונתו "כנראה :˘ÓÓ ÈÓ˘ ÈÓ מאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,
ÈÓהיינו ,וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, [וענין הדומם, Ïחלק ˙Èלקמן] דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל

מאין בל': דיוקים כמה מובן ובזה בתחלתו], ע"ב משא"כÈÏ˘קלב, ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה
העשי' דמל')".Ì˙Òעולם מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם פ"א11.(שכולל מ"ג בשער – פ"א "ש"נ

– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. ˘ÈÏגירסות Ó  ˙.12  Ó ÓÏ 
È˘– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ÈÏבוקעת Ó  ˙
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אייר כ"ו שני יום
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ראה

             

אייר כ"ז שלישי יום
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ח.2. כה, ˘ÈÏ"‡3.שמות "ÂÓ„‡ "Î ˙Úותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר אין זה "בכל :
(ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך

התניא בל' משא"כ – וכו') הקבלה".Ú"ˆÓשכינה ס' בל' שאינו –.4‡"ÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î ÔÂ˘Ïראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :
נקרא‡Ò"‡Â"התגלות עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡הם ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
"ÈÂÏÈ‚בדוגמת)‡˙ÈÂÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏהוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; "אימא על שנקראÎÂ˙ומתלבש"ÔÎÂ˘Âביאור שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎלהחיותם", ומוסיףÎÂ˙מלשון
ל בנוגע ענין עוד וברואיםÂÓ˘˙אח"כ בעולמות מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

ÏÏÎהענין זה Èואין Â‡ È"ÒÎ„."(



כט              

אייר כ"ז שלישי יום
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ח.2. כה, ˘ÈÏ"‡3.שמות "ÂÓ„‡ "Î ˙Úותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר אין זה "בכל :
(ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך

התניא בל' משא"כ – וכו') הקבלה".Ú"ˆÓשכינה ס' בל' שאינו –.4‡"ÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î ÔÂ˘Ïראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :
נקרא‡Ò"‡Â"התגלות עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡הם ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
"ÈÂÏÈ‚בדוגמת)‡˙ÈÂÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏהוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; "אימא על שנקראÎÂ˙ומתלבש"ÔÎÂ˘Âביאור שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎלהחיותם", ומוסיףÎÂ˙מלשון
ל בנוגע ענין עוד וברואיםÂÓ˘˙אח"כ בעולמות מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

ÏÏÎהענין זה Èואין Â‡ È"ÒÎ„."(
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א.6. קלט, דף הקודש ÈÏ"‡7.באגרת "„‡ " ‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡'כו היודע הוא כי
כו'".Á„כולא לבד והארתן כו' עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

.8‡"ÈÏ "„‡ " ‰עי"ז והנמשך היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(2 (עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים „‡ÔÈהם Ï"È– בזו

הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות
–ÈÈ Ïהתלבשות מוכרחת –„"Áועד"ז) עולםÏדברי' לעניני בנוגע – –Ê‰עולם במשל וכמו (ÈÈ Ï„נמשכים ÔÈÁהגוף ‡‰

קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי'

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה
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א.6. קלט, דף הקודש ÈÏ"‡7.באגרת "„‡ " ‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡'כו היודע הוא כי
כו'".Á„כולא לבד והארתן כו' עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

.8‡"ÈÏ "„‡ " ‰עי"ז והנמשך היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(2 (עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים „‡ÔÈהם Ï"È– בזו

הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות
–ÈÈ Ïהתלבשות מוכרחת –„"Áועד"ז) עולםÏדברי' לעניני בנוגע – –Ê‰עולם במשל וכמו (ÈÈ Ï„נמשכים ÔÈÁהגוף ‡‰

קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי'

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה
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.9Ï  Î שהרי" :ÏÎכמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס של חכ' היא Îהתורה
לפ"ז)". בתניא

             

סיון א' שישי יום
פרקנג           

       
     

         
  
   
  

   
   
   
   


  

       
       

           
           
        
  
   
  
   
  
  
 
    
   
        

  

          
         

           

            

 

    

   

    

   

   

    

    

   

         

          

           

          

          

           

           

         

        

        
   
  
  
  

   
   
   

    
   

      
        

        
      

         
     

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

 

 

     
        
       
       
      

 

       
    
       
       
        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שליט"א10. הרבי בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
קדשים בקדשי למלכות˘ÏÎשההתלבשות מתייחסת – מתלבשת„‡ˆÂÏÈ˙עולם בהן מ"אצילות", שלמטה שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. ק"ק...".ÈÎ˘מלכות בהיכל ˘ÈÏ"‡11.המלובשת "Â„‡ "Î ˙לזה קודם "כי :
שזהו – עולמות הי' שלÈ˘‡˙לא התחלת כפשוטו –È‡  ‡."(1.ליש‡"ÈÏ˘ "Â„‡ "Î ˙מפשטות משמע כן "לכאורה :

" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה ובריאהÈÎהלשון דאצי' כו' הן„Ïוהן„Ïעשה"ד שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא כו'",
האריכות צ"ע (2 כו', במלכות˘Ê"ÙÏכללות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי עז ויתר שאת "ביתר

בפי' כמעט משמע ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 È˙‡דיצירה, 'ÈÙ˘וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –
בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש שם וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת עשה"ד'ג"כ – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות

– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' הר"י בביאור ג"כ (ראה כו' כללות [בסי'Ï‡הן כו' –ירדה שלישית מעלה – שם
) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל לגבי והמעלה תחתונים]. ‡Ï‡שבדברים Ì˘ 'ÈÒ
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שליט"א10. הרבי בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
קדשים בקדשי למלכות˘ÏÎשההתלבשות מתייחסת – מתלבשת„‡ˆÂÏÈ˙עולם בהן מ"אצילות", שלמטה שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. ק"ק...".ÈÎ˘מלכות בהיכל ˘ÈÏ"‡11.המלובשת "Â„‡ "Î ˙לזה קודם "כי :
שזהו – עולמות הי' שלÈ˘‡˙לא התחלת כפשוטו –È‡  ‡."(1.ליש‡"ÈÏ˘ "Â„‡ "Î ˙מפשטות משמע כן "לכאורה :

" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה ובריאהÈÎהלשון דאצי' כו' הן„Ïוהן„Ïעשה"ד שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא כו'",
האריכות צ"ע (2 כו', במלכות˘Ê"ÙÏכללות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי עז ויתר שאת "ביתר

בפי' כמעט משמע ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 È˙‡דיצירה, 'ÈÙ˘וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –
בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש שם וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת עשה"ד'ג"כ – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות

– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' הר"י בביאור ג"כ (ראה כו' כללות [בסי'Ï‡הן כו' –ירדה שלישית מעלה – שם
) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל לגבי והמעלה תחתונים]. ‡Ï‡שבדברים Ì˘ 'ÈÒ
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˙ÂÁÂÏ‰˘ניתוסף שעי"ז בריאה‚Ìפעלו – בחילוק (עט"ז) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל
המהות השגת (2 מאצי'), כשמאיר או העליוןÏ‡מצ"ע עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק

משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון ערל"ג) באוה"ת (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰(כ"מ עםÁÂארון
המדה]".‡Âזה) טז.2.מן כה, ב.3.שמות ב, מגילה
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' א



לז היום יום . . . 

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
רֹוֶתיָה ָאָדם  ְצָוה. ָאְמָנם ּפֵ ל ַהּמִ ֶמת ׁשֶ ֶרן ַקּיֶ ְהֶיה ֶלָעִתיד, ֲאָבל ֶזהּו ַהּקֶ ּלּות ָהַעְצמּות ּתִ ָכר, ְוִהְתּגַ ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ָנא ֶאת ָאִחיָך", ּכִ ִתיב "ֹלא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם ֹלא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְוֹלא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ַמע  ּשָׁ ַמח ֶצֶדק" ׁשֶ ם ַה"ּצֶ ׁשֵ ַמע ֵמָאִביו ]=ַאְדמֹור ַמַהַר"ׁש[ ּבְ ּשָׁ ר ׁשֶ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ֵמַרּבֵ

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ ֹלׁשִ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ֲאָמר ָאַמר לֹו: "ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד". ַאֲחֵרי ַהּמַ ה ּדְ ֹלׁשָ ֲאָמר "ַעל ׁשְ ְלָפָניו ַהּמַ

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָך. "ִאּשָׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו  ּדְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ַעד  ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ְלִמיֵדיֶהם,  ְלִמיֵדיֶהם ְוַתְלִמיֵדי ּתַ ַעד ּתַ יֶהם, ּוִבְפָרט ּבְ ֻקּדֵ ָתם ְוׁשֹוְמִרים ּפְ ֻקּדָ ִרים ֲאֵליֶהם ְוֶאל ּפְ ַהְמֻקּשָׁ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ע ּבְ ׁשַ ְלִהּוָ

יום 
ראשון
תהלים:
פרק קיט

אשרי ... 
עד פסוק צו
מצותך מאד

יום 
שני
תהלים:

מפסוק צז 
מה . . . 
עד סוף 
הפרק

לא שכחתי

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום 
רביעי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קמ
עד פרק קנ

             

       
         

         
        

          


    

    


         
          
          
          

 
        

       
        

      
          

 
         

        
      

         
         

           
          
      

         
      

         
        

         
         

           
       
         

       
       
       

        


          

         
        

          
        

          
          

 
          

         
         

          
          

        
        

        
         
         

         
           
         
         
         

    



































































































































היום יום . . . לח

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ִמיד ַיֲחֹזר[.  רֹו' ִלְמקֹורֹו הּוא ּתָ ל ַלֲאִויר – ַעל 'ִעּקָ ֵריּה ָקֵאי" ]=ְזֹרק ַמּקֵ "ְזרֹוק חּוְטָרא ַלֲאִויָרא, ַאִעּקָ
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ ֶאְצָלם אֹותֹו  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
תֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוִלְנֹהג  י ִלּמּוד ּבְ ּסּוִיים ְוִלְקּבַֹע לֹו ְזַמּנֵ ים, ְלָהִסיר ֶאת ַהּכִ ַחּיִ ִהיא ֲעבֹוַדת ֶהָחֵפץ ּבַ

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ת ָאַמר ַה"ּצֶ ּבָ ל ׁשַ ִסיָון. ֹקֶדם ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשֶ ר ה' ּבְ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ַנת תקפ"ט ָחל ׁשַ ׁשְ ּבִ
א  י ִתּשָׂ ן ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת ֹראׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ְוֶעֶצם  ֹראׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְיֵדי ֲעבֹוַדת  ַעל  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  ֶאת ֹראׁש". 
נּו  ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ָמה ּכְ ׁשָ ַהּנְ
בּועֹות ָאַמר  ַחג ַהּשָׁ יֹום א' ּדְ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבְ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ יְך ִלי ְלעֹוָלם" ּוֵבאּורֹו ׁשֶ ּתִ רּוׁש "ְוֵאַרׂשְ ַהּדְ
בּועֹות  ַחג ַהּשָׁ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ נּו ֶאת ַהּדְ ַרּבֵ
רּו  ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ אּור ַהּשֵׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ ְסעּוַדת יֹום טֹוב ָאַמר ַרּבֵ ּבִ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ ים יֹום" ַהּנִ ֲחִמּשִׁ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

            

ה'תש"ע אייר כ"ה ראשון יום      

        
          
          

    
וזה 'זה של ההיתר כי לכאורה עולה כאן הרמב"ם מדברי
היתר ושל איסור של גורם ע"י נעשית שהתהוותו (דבר גורם'

הרמ"ה לשיטת אך זרה, בעבודה גם נאמר יו"דכאחד), בטור (הובא

גורם'.קמב) וזה ב'זה להתיר אין החמור, ע"ז באיסור ,
סק"ד)והט"ז ולדבריו(שם, הרמ"ה, כדעת להוכיח האריך

שהזבל משום רק הוא ע"ז בזבל שזבלה בקרקע לזרוע ההיתר
אלא התבואה להצמחת משמש בלבד.אינו

וזה 'זה של ההיתר אין זרה שבעבודה דבר, של ובעיקרו
אברהם המגן ביאר ה)גורם', תמה, דין(או"ח על מבוסס ההיתר :

והרי המותר, הגורם לגבי בטל האסור שהגורם היינו ביטול,
לעולם. בטלה ואינה במשהו אף אסורה זרה עבודה

אין במשהו, אסור הוא שגם בפסח, בחמץ אף זה ולפי
ותרופות במזון דנו הפוסקים ואכן גורם'. וזה 'זה משום להתירו
להתירם שאין חמץ, רכיבי בצירוף כימיים מרכיבים שמיוצרים

גורם' וזה 'זה לה)מדין י, יצחק מנחת לאסור(ראה זה לפי דנו וכן .
נעשית החלב התהוות שהרי חמץ של ממזון הניזונת פרה חלב

חמץ של גורם כא)(ראהבצירוף או"ח חסד .תורת

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום      

       
            
         

    
למנוע כדי הוא תתגודדו" "לא איסור הרמב"ם לדברי

רש"י ואילו ב)מחלוקת, יג, יבמות אמינא הוא(ד"ה שהאיסור כתב
תורות כשתי נראה שהדבר י"ז)משום סי' ח"א דבר .(משיב

אברהם' ו')וה'מגן ס"ק תצ"ג סי' הגמרא(א"ח מסוגיית הסיק
שם) אחד(יבמות דין בית בעיר יש כאשר רק אמור תתגודדו' ש'לא

בעיר דין בתי בשני אבל כך, מורה וחלק כך מורה ממנו וחלק
תתגודדו'. 'לא משום אין אחת
סופר' ה'חתם כתב זה א)ולפי סי' ח"ו בה(שו"ת שיש בעיר כי

נוסח ובשני אשכנז נוסח מתפללים באחד כנסת, בתי שני
כנסת בבית אך תתגודדו', 'לא משום בזה אין – האריז"ל
הדבר כי שונה, בנוסח להתפלל אין קבוע בנוסח בו שמתפללים

אחת. בעיר דין כבית נחשב
אחר ט"ו)ובמקום סי' א"ח שרבותיו,(שו"ת סופר' ה'חתם כתב

בנוסח התפללו ההפלאה, בעל והגאון אדלר נתן רבי הגאון
אשכנז. נוסח של כנסת בבית התיבה לפני כשעברו אף האריז"ל

שיק המהר"ם מ"ג)והקשה סי' ובעיר(א"ח אחד במקום זה הרי :
אחד! דין ובבית אחת

ד פי על אברהם"ותירץ ה"מגן הרא"ש(הנ"ל)ברי (יבמותבשם

ט) סי' אינםפ"א ההבדלים כאשר קיים אינו תתגודדו' 'לא שאיסור ,
הכפרים שבני המגילה בקריאת כמו הלכתית, ממחלוקת נובעים
אחר, ביום קוראים העיר שבני אף בעיר, גם שלהם ביום קוראים
כפרים, בני היו הכרכים בני ואם בהלכה מחלוקת ביניהם אין כי

כן. עושים היו הם גם
– האריז"ל בנוסח להתפלל הנ"ל, הגאונים בהנהגת גם וכך
סוד יודעין היו האדם בני שאר גם "אם כי איסור, כל אין

[האר"י]". ספרד בנוסח מתפללין הם גם היו הכוונות

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום  

       
          
שיש התורה פסוקי את למקרא" חמש "בן מלמדים כאשר
וכדומה, הגדולה' 'יד החזקה', 'יד כגון הקב"ה של תארים בהם
לפי אבל מאוד, חזקות או גדולות בידיים שמדובר מבין הילד

גשמיות. לידיים הכוונה תפיסתו
אינו שהקב"ה האמונה את סותרת, זו שהבנה כיון ולכאורה,
הילד של לימודו יתחיל שכך יתכן איך הגוף, דמות לא ואף גוף

אמת'? ב'תורת
והביאור:

החזקה' ה'יד או הגדולה' ה'יד את לעצמו מתאר הילד כאשר
ילד גם כי לאמת, מנוגד לימודו אין גשמית, כיד הקב"ה של
ובעצמות בבשר אינו האדם ידי של שהכוח כשם כי ומבין יודע
על מדברים כאשר גם כך הנשמה, של והחיות הכוח אלא

לכוח אלא גשמי, וחוזק לגודל הכוונה אין הקב"ה של ה'ידים'
שבהם. הרוחני

הבנתו כאשר אך קטן, לילד רק מתאימה זו הבנה ואמנם,
גשמיות, מכל לגמרי מופשט שהקב"ה מבין הוא וגדלה הולכת

התורה. בפנימיות שמבואר כפי
לזה קרא "למה הרמב"ם: דברי על השיג הראב"ד והנה,
וטובים גדולים וכמה מין? תמונה"] ובעל גוף "שהוא [האומר
עליו וכתב במקראות". שראו מה לפי המחשבה, בזו הלכו ממנו
יקרא איך [הראב"ד] קדוש פה על לתמוה יש משנה': ה'כסף

וטובים'"? 'גדולים תמונה ובעל גוף שהוא לאומרים
וטובים" ה"גדולים שאכן הראב"ד כוונת האמור לפי אך
הצד את מבטאים לא שבמקראות הגשמיים שהתארים הבינו

הרוחני. והכח החיות את אלא הגשמי,
     

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מה שמעורר ע"ד עסקנותו של הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר...

שבמילא אפשר זה מפריעו משקידה בתורה כדבעי. הנה ידוע פסק רבנו הזקן )בתורה אור בתחלתו( 

ומהגהות  ככה,  פעמים  אלף  זכים  ולבו  מוחו  נעשים  עאכו"כ(  דרבים  )וצדקה  הצדקה  עשיית  ע"י  אשר 

ולא בדרך  לג' פרשיות, מובן שהמספר אלף הוא בדיוק  אדמו"ר הצמח צדק לדרוש זה שנדפס בלקו"ת 

גוזמא, ובמילא עסקנות דצרכי צבור אי אפשר שתפריע ואדרבא מסייעתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.



לט             

ה'תש"ע אייר כ"ה ראשון יום      

        
          
          

    
וזה 'זה של ההיתר כי לכאורה עולה כאן הרמב"ם מדברי
היתר ושל איסור של גורם ע"י נעשית שהתהוותו (דבר גורם'

הרמ"ה לשיטת אך זרה, בעבודה גם נאמר יו"דכאחד), בטור (הובא

גורם'.קמב) וזה ב'זה להתיר אין החמור, ע"ז באיסור ,
סק"ד)והט"ז ולדבריו(שם, הרמ"ה, כדעת להוכיח האריך

שהזבל משום רק הוא ע"ז בזבל שזבלה בקרקע לזרוע ההיתר
אלא התבואה להצמחת משמש בלבד.אינו

וזה 'זה של ההיתר אין זרה שבעבודה דבר, של ובעיקרו
אברהם המגן ביאר ה)גורם', תמה, דין(או"ח על מבוסס ההיתר :

והרי המותר, הגורם לגבי בטל האסור שהגורם היינו ביטול,
לעולם. בטלה ואינה במשהו אף אסורה זרה עבודה

אין במשהו, אסור הוא שגם בפסח, בחמץ אף זה ולפי
ותרופות במזון דנו הפוסקים ואכן גורם'. וזה 'זה משום להתירו
להתירם שאין חמץ, רכיבי בצירוף כימיים מרכיבים שמיוצרים

גורם' וזה 'זה לה)מדין י, יצחק מנחת לאסור(ראה זה לפי דנו וכן .
נעשית החלב התהוות שהרי חמץ של ממזון הניזונת פרה חלב

חמץ של גורם כא)(ראהבצירוף או"ח חסד .תורת

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום      

       
            
         

    
למנוע כדי הוא תתגודדו" "לא איסור הרמב"ם לדברי

רש"י ואילו ב)מחלוקת, יג, יבמות אמינא הוא(ד"ה שהאיסור כתב
תורות כשתי נראה שהדבר י"ז)משום סי' ח"א דבר .(משיב

אברהם' ו')וה'מגן ס"ק תצ"ג סי' הגמרא(א"ח מסוגיית הסיק
שם) אחד(יבמות דין בית בעיר יש כאשר רק אמור תתגודדו' ש'לא

בעיר דין בתי בשני אבל כך, מורה וחלק כך מורה ממנו וחלק
תתגודדו'. 'לא משום אין אחת
סופר' ה'חתם כתב זה א)ולפי סי' ח"ו בה(שו"ת שיש בעיר כי

נוסח ובשני אשכנז נוסח מתפללים באחד כנסת, בתי שני
כנסת בבית אך תתגודדו', 'לא משום בזה אין – האריז"ל
הדבר כי שונה, בנוסח להתפלל אין קבוע בנוסח בו שמתפללים

אחת. בעיר דין כבית נחשב
אחר ט"ו)ובמקום סי' א"ח שרבותיו,(שו"ת סופר' ה'חתם כתב

בנוסח התפללו ההפלאה, בעל והגאון אדלר נתן רבי הגאון
אשכנז. נוסח של כנסת בבית התיבה לפני כשעברו אף האריז"ל

שיק המהר"ם מ"ג)והקשה סי' ובעיר(א"ח אחד במקום זה הרי :
אחד! דין ובבית אחת

ד פי על אברהם"ותירץ ה"מגן הרא"ש(הנ"ל)ברי (יבמותבשם

ט) סי' אינםפ"א ההבדלים כאשר קיים אינו תתגודדו' 'לא שאיסור ,
הכפרים שבני המגילה בקריאת כמו הלכתית, ממחלוקת נובעים
אחר, ביום קוראים העיר שבני אף בעיר, גם שלהם ביום קוראים
כפרים, בני היו הכרכים בני ואם בהלכה מחלוקת ביניהם אין כי

כן. עושים היו הם גם
– האריז"ל בנוסח להתפלל הנ"ל, הגאונים בהנהגת גם וכך
סוד יודעין היו האדם בני שאר גם "אם כי איסור, כל אין

[האר"י]". ספרד בנוסח מתפללין הם גם היו הכוונות

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום  

       
          
שיש התורה פסוקי את למקרא" חמש "בן מלמדים כאשר
וכדומה, הגדולה' 'יד החזקה', 'יד כגון הקב"ה של תארים בהם
לפי אבל מאוד, חזקות או גדולות בידיים שמדובר מבין הילד

גשמיות. לידיים הכוונה תפיסתו
אינו שהקב"ה האמונה את סותרת, זו שהבנה כיון ולכאורה,
הילד של לימודו יתחיל שכך יתכן איך הגוף, דמות לא ואף גוף

אמת'? ב'תורת
והביאור:

החזקה' ה'יד או הגדולה' ה'יד את לעצמו מתאר הילד כאשר
ילד גם כי לאמת, מנוגד לימודו אין גשמית, כיד הקב"ה של
ובעצמות בבשר אינו האדם ידי של שהכוח כשם כי ומבין יודע
על מדברים כאשר גם כך הנשמה, של והחיות הכוח אלא

לכוח אלא גשמי, וחוזק לגודל הכוונה אין הקב"ה של ה'ידים'
שבהם. הרוחני

הבנתו כאשר אך קטן, לילד רק מתאימה זו הבנה ואמנם,
גשמיות, מכל לגמרי מופשט שהקב"ה מבין הוא וגדלה הולכת

התורה. בפנימיות שמבואר כפי
לזה קרא "למה הרמב"ם: דברי על השיג הראב"ד והנה,
וטובים גדולים וכמה מין? תמונה"] ובעל גוף "שהוא [האומר
עליו וכתב במקראות". שראו מה לפי המחשבה, בזו הלכו ממנו
יקרא איך [הראב"ד] קדוש פה על לתמוה יש משנה': ה'כסף

וטובים'"? 'גדולים תמונה ובעל גוף שהוא לאומרים
וטובים" ה"גדולים שאכן הראב"ד כוונת האמור לפי אך
הצד את מבטאים לא שבמקראות הגשמיים שהתארים הבינו

הרוחני. והכח החיות את אלא הגשמי,
     



מ            

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום     

       
        

   
במשנה א)נאמר פז, אחטא(יומא ואשוב אחטא 'האומר :

דייקו זו ומלשון תשובה'. לעשות בידו מספיקין אין – ואשוב
האומר רק כי לאבגמרא אך זה, בכלל ואשוב' 'אחטא

לו נעשתה בה ושנה עבירה העובר כי אחת פעם כן האומר
כהיתר.

אחת פעם ואשוב' אחטא 'האומר הרמב"ם מנה למה כן, ואם
בלבד?

המובאת בברייתא הוא הרמב"ם של שמקורו ליישב ויש
בלבד. אחת פעם ואשוב' אחטא 'האומר נאמר שם ברי"ף,

בחטאים מדובר בברייתא שכן בדבר, מחלוקת אין כי ונראה
שאין היינו תשובה', לעשות בידו מספיקין 'אין שעליהם
תשובה לעשות יכול מקום מכל אך לשוב, משמים לו מסייעים
האומר וגם ה), בהלכה להלן הרמב"ם שמפרש (כפי עליהם

זה. בכלל אחת פעם ואשוב אחטא
שאמר במי דווקא הקיימת חומרה על מדובר במשנה אך
לתשובה יתעורר לא עצמו הוא שאף פעמיים, ואשוב' 'אחטא

כהיתר' לו 'נעשית משנה)כי .(לחם
נוסף: דיוק יובן זה ולפי

בכלל הוא מכפר' ויוה"כ אחטא ש'האומר כתב, הרמב"ם
אחטא בנפרד!'האומר מנויים השנים (שם) במשנה אך ואשוב',

אחת פעם ואשוב' אחטא 'האומר על מדבר שהרמב"ם אלא
אין לשניהם כי מכפר ויוה"כ אחטא האומר אף נכלל ובזה
הכיפורים ביום מהם הנדרש את לעשות משמים מסייעים
סוף המשניות, בפירוש הרמב"ם שביאר (כפי העוונות לכפרת
ואשוב אחטא 'האומר בדין עוסקת המשנה ואילו יומא). מסכת
עשיית לידי יבוא לא עצמו והוא יתירה שחומרתו ואשוב' אחטא
עצמו בפני נמנה מכפר' ויוה"כ אחטא 'האומר ולפיכך תשובה,

מ) ז, יצחק .(מנחת

ה'תש"ע אייר כ"ט חמישי, יום    

        
        

מלכים הל' בסוף גם הרמב"ם כתב ה"א)וכן יעלה(פי"ב "אל :
יהיה או עולם, של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות הלב על
וזה הולך, כמנהגו עולם אלא בראשית במעשה חידוש שם
ירבץ' גדי עם ונמר כבש עם זאב 'וגר ו) (יא, בישעיהו שנאמר

וחידה". משל
בתורה נאמר הרי הראב"ד: עליו ו)והשיג כו, (בחוקותי

משל ולא כפשוטם, והדברים הארץ" מן רעה חיה "והשבתי
וחידה.

חידוש יהיה לא המשיח שבימות לומר אפשר איך ועוד:
המתים תחיית הוא האמונה מעיקרי אחד הרי בראשית, במעשה
תחיית הרמב"ם ולשיטת עולם, של במנהגו עצום חידוש שהיא
שבה הבא' 'עולם לתקופת (קודם המשיח' ב'ימות תהיה המתים

גופים)? בלי נשמות יהיו

והביאור:
יבטל לא אכן בתחילה המשיח'. ב'ימות תקופות שתי יש
כתב כשלעצמה המשיח ביאת על וגם עולם, של ממנהגו דבר

ה"ג)הרמב"ם פי"א מלכים המשיח(הל' שהמלך דעתך על יעלה "אל
וגם בעולם...", דברים ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך
מנהגי את יבטלו לא מזה כתוצאה בעולם שיהיו הייעודים
על המדבר וגו'", כבש עם זאב "וגר הפסוק ולכן, העולם.

וחידה". "משל אלא כפשוטו אינו זו, תקופה
עולם, של מנהגו שינוי המהוות הנהגות גם יהיו מכן לאחר
הנבואות את לפרש אפשר זו לתקופה וביחס המתים, כתחיית
מאמר וכן הארץ", מן רעה חיה "והשבתי כדוגמת והייעודים

ד)חז"ל כו, בחוקותי ברש"י עושים(הובא להיות עתידים סרק "אילני
בלבד. כמשל ולא כפשוטם - פירות"

     

ה'תש"ע סיון א' שישי יום  

        
             

          
       

הוא שהלימוד 'לשמה' תורה לימוד מגדיר כאן הרמב"ם
מקורו ובפשטות, בה". שצוה הארץ כל אדון אהבת "מפני
שאקרא בשביל תורה לומד הריני תאמר "שמא חז"ל: בדברי
לעולם ימים שאאריך בשביל בישיבה, שאשאר בשביל חכם,
מקום מכל למוד אלקיכם, ה' את לאהבה לומר תלמוד הבא,

לבוא". הכבוד וסוף

לשם לימוד משמעו מקום" מכל "למוד הרמב"ם שלפי נמצא
תורה. תלמוד מצות קיום

תהיו "אל באבות שנינו בכללה ה' עבודת על להבין: ויש
הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים
ולמה פרס", לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים כעבדים
תורה שלימוד לומר הכלל, מן יוצאת התורה לימוד מצות

המצוות? בשאר שאיננו מיוחד דבר הוא 'לשמה'
לשם ולא השם ציווי מחמת תורה שלומד אדם גם לומר: ויש
בטהרתה, לשמה תורה אינו עדיין שלימודו יתכן אישית, פנייה
שכן, בה'. דביקות לשם היינו ש'לשמה' בחסידות כמבואר

            

אלאאפיל אחר או כזה אישי רצון למלא כדי לא תורה, הלומד ו
רצוי דבר התורה, בחכמת וממולא חדור יהיה ששכלו כדי
של עיקרה כי כדבעי, ל'לשמה' הגיע לא עדיין כשלעצמו,
בעצמו. להקב"ה ולבוש הקב"ה של חכמתו היותה הוא התורה

מאחד הוא התורה שבלימוד ההכרה היא 'לשמה' ולפיכך,
התורה. נותן הקב"ה, אל נפשו ומקשר

         

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת     

        
           
          

     
טו)בגמרא מים(ברכות אחר לחזר שאין חסדא רב אמר

וקיסם. צרור בעפר, ידיו יקנח אלא תפילה, זמן כשהגיע
ובפירושה: הגמרא בגרסת הראשונים ונחלקו

לתפילה אבל שמע לקריאת מילי "והני היא: שלפנינו הגרסה
חשש ויש קבוע זמנה שמע שקריאת רש"י, ומפרש מהדר".
בעפר ידיו יקנח אלא מים אחר יחזר לא (ולכן זמנה יעבור שמא
מים. אחר לחזר צריך היום כל הוא שזמנה לתפילה אבל וכדו'),

התוספות לדברי אמאן)אבל שמע(ד"ה קריאת בין חילוק אין
שמא שמע, לקריאת מים אחר מחזרים שאין וכשם לתפילה,
זמנה. יעבור שמא לתפילה, מים אחר לחזר אין כך זמנה, יעבור

סכ"ב)בשו"ע ד סי' ולברך(א"ח שחרית ידיו ליטול שצריך פסק

וקינוח בעפר, או בצרור ידיו מקנח מים לו אין ואם הנטילה, על
לתפילה. גם מועיל זה

שמע לקריאת נטילה שתקנו פסק סכ"ג) (שם, ובהמשך
אם יודע שאינו ידים', 'סתם ולכן לברכות, ולא ולתפילה
שמע לקריאת ופסולות ולברכות תורה ללימוד כשרות נתלכלכו,

דמנקי. מידי בכל אותן שינקה עד או שיטול עד ולתפילה,
תפילה ס"ד)ובהלכות צ"ב מים(סימן אחר לחזר שצריך פסק

מתיירא ואם מיל, עד ולאחוריו מיל ארבעה עד לפניו לתפילה
והוסיף ויתפלל. דמנקי מידי בכל ידיו יקנח הזמן שיעבור
מטונפות, בידיים מדובר כאשר רק הוא מים אחר לחזר שהחיוב
מים. אחר לחזר חיוב אין אך , נטילה חיוב יש ידיים' ב'סתם אך

מגדים' טהרת(שם)וה'פרי לפיה הרמב"ם, שיטת את מביא
אדם האם לדינא, מסתפק זה ולפי התפילה, את מעכבת הידים

ולהתפלל. לחזור צריך קנחן ולא ידיו נטל שלא



מי             

אלאאפיל אחר או כזה אישי רצון למלא כדי לא תורה, הלומד ו
רצוי דבר התורה, בחכמת וממולא חדור יהיה ששכלו כדי
של עיקרה כי כדבעי, ל'לשמה' הגיע לא עדיין כשלעצמו,
בעצמו. להקב"ה ולבוש הקב"ה של חכמתו היותה הוא התורה

מאחד הוא התורה שבלימוד ההכרה היא 'לשמה' ולפיכך,
התורה. נותן הקב"ה, אל נפשו ומקשר

         

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת     

        
           
          

     
טו)בגמרא מים(ברכות אחר לחזר שאין חסדא רב אמר

וקיסם. צרור בעפר, ידיו יקנח אלא תפילה, זמן כשהגיע
ובפירושה: הגמרא בגרסת הראשונים ונחלקו

לתפילה אבל שמע לקריאת מילי "והני היא: שלפנינו הגרסה
חשש ויש קבוע זמנה שמע שקריאת רש"י, ומפרש מהדר".
בעפר ידיו יקנח אלא מים אחר יחזר לא (ולכן זמנה יעבור שמא
מים. אחר לחזר צריך היום כל הוא שזמנה לתפילה אבל וכדו'),

התוספות לדברי אמאן)אבל שמע(ד"ה קריאת בין חילוק אין
שמא שמע, לקריאת מים אחר מחזרים שאין וכשם לתפילה,
זמנה. יעבור שמא לתפילה, מים אחר לחזר אין כך זמנה, יעבור

סכ"ב)בשו"ע ד סי' ולברך(א"ח שחרית ידיו ליטול שצריך פסק

וקינוח בעפר, או בצרור ידיו מקנח מים לו אין ואם הנטילה, על
לתפילה. גם מועיל זה

שמע לקריאת נטילה שתקנו פסק סכ"ג) (שם, ובהמשך
אם יודע שאינו ידים', 'סתם ולכן לברכות, ולא ולתפילה
שמע לקריאת ופסולות ולברכות תורה ללימוד כשרות נתלכלכו,

דמנקי. מידי בכל אותן שינקה עד או שיטול עד ולתפילה,
תפילה ס"ד)ובהלכות צ"ב מים(סימן אחר לחזר שצריך פסק

מתיירא ואם מיל, עד ולאחוריו מיל ארבעה עד לפניו לתפילה
והוסיף ויתפלל. דמנקי מידי בכל ידיו יקנח הזמן שיעבור
מטונפות, בידיים מדובר כאשר רק הוא מים אחר לחזר שהחיוב
מים. אחר לחזר חיוב אין אך , נטילה חיוב יש ידיים' ב'סתם אך

מגדים' טהרת(שם)וה'פרי לפיה הרמב"ם, שיטת את מביא
אדם האם לדינא, מסתפק זה ולפי התפילה, את מעכבת הידים

ולהתפלל. לחזור צריך קנחן ולא ידיו נטל שלא

             

       
           

         
         

          
     

         
          

        
          

         
          

         
            

          
           

           

        
         

      
        

         
         

         
         

         
         

       
       

        
        

    
        

    





































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וששה לעומר עמ' ב

             

      
        

          
          

       
       

       


















המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמ' א



מב           
      

        

ה'תש"ע אייר כ"ה ראשון יום

    
וכל‡. ּומׁשּמׁשיה, זרה, עבֹודה לאּבד היא עׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָמצות

ּכל את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",
ׁשּנאּבד עד אחריה לרּדף מצוה יׂשראל, ּובארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּתּתצּו".

ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה[אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ
ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלארץ,
את "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
לרּדף מצּוה אּתה יׂשראל ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשמם
לארץ. ּבחּוצה אחריהן לרּדף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחריהן,

.ׁשּלּה ותקרבת ּומׁשּמׁשיה, עצמּה, זרה בשרעבֹודה [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּבאחד הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
אל תֹועבה תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּכל
החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבית

אפּלּו‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻּבהמה
אסּור הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפרׁשּה,
העֹור ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת
ׁשהן העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ּכנגד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעגל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ
יׂשראל?„. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה

"ּפסילי ׁשּנאמר: מּיד, ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודה
וׁשל אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
"וׂשם ׁשּנאמר: ׁשּתעבד, עד ּבהנאה אסּורה אינּה ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל,
עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

מּפני מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - מתכות]ׁשּגֹומרּה [שברי ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
,מׁש ולא מעֹות נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹמן
ׁשּמׁשיכה ּפי על אף מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹיחזירם
לים יֹוליכם מעֹות, ונתן מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבגֹוי

ׁשּיר[לאבדם]הּמלח וגר ּגֹוי וכן הּגר. יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
,נס יין 'אּתה מעֹות', ואני זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר

אסּור. הּגר, לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָואני
.Âוצּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ׁשעׂשּו ְְֲִִֶַָָָָָֻצּורֹות

הּצּורֹות ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

ּבּמדינה והּנמצאֹות זרה. לעבֹודה היּו[בעיר]עׂשּויין אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין

ׁשהּוא חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê,הּגרּוטאֹות ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻצלמים

הּמֹוצא אבל צלמים. ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻהרי
זה הרי ,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיד
הּצּורה מן האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאסּור
הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנעבדת,

.Áּודרקֹון ּולבנה חּמה צּורת ועליהן ּכלים [מיןהּמֹוצא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי- [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] הּטּבעֹותצבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן לנֹואי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחזקתן

ּומּתרין. לנֹואי ְְִֶָָָֻחזקתן
.Ëאֹוסרים - ׁשּלּה הּתקרבת וכל ּומׁשּמׁשיה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל[בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכרלים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

[- לע"ז אסּורש'הוקרב' הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָָֹׁשּנתערב
אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהנאה.
ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּתקרבת
ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהן
הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשאּתה

ּכמֹוה. ָָהּוא
.È.ּבהנאה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

מּפניוגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכֹוסֹות[מחסן]ּכיצד? מלא ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
אֹוסרים מׁשּמׁשיה וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשנים לכֹוסֹות ונפל הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ּפרׁש ׁשהן; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל
ּבמאה ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשאני הּכל; הּתרּו - הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻטּבעֹות,
נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאֹומר,
אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמאה
ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻֻונפלּו
הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - האסּורה הּטּבעת אֹותּה ְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹאֹומר,

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, ְֲֲֵַָָֻלטּבעֹות
.‡Èזרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה[אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים[ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ואם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלּה.
רץ. ּכׁשהּוא ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין
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.Èלאּמן צריכין ואינן ּבּה, ׁשּקּננּו הם]אפרֹוחים [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚Èאת ּבהן הּסיק ּבהנאה. אסּורים עצים, מּמּנה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל

יּצן - ויאפה[יקורר]הּתּנּור הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ
ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנתערבה

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ְִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.„Èּכדּכד מּמּנה מעץ]נטל עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן[מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂËזרה לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבׂשר

עבֹודה לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
זרה, עבֹודה לפני הקריבּום לפניה; ׁשּיקריבּום עד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָזרה,
אסּורין אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
- ּומלח מים אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם.
לֹוקה. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּור

.ÊËאם - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹהּמֹוצא
ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
מצא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין
ּופעֹור ּומלח. מים אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלּמזּבח
אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈׁשּלא ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹעבֹודה

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈמּפני ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמרחץ

- "אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
ּכגֹון אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא שופכין]זֹו ליציאת והּכל[חריץ , ְִִֶֶֶַַַֹ
ּבֹו. לּכנס אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

.ËÈמּפני מּתר, זה הרי - ּבּה ׁשּׁשחט זרה עבֹודה ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻסּכין

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי[נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

    
ּתפּוסת‡. ּבֹו ׁשאין אדם[מגע]ּכל וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר[כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ
הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל

סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחברֹו
לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹוסר

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

.הּגל ׁשעקרן לים]מים מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי[נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ׁשּזקף‚. ולא[העמיד]יׂשראל לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,
אסרּה. - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ּביצה, זקף אם וכן ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמעׂשה;
הׁשּתחוה אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת

מערה האחר וחצי הּדלעת, אסּור[מחובר]לחצי זה הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא הּנעבד[בית]מּספק, לחצי אילןיד . ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנטעֹו
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקעלׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ

ׂשריגים אסּורים[ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּפרֹות והּלּולבין והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיֹוציא
מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיּו
מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלעׂשֹות
ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשכר,
ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

אׁשרה. ׁשל חּקּה ֲִֵֶָָֻהיא
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.Èלאּמן צריכין ואינן ּבּה, ׁשּקּננּו הם]אפרֹוחים [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚Èאת ּבהן הּסיק ּבהנאה. אסּורים עצים, מּמּנה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל

יּצן - ויאפה[יקורר]הּתּנּור הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ
ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנתערבה

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ְִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
.„Èּכדּכד מּמּנה מעץ]נטל עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן[מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂËזרה לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָּבׂשר

עבֹודה לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
זרה, עבֹודה לפני הקריבּום לפניה; ׁשּיקריבּום עד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָזרה,
אסּורין אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
- ּומלח מים אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם.
לֹוקה. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּור

.ÊËאם - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹהּמֹוצא
ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
מצא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין
ּופעֹור ּומלח. מים אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלּמזּבח
אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈׁשּלא ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹעבֹודה

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈמּפני ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמרחץ

- "אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
ּכגֹון אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא שופכין]זֹו ליציאת והּכל[חריץ , ְִִֶֶֶַַַֹ
ּבֹו. לּכנס אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

.ËÈמּפני מּתר, זה הרי - ּבּה ׁשּׁשחט זרה עבֹודה ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻסּכין

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי[נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

    
ּתפּוסת‡. ּבֹו ׁשאין אדם[מגע]ּכל וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר[כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ
הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל

סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן[קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמהחליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָּדברים
אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחברֹו
לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹוסר

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

.הּגל ׁשעקרן לים]מים מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי[נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ׁשּזקף‚. ולא[העמיד]יׂשראל לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,
אסרּה. - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ּביצה, זקף אם וכן ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמעׂשה;
הׁשּתחוה אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת

מערה האחר וחצי הּדלעת, אסּור[מחובר]לחצי זה הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא הּנעבד[בית]מּספק, לחצי אילןיד . ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנטעֹו
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקעלׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ

ׂשריגים אסּורים[ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּפרֹות והּלּולבין והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיֹוציא
מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיּו
מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלעׂשֹות
ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשכר,
ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

אׁשרה. ׁשל חּקּה ֲִֵֶָָֻהיא
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מד           
      

ׁשהיא„. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאילן
זה הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
אֹותֹו ׁשּבנה ּבית הּנעבד. הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּתר,
לבית הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּגֹוי

וכּירֹו וסּידֹו ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - [קישטו]ּבנּוי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ
והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשם
מּתר. הּבית, ּוׁשאר לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאסּור
הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל - הּבית לתֹו זרה עבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהכניס
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאסּור
וכּירּה וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָָָָמּתחּלה
אם לֹומר צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתעבד
הֹואיל ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָסּיד

מּתר. האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻונעׂשה
זמן‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאבן

ּביתֹו ׁשהיה מי מּתרת. האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשהיא
זרה עבֹודה לבית להם]סמּו אחד אסּור[וקיר - ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד אמות]לבנֹותֹו. ד' ,[מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ׁשּלא ּכדי צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּובֹונה;
זרה, עבֹודה וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹירחיב
עבֹודה וׁשל ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה ְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻיּדֹון

ּבהנאה אסּור הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור .זרה, ְֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָֹ
.Âאסּורים ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה[טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
הּמלח. לים ּומטיל ׂשֹורף אֹו ְִֵֵֶַַַָָלרּוח,

.Êהרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּובהמה

מצופים]צּפּוייו הם ׁשהּוא[אם ּבכל והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָ
וכל עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן

מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָצּפּויי
.Áליד ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעבֹודה

אלהיהם "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון

מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל
.Ëהיה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָעבֹודה

אסּורה אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי
ּגֹוי ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה לעֹולם, ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּבהנאה
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטלמבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹויאלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.Èראׁש חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹּכיצד

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא האמּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק[גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡Èמּתרת - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻעבֹודה

ׁשּלא מּפני אסּורה, - מלחמה ּבׁשעת ּבּטלּוה; ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבהנאה,
מאליה ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
.È,ּבהנאה אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמזּבח

ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַַָֻ
אבן ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס הּוא זה אי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻמּתר.

אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, זרהאחת; [עבודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
חּפהששמה] אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון ּבהן[ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאת
קרסם האׁשרה? את זרד[קטף]מבּטלין עלה, [קצץ]מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יֹונק רך]מּמּנה ׁשּׁשפיּה[ענף אֹו ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא[שייפה] - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא

ּוׁשפייה השיוף]אסּורה, בעת שמתקלפים מּתרין.[הנסרים ְֲִֶָָָָֻ
היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

    
אידיהם‡. לפני ימים לּקח[חגם]ׁשלׁשה אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעל אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד ּכגֹוןּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
.ּדֹורֹון לׁשלח ּכן[מתנה]ואסּור אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד[אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹו‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיה
וכּלן הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן. ימים ׁשלׁשה עם ְְֲִִִִֵֶֶָָֹאסּורין
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יֹום„. ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָהּנֹוצרים
יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאידם
לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָיֹום
נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַָָָיֹום

אידיהם. ּבכל ְִֵֵֶֶָָעּמהם
ּומקריבין‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ׁשּמתּכּנסין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָיֹום

אידיהן. ּכׁשאר הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומקּלסין
ׁשּלֹו, זרה לעבֹודה ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
ּבלֹוריתֹו, אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָּומקּלסּה
ּבּיֹום האסּורים, מּבית ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּיֹום

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו אסּור[לנישואיו]ׁשעׂשה אין - ּבאּלּו וכּיֹוצא , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין העֹוׂשים אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו ְְֲֲִִֵֵַַָָָמת
ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ּומקטירין ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמיתה
ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, האיד יֹום אין זרה. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָאבל
אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמנהג,

עּמהן. ולתת לׂשאת ְִִֵֵֶָָָָֻמּתרין
.Âאסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּדברים

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Ê,מיחדין ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻהיּו

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Áידיהן ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשם

נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים[כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ë- ּברית להם וכרתּו הּגֹוים, ּביני ׁשֹוכנים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּה ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמהּל

מיחדת ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה זרה. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעבֹודה
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם[רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡Èּכּפה הּגֹוים, עם לבנֹות ּבּה[חדר]ואסּור ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.Èמעּטרֹות חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻעיר
ּבהן[מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È,ּבהנאה אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוכר
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטרּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהם]מכירה ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„Èלהספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה[כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ
ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמהם
מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹות אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ׁשעׂשה ְְְִִִֵֶֶָָָָּגֹוי
אסּור, - ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּסעּודתֹו;
אצלֹו? לאכל אסּור ּומאימתי אכלֹו. הּגֹוים ּובמסּבת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהֹואיל
הּמׁשּתה, ימי וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּיתחיל
מחמת אחרת סעּודה עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּולאחר
עׂשר ׁשנים עד אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹהּנּׂשּואין,

הּוא זרה עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל ימשךחדׁש. [שלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּבנתיואחריה] ולקחּת - מּזבחֹו ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

."ּבני את והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלבני
.ÊËמּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבת

אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת
איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת[שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתרּפּות כוכבים]ההֹולכין עבודת לׂשאת[בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא[חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈלׂשאת אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

עבֹודה ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא עּמֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
ּומּפני מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו
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מה            
      

יֹום„. ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָהּנֹוצרים
יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאידם
לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָיֹום
נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַָָָיֹום

אידיהם. ּבכל ְִֵֵֶֶָָעּמהם
ּומקריבין‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ׁשּמתּכּנסין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָיֹום

אידיהן. ּכׁשאר הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומקּלסין
ׁשּלֹו, זרה לעבֹודה ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
ּבלֹוריתֹו, אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָּומקּלסּה
ּבּיֹום האסּורים, מּבית ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּיֹום

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו אסּור[לנישואיו]ׁשעׂשה אין - ּבאּלּו וכּיֹוצא , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין העֹוׂשים אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו ְְֲֲִִֵֵַַָָָמת
ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ּומקטירין ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמיתה
ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, האיד יֹום אין זרה. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָאבל
אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמנהג,

עּמהן. ולתת לׂשאת ְִִֵֵֶָָָָֻמּתרין
.Âאסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּדברים

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Ê,מיחדין ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻהיּו

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Áידיהן ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשם

נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים[כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ë- ּברית להם וכרתּו הּגֹוים, ּביני ׁשֹוכנים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּה ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמהּל

מיחדת ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה זרה. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעבֹודה
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם[רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡Èּכּפה הּגֹוים, עם לבנֹות ּבּה[חדר]ואסּור ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.Èמעּטרֹות חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻעיר
ּבהן[מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È,ּבהנאה אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוכר
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטרּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהם]מכירה ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„Èלהספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה[כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ
ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמהם
מּידם ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל[שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אםיֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂËלהנֹות אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ׁשעׂשה ְְְִִִֵֶֶָָָָּגֹוי
אסּור, - ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּסעּודתֹו;
אצלֹו? לאכל אסּור ּומאימתי אכלֹו. הּגֹוים ּובמסּבת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהֹואיל
הּמׁשּתה, ימי וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּיתחיל
מחמת אחרת סעּודה עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּולאחר
עׂשר ׁשנים עד אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹהּנּׂשּואין,

הּוא זרה עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל ימשךחדׁש. [שלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּבנתיואחריה] ולקחּת - מּזבחֹו ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

."ּבני את והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלבני
.ÊËמּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבת

אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת
איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת[שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתרּפּות כוכבים]ההֹולכין עבודת לׂשאת[בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא[חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈלׂשאת אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

עבֹודה ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא עּמֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
ּומּפני מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו
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מו           
      

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום

    
עּמהן‡. ׁשּנעׂשה ּכדי זרה, עבֹודה לעֹובדי ּברית ּכֹורתין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּברית"; להם תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלֹום
עליהם, לרחם ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
זרה עבֹודה עֹובד ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
יּצילּנּו. לא למּות, לקּוח ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאֹובד
מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא לבֹור, לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָאבל
אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

יׂשראל מצוה[מלשינים]מֹוסרי - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ּולהֹורידן ּביד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלאּבדן
וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומסירין

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים -[תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים ְְְִִֵַָ"וׁשם

.,זרה עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹמּכאן
מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם ּבׂשכר. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאפּלּו

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - ז'איבה [שקיבל ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריא‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאין
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹותונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּו,„. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹאף
תביא "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם[מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹום;‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמפרנסים

ענ ּבידי ממחין ּדרכיואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,

.Âיׂשראל ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ׁשּיד ּבזמן אבל ּתּקיפה. הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻלבין
עֹובד ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.

ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

    
לא‡. - להם מּדּמין ולא הּגֹוים, ּבחּקֹות הֹולכין ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻאין

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל[ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית[קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.קרֹוב ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגֹוי

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהם,‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

הּוא„. ּכיצד תנחׁשּו". "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, מנחׁשין ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאין
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
אּלּו וכן רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
יהיה ו'לא ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּׁשֹומעים
וכן ּפלֹוני'. ּדבר לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכ
ּתרנגֹול', ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹאּלּו

ערבית ׁשּקרא זה כעורב]'ּתרנגֹול הּמׂשים[קרא וכן ׁשחט'. , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
יאר 'אם סימנים: ּדברלעצמֹו אעׂשה וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

אברהם. עבד ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מעׂשה העֹוׂשה וכל אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוכל

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר ְְִִִֵֵֶָָָמּפני
עלי'‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: [מאזמי ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] ׁשּקניתיהצלחתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:
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וכּיֹוצא אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ויאמר: יׂשמח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברכֹות,
אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה
.Â,הּמעׂשּיֹות מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים[יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

ׁשּיאמר אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּואׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
עׁשׁשית אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
עליו, ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומדּמין
אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּומּכה

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו ְְְִִִֵַַַָ"עּמי
.Ê,לּקֹוסם ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאסּור

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Áׁשאֹומרים העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ëהֹודיע אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה.

ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו [אסטרולוגים]אֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
את האֹוחז וכן תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי -ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
והּוא ּתּמהֹון מעׂשה ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעינים,

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹלא
.Èחֹובר הּוא חבר"]איזה ּבדברים["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהן עד מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעלה
מּזיק; אינֹו העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאֹומרים
ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהאֹומר
אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמדּבר
עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהחֹובר
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדּבּורֹו,
ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל חבר". וחבר . . .ב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹיּמצא
אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ולא אצּבע לא ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹהניד
ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן החֹובר עליו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר
ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ּבזה לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש
המׁשּנים והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡Èמקֹום על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמי

אף לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּתירּו הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו. ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶַָָָֹלֹו,
.Èהּקֹורא וכן הּתֹורה, מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה על ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּלֹוחׁש

על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל

מנחׁשים ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.‚Èעצמֹו את הּמרעיב זה הּמתים? אל ּדֹורׁש הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים". אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
.„Èלא" ׁשּנאמר: יּדעֹוני, ּבעל אֹו אֹוב ּבעל לׁשאל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאסּור

אֹוב ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
אֹותֹו ּומּכין ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני

לֹוקה. מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכת
.ÂË.ּכׁשפים מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, סקילה; חּיב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכּׁשף,

עׂשה לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל
ׁשּנאמר וזה מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבמכּׁשף

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא,
.ÊËּבהן ׁשהטעּו והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּודברים

ׁשּינהּו ּכדי הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעֹובדי
מחּכמים,[ינהרו] חכמים ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחריהן.

ּבהן ׁשּיׁש הּלב על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהּמׁש
ּביׂשראל",ּתעלה קסם ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מעננים אל - אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:
ּכל ."אלהי ה' ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואל
אמת ׁשהן ּבלּבֹו ּומחּׁשב ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמאמין
הּסכלים מן אּלא אינֹו - אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָודברי
ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻּומחּסרי
- ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ּותמימי החכמה ּבעלי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ׁשאסרה הּדברים אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּכל
האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ׁשּנמׁשכּו ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוהבל
אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבגללן.

."אלהי ה' עם ּתהיה "ּתמים ְֱֲִִִִֶֶַָָֹההבלים:

    
ּפאתי‡. מגּלחין עֹוׂשים[פאות]אין ׁשהיּו ּכמֹו הראׁש, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹובדי
ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
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מז            
      

וכּיֹוצא אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ויאמר: יׂשמח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברכֹות,
אּלא מּלעׂשֹות, נמנע ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה
.Â,הּמעׂשּיֹות מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים[יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

ׁשּיאמר אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּואׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
עׁשׁשית אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
עליו, ונׁשען ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומדּמין
אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּומּכה

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו ְְְִִִֵַַַָ"עּמי
.Ê,לּקֹוסם ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאסּור

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Áׁשאֹומרים העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ëהֹודיע אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ודברי אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה.

ׁשמים הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו [אסטרולוגים]אֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
את האֹוחז וכן תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי -ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
והּוא ּתּמהֹון מעׂשה ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעינים,

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹלא
.Èחֹובר הּוא חבר"]איזה ּבדברים["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהן עד מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומעלה
מּזיק; אינֹו העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאֹומרים
ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהאֹומר
אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמדּבר
עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהחֹובר
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדּבּורֹו,
ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל חבר". וחבר . . .ב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹיּמצא
אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ולא אצּבע לא ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹהניד
ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן החֹובר עליו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר
ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ּבזה לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש
המׁשּנים והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡Èמקֹום על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמי

אף לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּתירּו הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו. ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶַָָָֹלֹו,
.Èהּקֹורא וכן הּתֹורה, מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה על ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָהּלֹוחׁש

על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל

מנחׁשים ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.‚Èעצמֹו את הּמרעיב זה הּמתים? אל ּדֹורׁש הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים". אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
.„Èלא" ׁשּנאמר: יּדעֹוני, ּבעל אֹו אֹוב ּבעל לׁשאל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאסּור

אֹוב ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
אֹותֹו ּומּכין ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני

לֹוקה. מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכת
.ÂË.ּכׁשפים מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, סקילה; חּיב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכּׁשף,

עׂשה לא והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל
ׁשּנאמר וזה מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבמכּׁשף

תחּיה". לא "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּוא,
.ÊËּבהן ׁשהטעּו והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּודברים

ׁשּינהּו ּכדי הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעֹובדי
מחּכמים,[ינהרו] חכמים ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחריהן.

ּבהן ׁשּיׁש הּלב על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהּמׁש
ּביׂשראל",ּתעלה קסם ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מעננים אל - אֹותם יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:
ּכל ."אלהי ה' ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואל
אמת ׁשהן ּבלּבֹו ּומחּׁשב ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמאמין
הּסכלים מן אּלא אינֹו - אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָודברי
ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים הּנׁשים ּובכלל הּדעת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻּומחּסרי
- ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ּותמימי החכמה ּבעלי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאבל
ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ׁשאסרה הּדברים אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשּכל
האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ׁשּנמׁשכּו ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוהבל
אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבגללן.

."אלהי ה' עם ּתהיה "ּתמים ְֱֲִִִִֶֶַָָֹההבלים:

    
ּפאתי‡. מגּלחין עֹוׂשים[פאות]אין ׁשהיּו ּכמֹו הראׁש, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹובדי
ׁשני המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה[רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה, - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
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מח           
      

.- ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהאּׁשה
את תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּפטּורה,
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּכהן יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
- ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלּמתים.

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה[יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, מקץּבלילי [בסוכות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] וׂשמחהשנת חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספק„. הן הרי ואנּדרֹוגינֹוס, ספקיטמטּום זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכלנקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היא‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאף
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו. ְֵַַלגּלח
.Â;ׁשעּור חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּופאה

ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין מּזקנינּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשמענּו
ללקט אּלא[לגזוז]ּומּתר נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה
.Êאסרה לפיכ זקנם, להׁשחית היה זרה עבֹודה ּכמרי ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּדר

הּזקן להׁשחית ּולחיּתֹורה העליֹון לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
וׁשּבלת מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּתחּתֹון

הסנטר]הּזקן ּכּלן[שער נטלן ואם ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: - ּבתער ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכאחת,
הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ולא
לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ
ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻעד

ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם ְְְְִִִִַָָָָָזקן;
.Áּגּבי ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׂשפם

הּתחּתֹונה. הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף יׂשראל[לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ

ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,
.Ëּובית הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת

סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ

נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
ׁשּמעבירין ּבמקֹום אבל נׁשים; ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
להעביר ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.Èּתעּדה עדי[תתקשט]לא ּכגֹון[קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגןׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדהמלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות

ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה. אינֹו ּכן, עׂשה ואם ְְִִֵֵֶָָּכאיׁש;

.‡Èעל ׁשּיׂשרט הּוא - ּבּתֹורה האמּורה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"ּכתבת
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשיםּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין[צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן[שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב[שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
"ּוכתבת ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו

לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה
.Èוׂשרט" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על אחת ׂשריטה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּׂשֹורט

ו יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא ׂשרטלנפׁש, ּכהן. אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מת על ׂשריטֹות חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָׂשריטה
ואחת. אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאחד

.‚Èׂשֹורטים הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּגדידה
ּבעצמם חֹובלין היּו ּכ - הּצער מּפני מתיהם על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבבׂשרם
ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
תתּגדדּו": "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּוברמחים".
לֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּפטּור. ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָָולעבֹודה
.„Èזה אחת, ּבעיר ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּובכלל

למחלקת ּגֹורם זה ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנֹוהג
אגּדֹות. אגּדֹות ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָֹֹֹֻֻּגדֹולה,

.ÂËתׂשימּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורח
ּכהן ואחד יׂשראל אחד למת". עיניכם ּבין עלקרחה ׁשּקרח ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

לֹוק אינֹו קרחֹותהּמת, חמׁש אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
חמׁש הטּביל ּבסם. אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָקרחה
אחת ּבבת ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹאצּבעֹותיו
אחת, התראה ׁשהיא ּפי על אף - קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל -ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ּבאין ּכּלן ׁשהרי חמׁש; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלֹוקה
ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו "לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעינים,

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי פול]הּקרחה? ׂשער[חצי ּבלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
שערות] 36 של .[שטח

.ÊËועל ׁשּנפל, ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּקֹורח
הּמת על אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָספינתֹו
ׁשל ּבראׁשֹו קרחה הּקֹורח זרה. לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבלבד,
קעקע ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹחברֹו,
מזידין, ׁשּׁשניהן ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבבׂשרֹו
מּׁשניהן הּמזיד - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג ְֵֶַָלֹוקה,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה', לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
- ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתוּדה.

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
אם‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּכׁשּיעׂשה - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
הּוא, ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
חּטאתם את והתוּדּו יעׂשּו... ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכיצד עׂשה. מצות - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר
,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה', 'אּנא אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמתוּדה?
איני ּולעֹולם ּבמעׂשי, ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹועׂשיתי
הּמרּבה וכל וּדּוי; ׁשל עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחֹוזר
ּבעלי וכל מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין ּולהארי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהתוּדֹות
אֹו ׁשגגתן על קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת - ואׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאֹות
ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ּבקרּבנן, להן מתּכּפר אין זדֹונן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
עליה". חטא אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָויתוּדּו
מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻֻוכן
וכן ויתוּדּו. ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו עד ּבלקּיתן, אֹו ּבמיתתן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהן
מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו הּמּזיק אֹו ּבחברֹו ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהחֹובל
מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר אין - לֹו חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהּוא

האדם". חּטאת "מּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹּכזה
.הּמׁשּתּלח הכיפורים]ׂשעיר ביום ׁשהּוא[לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּפרה
יׂשראל". ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל,
הּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשהֹודע ּבין ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהחמּורֹות,
הּמׁשּתּלח; ּבׂשעיר מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלֹו
אין ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹוהּוא,
הן ּומה הּקּלֹות, הן ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר
ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין העברֹות הן החמּורֹות, ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחמּורֹות?
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדין

החמּורֹות מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

.‚- ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבזמן
העברֹות; ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
מזּכירין אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל רׁשע ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָאפּלּו
ּביֹום ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". שלׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] יכּפרהיום הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: לּׁשבים, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמכּפר

ֲֵֶעליכם".
יֹום„. ׁשל ועצמֹו הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאף

ּבׁשעתן מתּכּפרין ׁשהן עברֹות יׁש - מכּפר מיד]הּכּפּורים -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם

ּבנים "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
ּכרתֹות על עבר עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּובאּלּו
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

   
ׁשעבר‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיזֹו

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? ּכח. מּכׁשלֹון ולא מּיראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְְֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבעל
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אפּלּו הּוא. ּתׁשּובה ּובעל לֹו, היא מֹועלת מעּלה, ְְְֲִִֶֶַַָָָֻּתׁשּובה
- ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל ְְְְִִֵַָָָָָָָָָעבר
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
.ויסירּנּו חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב הּוא הּתׁשּובה? היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּומה

"יעזב ׁשּנאמר: עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמּמחׁשבּתֹו,
ׁשעבר, על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָרׁשע
על ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי "ּכי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:

עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ
נאמרהקב"ה] "ולא ׁשּנאמר: לעֹולם, החטא לזה יׁשּוב ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

וצרי יתֹום". ירחם ּב אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻעֹוד
ּבלּבֹו. ׁשּגמר אּלּו ענינֹות ולֹומר ּבׂשפתיו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהתוּדֹות

זה‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכל
עד מֹועלת הּטבילה ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדֹומה
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

זהב". אלהי להם וּיעׂשּו גדלה, ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹחטאה
ּבבכי„. ה', לפני ּתמיד צֹועק הּׁשב להיֹות הּתׁשּובה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּדרכי

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
עֹון, מכּפרת ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלטֹובה

רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני
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מט            
      

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום

 
ה', לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
- ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתוּדה.

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
אם‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ּכׁשּיעׂשה - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
הּוא, ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
חּטאתם את והתוּדּו יעׂשּו... ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכיצד עׂשה. מצות - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר
,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה', 'אּנא אֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמתוּדה?
איני ּולעֹולם ּבמעׂשי, ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹועׂשיתי
הּמרּבה וכל וּדּוי; ׁשל עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחֹוזר
ּבעלי וכל מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין ּולהארי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהתוּדֹות
אֹו ׁשגגתן על קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת - ואׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאֹות
ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ּבקרּבנן, להן מתּכּפר אין זדֹונן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
עליה". חטא אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָויתוּדּו
מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻֻוכן
וכן ויתוּדּו. ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו עד ּבלקּיתן, אֹו ּבמיתתן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהן
מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו הּמּזיק אֹו ּבחברֹו ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהחֹובל
מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר אין - לֹו חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהּוא

האדם". חּטאת "מּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹּכזה
.הּמׁשּתּלח הכיפורים]ׂשעיר ביום ׁשהּוא[לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּפרה
יׂשראל". ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל,
הּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשהֹודע ּבין ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהחמּורֹות,
הּמׁשּתּלח; ּבׂשעיר מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלֹו
אין ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹוהּוא,
הן ּומה הּקּלֹות, הן ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר
ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין העברֹות הן החמּורֹות, ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחמּורֹות?
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדין

החמּורֹות מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

.‚- ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבזמן
העברֹות; ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
מזּכירין אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל רׁשע ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָאפּלּו
ּביֹום ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". שלׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] יכּפרהיום הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: לּׁשבים, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמכּפר

ֲֵֶעליכם".
יֹום„. ׁשל ועצמֹו הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאף

ּבׁשעתן מתּכּפרין ׁשהן עברֹות יׁש - מכּפר מיד]הּכּפּורים -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם

ּבנים "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
ּכרתֹות על עבר עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּובאּלּו
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

   
ׁשעבר‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיזֹו

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? ּכח. מּכׁשלֹון ולא מּיראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְְֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבעל
ׁשאי ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אפּלּו הּוא. ּתׁשּובה ּובעל לֹו, היא מֹועלת מעּלה, ְְְֲִִֶֶַַָָָֻּתׁשּובה
- ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל ְְְְִִֵַָָָָָָָָָעבר
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
.ויסירּנּו חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב הּוא הּתׁשּובה? היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹּומה

"יעזב ׁשּנאמר: עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמּמחׁשבּתֹו,
ׁשעבר, על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָרׁשע
על ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי "ּכי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:

עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [אתיֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ
נאמרהקב"ה] "ולא ׁשּנאמר: לעֹולם, החטא לזה יׁשּוב ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

וצרי יתֹום". ירחם ּב אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻעֹוד
ּבלּבֹו. ׁשּגמר אּלּו ענינֹות ולֹומר ּבׂשפתיו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהתוּדֹות

זה‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכל
עד מֹועלת הּטבילה ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדֹומה
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

זהב". אלהי להם וּיעׂשּו גדלה, ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹחטאה
ּבבכי„. ה', לפני ּתמיד צֹועק הּׁשב להיֹות הּתׁשּובה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּדרכי

מן הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו
עֹון, מכּפרת ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלטֹובה

רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני
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להם,‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשבח
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ איןונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּמה יצליח". לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתׁשּובתֹו
ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
לֹו היא ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
לפניו, חטאיו ּופֹורט הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָאם

סתם רּבים ּבפני עליהן פירוט]ּומתוּדה לֹו[ללא היא וטֹובה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
חטאה". ּכסּוי ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

.Âּבעׂשרת לעֹולם, יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָאף
ּביֹותר, יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּימים
קראּוהּו ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: מתקּבלת, היא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָּומּיד
ּבצּבּור אבל ּביחיד; אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָּבהיֹותֹו
נענין, הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê,ּולרּבים ליחיד לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹיֹום

קץ חּיבין[גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּויהּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ

ׁשּמא ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Á;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָהּוּדּוי

זה הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות הּוּדּוי. עּקר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּוא
ּפי על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ëעברֹות אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאין

ּבעילה ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבין
ּכגֹון לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּורה
- ּבהן וכּיֹוצא ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָחֹובל
לֹו, חּיב ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
צרי לֹו, חּיב ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי על אף ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוירּצהּו.
חברֹו את הקניט לא ואפּלּו לֹו; ׁשּימחל מּמּנּו ולׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹלרּצֹותֹו

ולפּגע לפּיסֹו צרי ּבדברים, ׁשּימחל[להפציר]אּלא עד ּבֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ
ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו מביא - לֹו למחל חברֹו רצה לא ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹלֹו.
להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ּומבּקׁשין ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאדם
וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, לא ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמביא
אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ואם החֹוטא. הּוא מחל, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לֹו. ׁשּימחל עד ּפעמים, ְְִִֶֶֶַָֹאלף
.Èיהיה אּלא יתּפּיס, ולא אכזרי להיֹות לאדם ׁשאסּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי

החֹוטא מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
וחטא לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלמחל,
יׂשראל, זרע ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלֹו

"ועברתֹו אּלא ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָולּבם
ׁשּלא[כעסו] לפי הּגבעֹונים, על אֹומר הּוא וכן נצח"; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשמרה

הּמה". יׂשראל מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹמחלּו
.‡Èמחילה מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחֹוטא

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם

ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

   
מי‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל

על יתרֹות ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
היּו אם - הּמדינה וכן ּבינֹוני. למחצה, מחצה רׁשע; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻזכּיֹותיו,
ואם צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻזכּיֹות
ּכּלֹו. העֹולם ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֻֻהיּו

.מת הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻאדם
ׁשעֹונֹותיה מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעֹו,
ּכי ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין
מּיד - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻרּבה".
וׁשּקּול האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: נׁשחתין, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהן
זכּות יׁש ּגדלן: לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻזה
טֹוב"; ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש
ּדעֹות, אל ׁשל ּבדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָיאּבד

עֹורכין היא הּיֹודע העֹונֹות.[שוקלים]והּוא ּכנגד הּזכּיֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֻ
ותהה‚. ׁשעׂשה, הּמצוֹות על ׁשּנחם מי על[התחרט]ּכל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

עׂשיתי לא אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֻהּזכּיֹות,
זכּות ׁשּום לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻאֹותן'!
אין רׁשעֹו"; ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבעֹולם,
אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ּכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָזה,
עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּוזכּיֹותיו
ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום זכּיֹותיו עם העֹולם מּבאי ואחד אחד ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּכל
רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; נחּתם צּדיק, ׁשּנמצא מי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשנה:
עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ּתֹולין והּבינֹוני, למיתה. ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנחּתם

למיתה. נחּתם לאו, ואם לחּיים; נחּתם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָּתׁשּובה,
הּכתּוב„. ּגזרת הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי על -אף ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

והקיצּו מּׁשנתכם, יׁשנים עּורּו עּורּו ּכלֹומר: ּבֹו, יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָרמז
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל[מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;
ּכל עצמֹו ׁשּיראה אדם ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשר
העֹולם ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה
הכריע הרי - אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ(ּכּלֹו),
להן וגרם חֹובה, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻעצמֹו
והכריע עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהׁשחתה;
והּצלה. ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻאת
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עצמֹו, ׁשּצּדק זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ּכל נהגּו זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהכריע
ולעסק טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית
ימֹות מּכל יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצוֹות
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה.
ּכּבּוׁשין ודברי ּתחנּונים ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָּולהתּפּלל

הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד
מחּׁשבין‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשעה

.ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו עלּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכברהפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
אׁשיבּנּו". לא ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"על
.ואיל מרביעי להן מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּמחּׁשבין
הּניח ׁשּלא ׁשּלהן עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבינֹונים
לעֹולם חלק לֹו ויׁש חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָּתפּלין
ּכפי אֹותן ּדנין - מרּבין ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּבא;
להן יׁש יׂשראל ׁשּכל הּבא; לעֹולם חלק להן ויׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחּטאתיהן,

ּפ על אף הּבא, לעֹולם ּכּלםחלק ועּמ" ׁשּנאמר: - ׁשחטאּו י ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ארץ"; יירׁשּו לעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצּדיקים,
יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן הּבא. העֹולם והּוא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻהחּיים;

הּבא. לעֹולם חלק ֵֶֶַָָָָלהן
.Â,ואֹובדין נכרתין אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואּלּו

עֹולמים: ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונּדֹונין
והּכֹופרים ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּמינים,
והּמׁשּמדים, הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֻּבתחּית
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה יהודה]ּביד והּמֹוסרין,[מלך , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּדמים, וׁשֹופכי ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומּטילי

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון הוא]ּובעלי שמהול יכירו .[שלא ְְֲֵֵַַַָָָָ
.Ê,אלֹוּה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמּׁשה

ׁשנים הם אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר מנהיג; לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ּובעל ּגּוף ׁשהּוא אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וכן לּכל; וצּור ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּתמּונה;

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה רּבֹון[יושר]העֹובד ּובין ּבינֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָהעֹולמים.

.Áׁשם ׁשאין האֹומר 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין הן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב[חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

וכן ּבּתֹורה; ּכֹופר זה הרי עצמֹו', מּפי אמרֹו 'מׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מּגידיה והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ּבפרּוׁשּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּכֹופר

החליף[חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחדׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ëוהמׁשּמד אחת, לעברה המׁשּמד המׁשּמדים: הם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻׁשנים
עצמֹו ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. הּתֹורה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻלכל
אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.È,ּגדֹול ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי

אפּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּכירבעם
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

ּכיׁשּוע. - והּדיחם אחרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָׁשהטעה
.‡È,עברֹות עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפֹורׁש

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּכאחד ּבדרּכֹו הֹול אּלא ּבתעניתן, מתעּנה ולא ּבצרתן ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנכנס
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
ּבׁש ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני ּבּתֹורה', ּפנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ'מגּלה

ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי
.Èאֹו להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָׁשנים

אּנס ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעללהּכֹותֹו, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚Èהרֹודה זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּטילי

לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„È- ׁשּמנינּו אּלּו אנׁשים ועׂשרים מארּבעה ואחד אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על ויׁשאף הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
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ני            
      

עצמֹו, ׁשּצּדק זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ּכל נהגּו זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהכריע
ולעסק טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית
ימֹות מּכל יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצוֹות
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה.
ּכּבּוׁשין ודברי ּתחנּונים ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָּולהתּפּלל

הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד
מחּׁשבין‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשעה

.ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו עלּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכברהפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
אׁשיבּנּו". לא ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"על
.ואיל מרביעי להן מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּמחּׁשבין
הּניח ׁשּלא ׁשּלהן עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבינֹונים
לעֹולם חלק לֹו ויׁש חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָּתפּלין
ּכפי אֹותן ּדנין - מרּבין ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּבא;
להן יׁש יׂשראל ׁשּכל הּבא; לעֹולם חלק להן ויׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחּטאתיהן,

ּפ על אף הּבא, לעֹולם ּכּלםחלק ועּמ" ׁשּנאמר: - ׁשחטאּו י ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ארץ"; יירׁשּו לעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצּדיקים,
יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן הּבא. העֹולם והּוא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻהחּיים;

הּבא. לעֹולם חלק ֵֶֶַָָָָלהן
.Â,ואֹובדין נכרתין אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואּלּו

עֹולמים: ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונּדֹונין
והּכֹופרים ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּמינים,
והּמׁשּמדים, הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֻּבתחּית
עברֹות והעֹוׂשה צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה יהודה]ּביד והּמֹוסרין,[מלך , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּדמים, וׁשֹופכי ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומּטילי

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון הוא]ּובעלי שמהול יכירו .[שלא ְְֲֵֵַַַָָָָ
.Ê,אלֹוּה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמּׁשה

ׁשנים הם אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר מנהיג; לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ּובעל ּגּוף ׁשהּוא אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
וכן לּכל; וצּור ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּתמּונה;

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה רּבֹון[יושר]העֹובד ּובין ּבינֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָהעֹולמים.

.Áׁשם ׁשאין האֹומר 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין הן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב[חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

וכן ּבּתֹורה; ּכֹופר זה הרי עצמֹו', מּפי אמרֹו 'מׁשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מּגידיה והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ּבפרּוׁשּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּכֹופר

החליף[חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחדׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ëוהמׁשּמד אחת, לעברה המׁשּמד המׁשּמדים: הם ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻׁשנים
עצמֹו ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. הּתֹורה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻלכל
אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.È,ּגדֹול ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי

אפּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּכירבעם
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

ּכיׁשּוע. - והּדיחם אחרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָׁשהטעה
.‡È,עברֹות עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפֹורׁש

ולא ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּכאחד ּבדרּכֹו הֹול אּלא ּבתעניתן, מתעּנה ולא ּבצרתן ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנכנס
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
ּבׁש ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני ּבּתֹורה', ּפנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ'מגּלה

ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי
.Èאֹו להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָׁשנים

אּנס ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעללהּכֹותֹו, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚Èהרֹודה זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּטילי

לכבֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו

.„È- ׁשּמנינּו אּלּו אנׁשים ועׂשרים מארּבעה ואחד אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על ויׁשאף הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
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נב           
      

- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ
- ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשעדין

ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום

   
ארּבעה‡. הּתׁשּובה. את מעּכבין ּדברים וארּבעה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָעׂשרים

ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן
מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

המעּכב זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
.ּבפני הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומהן

ׁשּבזמן לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַעֹוׂשיהן;
ּבּזכּיֹות עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג
והמבּזה (ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹאחריהן
ּוכגחזי, ּכיׁשּוע ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרּבֹותיו
(ה) האמת. ּדר לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּובזמן
הּתׁשּובה, ּדר לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּׂשֹונא
לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין ׁשּבזמן לתׁשּובה, ּגֹורמת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּתֹוכחה
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָחטאיו
לב", לכם ה' נתן "ולא הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ"זכר,
ואמר: יׂשראל את הֹוכיח יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ"עם
אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ׁשֹור "ידע חֹוטא", ּגֹוי ְִִִֵֵֶַַָָָָ"הֹוי
להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ּומצח ,ערּפ ּברזל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוגיד
ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָֹלחּטאים,

ליׂשראל, הֹוכיחּו לפיכ,הּנביאים ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ
וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל להעמיד ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָצרי
לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוירא
ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומחזירן
ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹלּמֹוכיח

טֹובים. ְִֵָּבעיניו
ׁשּיׁשּוב‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּומהם

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע
ידּוע, אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו;

ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבניׁשדוהאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
לׁשּובּומהן„. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

חֹוטא ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
מּסעּודה האֹוכל (א) הן: ואּלּו חטא; זה ׁשאין ידּמה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוהּוא

לבעליה מסּפקת לוׁשאינּה אך נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אין חטא,עצמו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
ּכגֹון[משכונו]ּבעבֹוטֹו אּלא אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגזלּתי לא והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹקרּדם
ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹותֹו'.
אינֹו והּוא קרבּתי'?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכלּום,
ׁשל לגּופן ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹודע,
עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעריֹות,
לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ(ד)
ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו הּגיעה ולא עֹומד, חברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָמעׂשיו
ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיראה
עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי ְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹלֹו?
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה יֹודע ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו

אחריהן‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּומהן
מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ מהן; לפרׁש קׁשין והן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּתמיד,
הן: ואּלּו מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּמא
ּובעל (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. ְְִֵַַַַַָָָ(א)
למד ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Âאת ׁשּמעּכבין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

אדם עׂשה אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתׁשּובה

   
.‡לדר עצמֹו להּטֹות רצה אם לֹו: נתּונה אדם ּכל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָרׁשּות

עצמֹו להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָטֹובה
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָלדר
הן ּכלֹומר: - ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ"הן
ּבזה לֹו ּדֹומה ׁשני מין ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמין
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הּטֹוב יֹודע ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהענין,
ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין חפץ, ּׁשהּוא מה ּכל ועֹוׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהרע
ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ׁשּכן וכיון הרע. אֹו הּטֹוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמּלעׂשֹות

.האּמֹות טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻאל
ּגלמי על[בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדרכים,
הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
הּוא החֹוטא זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
מה על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על ְְְְְִִִִֵַַַַָָהפסיד
"מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּׁשעׂשה
הֹואיל ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לחזר לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּורׁשּותנּו
ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ה'". עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹאחריו:
.‚- והּמצוה הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָועּקר

הּטֹוב, ואת החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לפניכם נֹותן אנכי "ראה, וכתּוב: הרע", ואת הּמות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואת
ׁשּיחּפץ וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּיֹום
ּבין טֹובים ּבין עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם
להם" זה לבבם והיה יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרעים.
עליהם ּגֹוזר ולא האדם ּבני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, -ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להם. מסּור לּבם אּלא רעה, אֹו טֹובה ֲִֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
אֹו„. רׁשע, אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו

לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, החכמות]מן מן אֹו[חכמה , ְְִִִַַַַַָָ

ּכמֹו[מידה]לדעה הּמעׂשים, מן למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשמים הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם בכוכבים]ׁשּבֹודים -[החוזים ְְִִִִִִֵֶַַָָ

ואל ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא
רׁשעכם', אחרי ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתעׂשה
ּתמׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹוהּוא
לכל היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, אֹוהּתֹורה הרׁשע מן פרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
מה ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואל
ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ,
אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
יעׂשה, ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפץ
הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן

,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
מה‰. ּכל יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והלא ּתאמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא

ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר
מּדּה, מארץ "ארּכה זֹו ׁשאלה ׁשּתׁשּובת ּדע, ּבריֹו. על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּדבר
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:
ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכיון
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

   
נראין‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפסּוקים

ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
ירצה. אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָרעה,
אֹותן ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהריני
חֹוטאין, מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ׁשהֹודענּו ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָועֹוׂשה
יּפרע. היא יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּזה, ּבעֹולם חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש
אדם ׁשל ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָָּבגּופֹו
הן ּכקנינֹו מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּקטּנים
חטא ויׁש "איׁש". ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
עליו עֹובר ואין הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּדין
הּזה, ּבעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּום
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נג            
      

הּטֹוב יֹודע ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהענין,
ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין חפץ, ּׁשהּוא מה ּכל ועֹוׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהרע
ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ׁשּכן וכיון הרע. אֹו הּטֹוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמּלעׂשֹות

.האּמֹות טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻאל
ּגלמי על[בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
מּׁשני לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדרכים,
הרעֹות תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
הּוא החֹוטא זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
מה על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על ְְְְְִִִִֵַַַַָָהפסיד
"מה אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּׁשעׂשה
הֹואיל ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לחזר לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּורׁשּותנּו
ׁשּכתּוב הּוא ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ה'". עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹאחריו:
.‚- והּמצוה הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָועּקר

הּטֹוב, ואת החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לפניכם נֹותן אנכי "ראה, וכתּוב: הרע", ואת הּמות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואת
ׁשּיחּפץ וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּיֹום
ּבין טֹובים ּבין עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם
להם" זה לבבם והיה יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרעים.
עליהם ּגֹוזר ולא האדם ּבני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, -ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להם. מסּור לּבם אּלא רעה, אֹו טֹובה ֲִֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
אֹו„. רׁשע, אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו

לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, החכמות]מן מן אֹו[חכמה , ְְִִִַַַַַָָ

ּכמֹו[מידה]לדעה הּמעׂשים, מן למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשמים הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם בכוכבים]ׁשּבֹודים -[החוזים ְְִִִִִִֵֶַַָָ

ואל ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא
רׁשעכם', אחרי ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתעׂשה
ּתמׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹוהּוא
לכל היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, אֹוהּתֹורה הרׁשע מן פרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
מה ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואל
ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ,
אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
יעׂשה, ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפץ
הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן

,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
מה‰. ּכל יֹודע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והלא ּתאמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא

ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר
מּדּה, מארץ "ארּכה זֹו ׁשאלה ׁשּתׁשּובת ּדע, ּבריֹו. על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּדבר
ּתלּויים רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא[אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:
ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכיון
ׁשּמעׂשה ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה ּומּפני ּכלהחכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

   
נראין‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפסּוקים

ּדעּתן על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
ירצה. אׁשר לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָרעה,
אֹותן ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהריני
חֹוטאין, מדינה אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ׁשהֹודענּו ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָועֹוׂשה
יּפרע. היא יֹודע הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּזה, ּבעֹולם חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש
אדם ׁשל ׁשּבניו הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָָּבגּופֹו
הן ּכקנינֹו מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּקטּנים
חטא ויׁש "איׁש". ׁשּיעׂשה עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
עליו עֹובר ואין הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּדין
הּזה, ּבעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּום
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נד           
      

.אבל ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ

ּתׁשּובה עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם
ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו

עד‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואפׁשר
החֹוטא מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני הּדין ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּתן
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין
ּכתּוב לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנתחּיבּו
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה
ׁשּנפרעין עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן לֹו", ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹנתחּכמה

לּבֹו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק לפיכ היהמּמּנּו. ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת ּבעבּור "ואּולם, ידעּתיוגֹו'", ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה
זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאת„. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּובענין
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'
ׁשּמּמּנה האמת, ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: - "ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדרּכ
נדיבה "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
עד ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורה‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ּדרּכֹו"? ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר ,ּבּדר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאים
ּומחזירין ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו

לּטהר, 'ּבא חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתאּוה
והלא הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָֹמסּיעין
הּמצרים על ּגזר הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּכתּוב
נכר אלהי אחרי וזנה הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
נפרע ולּמה זרה. עבֹודה לעבד יׂשראל על ּגזר הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ",
הּוא ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על ּגזר ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמהן?
עבֹודה ׁשעבדּו הּזֹונין מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּזֹונה;
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ְֲִִֵַָָָָָָֹֹֹֹזרה
לאֹומר: ּדֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּבֹורא,
יאמר זה מּפני לא - ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ'העם
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרׁשע:

למׁשה הּוא ׁשּנאמר:ּברּו ּכענין ּביׂשראל'; רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הארץ" מּקרב אביֹון יחּדל לא אחד"ּכי שכל מוכרח [אין ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

אביון] הּמצריםיהיה מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, וכן .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּמרעים
זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא -ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאדם ּכח ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהׁשּתעּבד
להיֹות. ׁשעתידין ּדברים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלידע

ה'תש"ע אייר כ"ט חמישי יום

   
יׁשּתּדל‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

והּוא ׁשּימּות ּכדי מחטאיו, ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאדם
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל

.,למּות נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָלעֹולם
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

'ּכׁשאזקין יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאׁשּוב'

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל .ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
ּבהן‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ּתאמר, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואל

לׁשּוב אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - לֹו,[מידות]מאּלּו ׁשּיׁש רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולׁשּוב
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
הּצּדיקים,„. מּמעלת מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֻאל

אהּוב אּלא ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּפני
עֹוד, ולא מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו הּבֹורא, לפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹונחמד
מּמּנּו ּופרׁש החטא טעם טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
עֹומדין ּתׁשּובה ׁשּבעלי 'מקֹום חכמים: אמרּו יצרֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוכבׁש
מעלתן ּכלֹומר, ּבֹו'; לעמד יכֹולין ּגמּורין צּדיקים אין ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹּבֹו,
ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני מעֹולם, חטאּו ׁשּלא אּלּו מּמעלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּגדֹולה

מהן. יתר ְִֵֵֶָָיצרן
נגאלין,‰. יׂשראל ואין הּתׁשּובה; על צּוּו ּכּלן הּנביאים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכל

לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר ּבתׁשּובה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
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ּכי "והיה ׁשּנאמר: נגאלין, הן ּומּיד ּגלּותן, ּבסֹוף ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָּתׁשּובה
וׁשב וגֹו' אלהי ה' עד וׁשבּת וגֹו' הּדברים ּכל עלי ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹיבאּו

וגֹו'". ׁשבּות את אלהי ְְְֱֶֶֹה'
.Â:ׁשּנאמר - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ּתׁשּובה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּתה
רּבים, ּבין יחיד ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאים
אּתם, עּמי לא להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"ּכתבּו ּברׁשעתֹו: ּביכניה ונאמר חי", אל ּבני להם, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיאמר
יהיה "אם ּבימיו", יצלח לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן וכיוןּכניהּו ימיני". יד על חֹותם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה' נאם ההּוא, "ּבּיֹום ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּׁשב
וׂשמּתי ה', נאם עבּדי, ׁשאלּתיאל ּבן זרּבבל אּקח ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻצבאֹות,

ימינֹו)". יד (על ְִַַַָּכחֹותם
.Ê'מה מבּדל זה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מעּלה ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּכּמה

לבין ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תפּלה, תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלהיכם";

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; ּבפניו,[זורקים]אינּני אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבכם גם "מי חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
בׂשר". ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹויסּגר
ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מדּבק הּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּיֹום
יקראּו, טרם "והיה ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאלהיכם";
וׂשמחה, ּבנחת אֹותן ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָואני
אּלא עֹוד, ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
יהּודה מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמתאּוים

קדמֹונּיֹות". ּוכׁשנים עֹולם ּכימי ְְִִִִִֵַַָָָוירּוׁשלים,
.Áאם ּביֹותר; וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעלי

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'אמׁש

לב]ירּגיׁשּו ישימו ויֹודעים[אל ּוׂשמחים, ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹו
ּגדֹול וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכלמין
אֹו הראׁשֹונים', מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר ְְְֲִִֶַַַַָָֹהּוא
וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ

   
והן‡. הּבא; העֹולם חּיי היא לּצּדיקים, הּצפּונה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּטֹובה

הּוא רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּיים
מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
.ּוגוּיה ּגּוף ּבֹו אין - הּבא נפׁשֹות[שלד]העֹולם אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'
ׁשאמר ּכענין ׁשּלהן, העטרה והיא עּמהן, מצּויה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּבא,
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכה‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּכפי מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה הּמעׂשים[המלאכים]ּכחּה, ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
ומרכבה] בראשית ּבפרק[מעשה ענינּה ׁשּבארנּו הּצּורה והיא .ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

זה. ּבענין 'נפׁש', הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרביעי
מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחּיים
"והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף
ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו החּיים". ּבצרֹור צרּורה אדני ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנפׁש
והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׂשכר

הּנביאים. ּכל לּה ְְִִִֶַַָָׁשהתאּוּו
קדׁשֹו,„. ּומקֹום ה', הר מׁשל: ּדר לּה קראּו ׁשמֹות ְְְְֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
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נה            
      

ּכי "והיה ׁשּנאמר: נגאלין, הן ּומּיד ּגלּותן, ּבסֹוף ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָּתׁשּובה
וׁשב וגֹו' אלהי ה' עד וׁשבּת וגֹו' הּדברים ּכל עלי ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹיבאּו

וגֹו'". ׁשבּות את אלהי ְְְֱֶֶֹה'
.Â:ׁשּנאמר - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ּתׁשּובה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה

עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּתה
רּבים, ּבין יחיד ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאים
אּתם, עּמי לא להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"ּכתבּו ּברׁשעתֹו: ּביכניה ונאמר חי", אל ּבני להם, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיאמר
יהיה "אם ּבימיו", יצלח לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן וכיוןּכניהּו ימיני". יד על חֹותם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה' נאם ההּוא, "ּבּיֹום ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּׁשב
וׂשמּתי ה', נאם עבּדי, ׁשאלּתיאל ּבן זרּבבל אּקח ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻצבאֹות,

ימינֹו)". יד (על ְִַַַָּכחֹותם
.Ê'מה מבּדל זה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מעּלה ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּכּמה

לבין ּביניכם מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תפּלה, תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלהיכם";

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; ּבפניו,[זורקים]אינּני אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבכם גם "מי חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
בׂשר". ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹויסּגר
ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מדּבק הּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּיֹום
יקראּו, טרם "והיה ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאלהיכם";
וׂשמחה, ּבנחת אֹותן ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָואני
אּלא עֹוד, ולא ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
יהּודה מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמתאּוים

קדמֹונּיֹות". ּוכׁשנים עֹולם ּכימי ְְִִִִִֵַַָָָוירּוׁשלים,
.Áאם ּביֹותר; וענוים ׁשפלים להיֹות ּדרּכן ּתׁשּובה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָּבעלי

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל - 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'אמׁש

לב]ירּגיׁשּו ישימו ויֹודעים[אל ּוׂשמחים, ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹו
ּגדֹול וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכלמין
אֹו הראׁשֹונים', מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר ְְְֲִִֶַַַַָָֹהּוא
וענינים ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ

   
והן‡. הּבא; העֹולם חּיי היא לּצּדיקים, הּצפּונה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּטֹובה

הּוא רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּיים
מּפי - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ימים" "והארכּת חּייטֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
.ּוגוּיה ּגּוף ּבֹו אין - הּבא נפׁשֹות[שלד]העֹולם אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר על הּצּדיקיםיֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'
ׁשאמר ּכענין ׁשּלהן, העטרה והיא עּמהן, מצּויה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּבא,
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן[מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף

צריכה‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּכפי מהּבֹורא ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה הּמעׂשים[המלאכים]ּכחּה, ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
ומרכבה] בראשית ּבפרק[מעשה ענינּה ׁשּבארנּו הּצּורה והיא .ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

זה. ּבענין 'נפׁש', הּנקראת היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָרביעי
מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחּיים
"והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָהּגּוף
ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו החּיים". ּבצרֹור צרּורה אדני ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנפׁש
והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׂשכר

הּנביאים. ּכל לּה ְְִִִֶַַָָׁשהתאּוּו
קדׁשֹו,„. ּומקֹום ה', הר מׁשל: ּדר לּה קראּו ׁשמֹות ְְְְֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת[הענישה]הּנקמה‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
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נו           
      

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סדלפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Âהּמצוֹות ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמא

וׁשֹותה אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוׁשֹוכן
הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו לאּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּדֹומים
ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהאוילים
ּתֹוחלת. ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל
ׁשאנּו מּפני אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָואינּה
ואין הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבעלי
ּכדי הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנפׁש
נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּימצא
ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנפׁש
טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּולידע
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא[נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Ê:ׁשּנאמר הּבא, העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד המה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכּמה

ּכבר חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
ׁשּמחּכה לאדם האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותּה
אּלא נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻלֹו.
אלהים ראתה, לא עין - הּבא העֹולם אבל הּמׁשיח, ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹלימֹות

."ְָזּולת
.Áמּפני לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזה

אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹולם.
'העֹולם קראּוהּו ולא ."ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ"מה
חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּבא',
הּנמצא הּוא וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם

ּבראׁשֹונה. אדם ְִָָָָָלכל

   
ׁשּנזּכה‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ׁשּנֹודע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאחר

העֹולם חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּבא,
הּכתּובֹות הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע ּתֹורה[הצעת]הּוא לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ -זֹו, ה' [את ְְְִֵֶַַָָָָָ

התורה] העֹולםע"י לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון
ללמד ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹימינּו
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
הּזה: העֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
נעזב ׁשאם ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"ּוצדקה
"וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
טֹובֹות ּכל העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֻיׁשרּון
ּכל עליהן ּומביא לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהעֹולם
ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹהרעֹות
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּברׁשעם.
ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוגֹו'
עבדּתם אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
הּברכֹות לכם מׁשּפיע - ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאת
ּבּתֹורה להתחּכם ּפנּויים ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהאּלּו
לעֹולם ל וייטב הּבא, העֹולם לחּיי ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולעסק
זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים ותארי טֹוב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלֹו
לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים לחּיים העֹולמֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלׁשני
- טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ׁשאם הּבא; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: יזּכה ּבּמה לֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאין
ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ּבׁשאֹול". ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָוחכמה
האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ּוזנּות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה
ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומסיר
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ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב לכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם מחּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתאבדּו
ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹולמֹות:
זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּורעבֹון,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלחּיי
.ימֹות וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל התאּוּו זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומּפני

מּנחת ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי הּמׁשיח, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמל
וירּבּו מרגֹוע להם וימצאּו ּכהגן, ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלהן
הּימים ׁשּבאֹותן לפי הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבחכמה,

ׁשּנאמר - והאמת והחכמה הּדעת הארץּתרּבה מלאה "ּכי : ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו "ולא ונאמר: ה'", את ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּדעה
מּפני מּבׂשרכם". האבן לב את "והסירתי ונאמר: אחיו", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
יתר יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ׁשּיעמד הּמל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאֹותֹו
ילּמד ,ּולפיכ רּבנּו; ממׁשה קרֹוב הּוא ּגדֹול ונביא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמּׁשלמה,
לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ויבֹואּו ה', ּדר אֹותן ויֹורה העם ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָּכל
ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים, ּבאחרית "והיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻההרים".
הּוא - הּמׁשיח ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי הּוא ּגרעֹון, ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹולא
ּתחזר ׁשהּמלכּות אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעֹולם
העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָליׂשראל.

ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח, לימֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻהּזה

ה'תש"ע סיון א' שישי יום

   
ועֹוסק‡. הּתֹורה מצוֹות עֹוׂשה 'הריני אדם: יאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאל

ּכדי אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ה'ּכדי את לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינּה מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את עֹובד ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
אֹותן ׁשּמחּנכין והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

מאהבה. ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעבד
.ּבנתיבֹות והֹול ּובּמצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק מאהבה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהעֹובד

ולא הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
וסֹוף אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא מעלהּבכללּההּטֹובה היא זֹו ּומעלה (בגללה). ְֲֲִִַַַָָָָָָ
אברהם מעלת והיא לּה. זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹּגדֹולה
עבד ׁשּלא לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאבינּו,
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיאהב ּובזמן ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידי

מאהבה. הּמצוֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת
אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד מאד, עד עּזה יתרה, ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי[הוגה]ּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה

וׁשֹוגין אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה„. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
ה'"; את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָׂשכר
אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
ּכל אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
חכמים: ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהארץ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ'לעֹולם
הּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין ,לפיכ לׁשמּה'. ּבא לׁשמּה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
לעבד אּלא אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואת
חכמה ויתחּכמּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיראה
לענין אֹותן ּומרּגילין מעט; מעט זה רז להן מגּלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיתרה,

מאהבה. ויעבדּו וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָזה
.Âנקׁשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי

הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָׁשנים

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ

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

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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נז            
      

ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב לכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם מחּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתאבדּו
ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹולמֹות:
זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּורעבֹון,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלחּיי
.ימֹות וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל התאּוּו זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומּפני

מּנחת ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי הּמׁשיח, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמל
וירּבּו מרגֹוע להם וימצאּו ּכהגן, ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלהן
הּימים ׁשּבאֹותן לפי הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבחכמה,

ׁשּנאמר - והאמת והחכמה הּדעת הארץּתרּבה מלאה "ּכי : ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו "ולא ונאמר: ה'", את ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּדעה
מּפני מּבׂשרכם". האבן לב את "והסירתי ונאמר: אחיו", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
יתר יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ׁשּיעמד הּמל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאֹותֹו
ילּמד ,ּולפיכ רּבנּו; ממׁשה קרֹוב הּוא ּגדֹול ונביא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמּׁשלמה,
לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ויבֹואּו ה', ּדר אֹותן ויֹורה העם ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָּכל
ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים, ּבאחרית "והיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻההרים".
הּוא - הּמׁשיח ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי הּוא ּגרעֹון, ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹולא
ּתחזר ׁשהּמלכּות אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעֹולם
העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָליׂשראל.

ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח, לימֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻהּזה

ה'תש"ע סיון א' שישי יום

   
ועֹוסק‡. הּתֹורה מצוֹות עֹוׂשה 'הריני אדם: יאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאל

ּכדי אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ה'ּכדי את לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינּה מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את עֹובד ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
אֹותן ׁשּמחּנכין והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

מאהבה. ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעבד
.ּבנתיבֹות והֹול ּובּמצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק מאהבה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהעֹובד

ולא הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
וסֹוף אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא מעלהּבכללּההּטֹובה היא זֹו ּומעלה (בגללה). ְֲֲִִַַַָָָָָָ
אברהם מעלת והיא לּה. זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹּגדֹולה
עבד ׁשּלא לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאבינּו,
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיאהב ּובזמן ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ְְְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידי

מאהבה. הּמצוֹות ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאת
אהבה‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד מאד, עד עּזה יתרה, ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי[הוגה]ּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה

וׁשֹוגין אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה„. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
ה'"; את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָׂשכר
אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר ולא "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;
ּתּגיע‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

עֹוס זה הרי - ּפרענּות העֹוסקעדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
ּכל אדֹון אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
חכמים: ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהארץ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ'לעֹולם
הּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין ,לפיכ לׁשמּה'. ּבא לׁשמּה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
לעבד אּלא אֹותן מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואת
חכמה ויתחּכמּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיראה
לענין אֹותן ּומרּגילין מעט; מעט זה רז להן מגּלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיתרה,

מאהבה. ויעבדּו וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָזה
.Âנקׁשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב[יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש כךּובכל ידיעתו [כגודל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
מעט,אהבתו] מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עצמֹו ליחד אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה [להתמסר]ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל ְְְְְְִִִִֶַַָָלהבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכפי

הּתֹורה. ְֵַָיסֹודי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָׁשנים

עֹולם אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ

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

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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נח           
      

  
ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

    
ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא ְֶוזה
.,"ׁשמע" והן: אּלּו, ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש קֹורא? הּוא ְְִֵֵֵַַָָָֹּומה

ּפרׁשת לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר[מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
קֹוראין‚. ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאף

ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה
ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהזּכיר
ׁשלׁש ּוקריאת ."חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ צאת יֹום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת

ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁשּיֹות
אֹומר„. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא

וקֹורא וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד[פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,

אח ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָׁשם
זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ׁשבח ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר

ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא
מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

לאחריה. ּוׁשּתים לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּתים
.Â,לּה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּברכה

ּוברכה ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה

חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ּב'ברּו ְְְְְִֵֵֶָָָָָָּבּה
עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן אחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָׁשאר
להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ּתּקנּום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדינֹו

ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעליהן:
לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ּומקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹלחּתם,
לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום
לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשהתקינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּומקֹום

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר: ׁשל ונוסח]ּכללֹו ׁשּטבעּו[צורה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ּבברכֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחכמים
ּבערבית אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת אֹומר ְְְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינֹו

חֹובתֹו. ידי יצא לא -ְֵָָָֹ
.Áּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,
ערבים' 'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָלּברכֹות.
יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוכן
יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ְְֲִֶַַַָָָָׁשּכל
.Ëיציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיזה

ׁשּלא עד וקרא ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכֹוכבים,
הּׁשחר עּמּוד השמש]עלה עלות שלפני האור יצא[ניצנוץ - ַַַַָָָָ

ׁש חֹובתֹו; אתידי להרחיק ּכדי אּלא חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפׁשיעה. מן ְִִַָָָָהאדם

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו'. מבר אינֹו ְְִֵֵֵֶַָזה,
.‡Èקדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם[כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

- הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתעלה
למי ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.Èׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

יצא החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעּמּוד
לּדר לצאת מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת חֹובתֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹידי

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא -ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
.‚Èלא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
ּול לפניה הּוא ּומבר אחרּבּתֹורה; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

    
ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא

חֹובתֹו; ידי יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ׁשמע,
ּבּתֹורה קֹורא היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹוהּׁשאר
יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכדרּכֹו,

ראׁשֹון. ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון ְְִִִֵֶֶָוהּוא,
.ּבין מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ּכדרּכן קֹורין אדם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכל

קרּית לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

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

            
      

צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
אֹו צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ְְְִֵֶֶֶַָָׁשהיה
והּׁשאר‚. ראׁשֹון, ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

אֹותֹו, ּומעירין אֹותֹו מצערין - יׁשן היה .מהּל והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָקֹורא
ׁשנה, אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעד

אֹותֹו. מצערין ְֲִֵַאין
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּבפרׁשה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ּכּלּה; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻראׁשֹונה
והּוא קֹורא והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
ּבראׁש אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹעֹוסק

ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתל
ּפֹוסק‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהיה

- רּבים ּבצרכי עֹוסק היה ּולאחריה. לפניה ּומבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוקֹורא;
לקרֹות. עת נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Âעֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
- וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹואם

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Êולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ר ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ויקרא. ּבמיּבהן ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Áיקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּבאצּבעֹותיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׂשפתיו,
זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא[הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן[את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל[להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èוהּקֹורא מּכירּה; ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורא
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
- לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
סמּוכה ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף

ּבּתֹורה בסמיכות]לּה בתורה מופיעות אינן הפרשיות קרא[ג' . ַָָָָ
אחת מּלה קרא מגּנה; זה הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּפסּוק

אֹותֹו. מׁשּתקין ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ְְְְְְִֶַַַָָָָּוכפלּה,
.Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ

הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚Èּומבר וקֹורא, חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹספק

ּבר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלפניה
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלפניה

מילה] ּפרׁשה[דילג ּבין מּמּנּו נעלם ׁשּטעה; לּמקֹום יחזר ,ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להתחיל צרי ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלפרׁשה,

."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר -ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּוא אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפרק.
ׁשמע" אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּב"ּוכתבּתם"
ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.הֹול הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ"למען
.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

וׁשֹואל ּומתחיל ּפֹוסק - לפרק ׁשהּוא[רק]ּפרק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה
ויּציב", ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל ל"וּיאמר". ׁשמע" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאם
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת יום

    
הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן
ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא
.על אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין

עצמֹו הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא צֹואה; ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּפי
א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ

וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.
מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית

מּתר חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל ּכנגּדֹו, ׁשמע קרּית ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻלקרֹות
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נט             
      

צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
אֹו צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ְְְִֵֶֶֶַָָׁשהיה
והּׁשאר‚. ראׁשֹון, ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

אֹותֹו, ּומעירין אֹותֹו מצערין - יׁשן היה .מהּל והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָקֹורא
ׁשנה, אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעד

אֹותֹו. מצערין ְֲִֵַאין
ּפרׁשה„. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּבפרׁשה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ּכּלּה; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻראׁשֹונה
והּוא קֹורא והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
ּבראׁש אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹעֹוסק

ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתל
ּפֹוסק‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהיה

- רּבים ּבצרכי עֹוסק היה ּולאחריה. לפניה ּומבר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוקֹורא;
לקרֹות. עת נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Âעֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
- וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹואם

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי
.Êולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ר ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ויקרא. ּבמיּבהן ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Áיקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּבאצּבעֹותיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׂשפתיו,
זה הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא[הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן[את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל[להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èוהּקֹורא מּכירּה; ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָקֹורא
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים[בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
- לפרׁשה ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
סמּוכה ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף

ּבּתֹורה בסמיכות]לּה בתורה מופיעות אינן הפרשיות קרא[ג' . ַָָָָ
אחת מּלה קרא מגּנה; זה הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּפסּוק

אֹותֹו. מׁשּתקין ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ְְְְְְִֶַַַָָָָּוכפלּה,
.Èסרּוגין סרּוג[בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ

הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚Èּומבר וקֹורא, חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹספק

ּבר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלפניה
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלפניה

מילה] ּפרׁשה[דילג ּבין מּמּנּו נעלם ׁשּטעה; לּמקֹום יחזר ,ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להתחיל צרי ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלפרׁשה,

."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר -ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּוא אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּפרק.
ׁשמע" אם ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּב"ּוכתבּתם"
ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.הֹול הּוא לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ"למען
.ÂËּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

וׁשֹואל ּומתחיל ּפֹוסק - לפרק ׁשהּוא[רק]ּפרק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו

.ÊËלׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
מי ּבׁשלֹום אּנסאּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

אביו[חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו

.ÊÈּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
"והיה ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה
ויּציב", ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל ל"וּיאמר". ׁשמע" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאם
מּפני לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת יום

    
הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן
ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה[אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא
.על אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין

עצמֹו הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא צֹואה; ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּפי
א הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר- הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ

וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.
מּתר‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית

מּתר חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל ּכנגּדֹו, ׁשמע קרּית ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻלקרֹות
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זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית[יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,

הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ
ׁשניהן הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
ׁשּבני הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,

ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם
קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון
הּטּנפת, ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית הּכּסא, ּבבית ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבדברי

אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא
הּכּסא.‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּדברים

מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון הּכּנּויים, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן
הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

הקב"ה] הּכּסאשמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין
האסּור מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין

.Êואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר. ִָָֻנּכר,
.Áארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹו לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָאּמֹות.
ׁשּלא עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ëּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם אבל ְֲֲִִֶַָָָָָָָָָָָׁשוה.
נפסק ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהם
על ּכלי ּכפה אם וכן רע. ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּביניהן;
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.Èּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
מּתר אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות. ארּבע ּבתֹו עּמהן ְְְִִֶַַַָלקרֹות
.‡È:וקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻהיתה

מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּוא,
ׁשּתתּכּסה, עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביֹותר,

נטיׁשת היתה ידיו[לכלוך]וקֹורא. אֹו ּבׂשרֹו, על צֹואה ְְְְִֵַַָָָָָָ
מּפני ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻמטּנפֹות

רע. ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקטנן
ּבמקֹומּה היתה אם הטבעת]אבל ׁשאינּה[בפי ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָנראית
ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלקרֹות
היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה רע. ריח ְְְִִִֵֶַַַָָָָלּה

לעׂשֹות. ראּוי וכ מטּנפֹות; ְְֲַָָָָָֻידיו
.Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיצא

ּגרף רעי[כלי]וקֹורא. ועביט[צואה]ׁשל מימי[כלי], ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשאין ּפי על ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים

הּכּסא. ּכבית ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן
.‚Èאסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה

וא עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹותלקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָּכנגּדן,

.„Èעל ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂËׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
- ׁשם אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
הּטּנפת. מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

לקרֹות. מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻאבל
.ÊËׁשּירחיק עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשם

ּגֹוי אפּלּו ּפניו; ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ -ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכּוכית ׁשל מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
עד לקרֹות, אסּור הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
ּבגּוף יסּתּכל לא ,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיחזיר
טפח מגּלה היה אם - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻהאּׁשה

המכוסים]מּגּופּה ּכנגּדּה.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶָָָֹ
.ÊÈהּוא ּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם

ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאסּור
אף - מתניו על ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָערותֹו.
יהיה ׁשּלא והּוא, לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֻעל

ּבערותֹו נֹוגע תחתיו]עקבֹו מקופלות ורגליו היה[כשיושב . ְְֲֵֵֶַָָָ
וקֹורא; לּבֹו, מּתחת ּבטּליתֹו חֹוצץ - ערם והיה ּבטּליתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹיׁשן
הערוה, את רֹואה ׁשּלּבֹו מּפני ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאבל

חגֹור. ּבלא ׁשּקרא ּכמי ְְְְֲִִֶָָָֹונמצא
.ÁÈאסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

טּלית ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,
מּמתניו זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי ּביניהן, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמפסקת
הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמּטה.
ּפי על אף ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וקֹורא. לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׂשרֹו
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.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים
"ׁשדים ּגדֹולים, ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, אחד; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָויֹום
טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנּו
צּמח", ּוׂשער נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּביניהן.
ׁשּיהיה עד - הפסק צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקֹורא
ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזכר

אחד. ויֹום ׁשנה ְְֵֶֶָָָעׂשרה

    
ּומלּמדין‡. ׁשמע; מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָנׁשים

לפניה ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
חתן ,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָּבדבר
לפי עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
עד ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין
,ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹמֹוצאי

ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשּלא[מורגל]ׁשהרי ּפי על אף ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ַָּבעל.

.עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹּדעּתֹו.
מּקרּית‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי

היה ואם לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ׁשּיקּברּנּו, עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמע
ׁשמע; מּקרּית ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמׁשּמר
נׁשמט והּׁשני מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם

האחר[מסתלק] ונׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָלמקֹום
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָוקֹורא.

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
והּגיע והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם ּגדֹול. אדם היה ּכן אם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאּלא
צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ׁשהּמת‰. ּבזמן - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהיּו

להסּפד. וחֹוזרין וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּנח
והאבל ׁשמע; קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאין

מתֹו. ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹוׁשב
.Âהעם וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקברּו

האבלים, ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולכין
להתחיל העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלעׂשֹות
ואם יתחילּו; לּׁשּורה, ׁשּיּגיעּו קדם אחד ּפסּוק אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹולגמר
ׁשּיּפטרּו ואחר האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאו,
הּפנימּיים, - ּבּׁשּורה העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמהן
ׁשמע; מּקרּית ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהן
ּבקרּית חּיבין האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָוהחיצֹונים

ּבמקֹומן. ְְִַָׁשמע

.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל
ּדעּתֹו ׁשּתהיה והּוא, קֹורא; ולקרֹות, עצמֹו על ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַלהחמיר
ותמּה מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו -ְְְִִֵֵֶַַַַַ
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, קרּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָולקרֹות

לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָֻמקּבלין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

     
את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
.מצות ׁשהיא לפי ּבּתפּלה, חּיבין ועבדים נׁשים ,ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָּולפיכ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים; ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבפרס
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר
יהּודית לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ"ּובניהם,
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר

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



סי             
      

.ËÈּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים
"ׁשדים ּגדֹולים, ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, אחד; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָויֹום
טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנּו
צּמח", ּוׂשער נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּביניהן.
ׁשּיהיה עד - הפסק צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקֹורא
ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזכר

אחד. ויֹום ׁשנה ְְֵֶֶָָָעׂשרה

    
ּומלּמדין‡. ׁשמע; מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָנׁשים

לפניה ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
חתן ,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָּבדבר
לפי עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
עד ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין
,ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹמֹוצאי

ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשּלא[מורגל]ׁשהרי ּפי על אף ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ַָּבעל.

.עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹּדעּתֹו.
מּקרּית‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי

היה ואם לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ׁשּיקּברּנּו, עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמע
ׁשמע; מּקרּית ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמׁשּמר
נׁשמט והּׁשני מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם

האחר[מסתלק] ונׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָלמקֹום
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָוקֹורא.

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
והּגיע והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם ּגדֹול. אדם היה ּכן אם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאּלא
צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ׁשהּמת‰. ּבזמן - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהיּו

להסּפד. וחֹוזרין וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּנח
והאבל ׁשמע; קרּית קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאין

מתֹו. ׁשּיקּבר עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹוׁשב
.Âהעם וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקברּו

האבלים, ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולכין
להתחיל העם יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלעׂשֹות
ואם יתחילּו; לּׁשּורה, ׁשּיּגיעּו קדם אחד ּפסּוק אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹולגמר
ׁשּיּפטרּו ואחר האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאו,
הּפנימּיים, - ּבּׁשּורה העֹומדין אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמהן
ׁשמע; מּקרּית ּפטּורין - האבלים ּפני את רֹואין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהן
ּבקרּית חּיבין האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָוהחיצֹונים

ּבמקֹומן. ְְִַָׁשמע

.Êרצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל
ּדעּתֹו ׁשּתהיה והּוא, קֹורא; ולקרֹות, עצמֹו על ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַלהחמיר
ותמּה מבהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמיּׁשבת

ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו -ְְְִִֵֵֶַַַַַ
.Áלפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, קרּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָולקרֹות

לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָֻמקּבלין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ּבתפּלה ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש

יֹום ּובאּורּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

     
את‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
.מצות ׁשהיא לפי ּבּתפּלה, חּיבין ועבדים נׁשים ,ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָּולפיכ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת[שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים; ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבפרס
ואחד אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר
יהּודית לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ"ּובניהם,
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
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סב           
      

וכיון אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעיםאֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ׁשּתי‰. - הּקרּבנֹות ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן
קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ּותפּלה ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכנגד
מנחה'; 'ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכנגד
הּמּוספין'. 'ּתפּלת הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּותפּלה

.Âׁשהרי ּבּלילה, אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד ּכל[נשרפים]אברי והֹולכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּלילה,
וצהרים, ובקר "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּלילה,
ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאׂשיחה
מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּומנחה;
חֹובה. ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמֹוׁשבֹותיהם

.Êלׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן
ּובּקׁשה, ּתחּנה להֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָהחּמה,
ּכלֹומר נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Áוׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
חמׁש, - הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ְְְִִֵַַַָארּבע
.Ë:עליהן מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין - אּלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּתפּלֹות

וכל ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן[יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.Èהּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים, מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמביאין
קרּבן מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.
נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה

ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַַָאּלא



        

ה'תש"ע אייר כ"ה ראשון יום

    
ּבעבדים‡. ולא ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹההקּדׁשֹות

הקׁשּו והושוו]ׁשהרי ׁשאין[הוסמכו ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻ
ממֹון הוכחה]ּגּופן רק הּכסף".[ומהווים את "ונתן ׁשּנאמר: , ְֱֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואפּלּו ּכסף; ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
.[קליפות]סּבין ִֻ

.חמׁש מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן‚. מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - הּקרן ּומּדבריאת . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ׁשאסּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹסֹופרים
לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת אבל יּתן; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹואף

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדהעצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריבלעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּבתֹוספתהקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;
ּכס חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"
ּבקדׁשי‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה בהמה -[החליף מזּבח ְְְִֵֵַָּבקדׁשי

הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהּוא
חמׁש. מֹוסיף אינֹו - ְְִֵֶַֹלעצמֹו

.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
אחר ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו [שלישי,חמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

השנייה] הבהמה נאבדה ונּתקהכי קרבן], מדין [נעקרה ְְִָ
קרבנו]הּבהמה הקריב שכבר לאחר עליה[שמצאה ׁשחּלל ְִֵֵֶֶַָָָ
ותפדה]לרעּיה מום בה שיפול עד ׁשּיתּבאר[שתרעה ּכמֹו ְְְִִִֵֶָָ

הֹואיל חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיא
הראׁשֹון הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמֹוסיף

חמׁש. עליו הֹוסיף ְִֶֶָָָֹׁשּכבר
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.Êּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי
מזּבח ּבקדׁשי אּלא חּליןּבתמּורה, ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

'זֹו אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובהמת
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹּתמּורת
ויצאת קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזֹו',

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו וחּיבלהנֹות ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻֻ'הרי

החמּׁשה להׁשלים צרי הּבהמהאבל היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
להּגזז לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהראׁשֹונה
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ותּכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּולהעבד,
ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים חקירת צרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָסֹופרים

ּדמיה. יׁשלים ְִֶַָָאֹו
.Èאחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואילּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡Èאכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא[אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה[=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה
.Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד מנה]הּפֹודה לשלם ,[בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹולא
הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאתים,
הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹהּוא
הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעד

במשיכה] ּבמׁשיכה[שקונה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחמּור
ּבּדמים. ְְִִֵַַָונתחּיב

‚È.עד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה
ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד

ּבמאתים ההקּדׁש ולאוזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק

'לא ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּבעלי
חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיעההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

הּקרקע[=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא

'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ
טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËאֹוו האּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעלי

ּבּבקרמׁשעּבדים יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובערב,

ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על לה]זֹו, המגיע את [שמקבל ְְִִֵַָָָָָֻ
חֹובֹו את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו ואחר[שמקבל . ְְֶַַַַ

ׁשּלא ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּפֹודין
ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹיאמרּו
החֹוב היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלאּׁשה
הרֹוצה אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמאה

החֹוב היה אם אבל ּכגֹון[פי-]לפּדֹותּה. הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- מאתים אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין

סתם מפסיד]אֹותּה חוב התנּו[ובעל ׁשאם בפני, [הגזברים, ְְִִֶָָ
שיש] ּכללהלוקח, נפּדית אינּה פודים]לּתן, יימצאו .[שלא ְְִִֵֵֵָָ

.ÊÈוגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה

קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו
.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

קנּוניאעלי', יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
ההקּדׁש ּגֹובהעל אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
.ËÈּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן
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סג            
      

.Êּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי
מזּבח ּבקדׁשי אּלא חּליןּבתמּורה, ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

'זֹו אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובהמת
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹּתמּורת
ויצאת קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזֹו',

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו וחּיבלהנֹות ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻֻ'הרי

החמּׁשה להׁשלים צרי הּבהמהאבל היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
להּגזז לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהראׁשֹונה
מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ותּכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּולהעבד,
ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים חקירת צרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָסֹופרים

ּדמיה. יׁשלים ְִֶַָָאֹו
.Èאחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואילּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡Èאכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא[אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה[=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה
.Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד מנה]הּפֹודה לשלם ,[בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹולא
הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאתים,
הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹהּוא
הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעד

במשיכה] ּבמׁשיכה[שקונה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחמּור
ּבּדמים. ְְִִֵַַָונתחּיב

‚È.עד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה
ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד

ּבמאתים ההקּדׁש ולאוזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק

'לא ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּבעלי
חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיעההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

הּקרקע[=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא

'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ
טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ

.ÊËאֹוו האּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעלי

ּבּבקרמׁשעּבדים יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובערב,

ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על לה]זֹו, המגיע את [שמקבל ְְִִֵַָָָָָֻ
חֹובֹו את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו ואחר[שמקבל . ְְֶַַַַ

ׁשּלא ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּפֹודין
ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹיאמרּו
החֹוב היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלאּׁשה
הרֹוצה אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמאה

החֹוב היה אם אבל ּכגֹון[פי-]לפּדֹותּה. הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- מאתים אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין

סתם מפסיד]אֹותּה חוב התנּו[ובעל ׁשאם בפני, [הגזברים, ְְִִֶָָ
שיש] ּכללהלוקח, נפּדית אינּה פודים]לּתן, יימצאו .[שלא ְְִִֵֵֵָָ

.ÊÈוגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה

קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין[תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו
.ÁÈחֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

קנּוניאעלי', יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
ההקּדׁש ּגֹובהעל אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
.ËÈּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היהמספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן
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סד           
      

.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - .החרימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום

    
על‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה

צּבּור ודֹורׁשיןצרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
את וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
.ּבקיאין ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי[=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹערכין,
ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשאר
הּקרקע מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאת
ּכהן: מהן ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו
ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין - רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפלֹוני
ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן. ֵֵֶֹמהן
ׁשהיּו‚. ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשּפֹודין

הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקעֹות
אחדלפּדֹות ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי אחד: אמר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ואמר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעׂשרים,
ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ּבחמּׁשים, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָאחד

ונֹותנ עׂשר, ארּבעים;מּנכסיו ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חזר מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
ונֹותנין עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבֹו
ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאת
ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹון
ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר את .[=ההפרש]העׂשר ֶֶֶַָָ
אם„. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּכיצד?[=מחלקים]חזרּו ּבׁשוה. ּביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבעׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר
והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואמר
ׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנין ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכאחד
ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשבע
ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת, ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָועׂשרים.

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - סלעים]ּבׁשלׁש .[שבע ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
לעֹולם. זֹו ּדר על ְְֵֶֶַָוכן

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'

ּבא ועׂשרים. חמׁש ּבאחתונֹותנין ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מֹוכרין ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹועׂשרים'
על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהעׂשרים
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים

רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו
.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם אחתקֹודם; נֹותנין ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואםׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד ּכלים,[=בגד]ּבפניה אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יׁשליכן מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּניחן

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול ְְְֵֶַַַַַָָָָלּים
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא[מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
אבל הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו ּבארּבעהזּוזים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיּפדה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבזמן

.‡Èנּתנין אּלּו הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמי
מקֹום ּבאֹותֹו הּנמצאין ׂשדהלּכהנים החרים אם אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

חרם: אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ
החרים נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
היא הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלּכהנים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכמּטלטלין
.Èמצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹוראּוי
ּכילי יהיה "ּכּבד[=קמצן]ולא נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

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

               
      

הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "מהֹונ ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹאת
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, החרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹולא

חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל "וכי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹואמרה:
.‚Èנכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא והעֹוׂשהלעֹולם ; ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר "מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו",
לּברּיֹות; ויצטר ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

מבּלי מּכלל ממֹונֹועֹולם[=מחריבי]ׁשֹוטה המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
נביאים ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבמצוֹות,
ּבדברי ּבין עֹולם, ּבדברי ּבין - ּבמׁשּפט" ּדבריו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ"מכלּכל
ּתֹורה חסה הרי - ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות אפּלּו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָתֹורה.

יד מּסת ּכפי ׁשּיביא ואמרה הּממֹון, [=יכולתועל ְְְִִִֶַַַָָָָָ
מחמתהכלכלית] אּלא ּבהן נתחּיב ׁשּלא לדברים וחמר קל ;ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכמּתנת "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא - ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹנדרֹו
."ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֲִֶֶַַָָָֹידֹו,

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום

   . 

     . 

    
הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְְִִִֵֶַָׁשּבּגבּולין,

 
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ׁשּלא (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹירק
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלעׂשֹות

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵַָּכלאים.

   
לֹוקה,‡. - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע

ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
.המנּכׁש אֹו הּזֹורע, מסביבותואחד מיותרים צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ

ּוׂשעֹורההכלאים] אחת חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְְִֶֶַַַַָָָָ
וחּפה הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחת,

לֹוקה. זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותן
ּבעציץ הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחד

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ְִֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּכלאי‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקרזרעים אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
אדם העּקריןלמאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין[=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל‰. הן הרי האילנֹות, תזרעּכלאי לא ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יחּור ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּכלאים".
לֹוקה[=ענף] זה הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַׁשל

וכן לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָהּמרּכיב

.Âּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êעל אף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָהּזֹורע

ׁשעבר לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּפי
מן יחּור לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוזרען;

ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב ּכלאים.האילן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ
הּנקרא הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
- הּתבּואה מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ëּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום

   
מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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סה                
      

הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "מהֹונ ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹאת
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, החרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹולא

חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל "וכי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹואמרה:
.‚Èנכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא והעֹוׂשהלעֹולם ; ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר "מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו",
לּברּיֹות; ויצטר ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

מבּלי מּכלל ממֹונֹועֹולם[=מחריבי]ׁשֹוטה המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
נביאים ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבמצוֹות,
ּבדברי ּבין עֹולם, ּבדברי ּבין - ּבמׁשּפט" ּדבריו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ"מכלּכל
ּתֹורה חסה הרי - ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות אפּלּו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָתֹורה.

יד מּסת ּכפי ׁשּיביא ואמרה הּממֹון, [=יכולתועל ְְְִִִֶַַַָָָָָ
מחמתהכלכלית] אּלא ּבהן נתחּיב ׁשּלא לדברים וחמר קל ;ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכמּתנת "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא - ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹנדרֹו
."ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֲִֶֶַַָָָֹידֹו,

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום
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     . 

    
הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְְִִִֵֶַָׁשּבּגבּולין,

 
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ׁשּלא (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹירק
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלעׂשֹות

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵַָּכלאים.

   
לֹוקה,‡. - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע

ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
.המנּכׁש אֹו הּזֹורע, מסביבותואחד מיותרים צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ

ּוׂשעֹורההכלאים] אחת חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְְִֶֶַַַַָָָָ
וחּפה הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחת,

לֹוקה. זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותן
ּבעציץ הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחד

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ְִֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּכלאי‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקרזרעים אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
אדם העּקריןלמאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין[=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל‰. הן הרי האילנֹות, תזרעּכלאי לא ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

יחּור ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּכלאים".
לֹוקה[=ענף] זה הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַׁשל

וכן לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָהּמרּכיב

.Âּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êעל אף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָהּזֹורע

ׁשעבר לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּפי
מן יחּור לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוזרען;

ׁשהרּכב הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב ּכלאים.האילן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ
.Áהּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ
הּנקרא הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
- הּתבּואה מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ëּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום

   
מעׂשרים‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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סו           
      

ועׂשרים ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
ׂשעֹורים ׁשל עדסאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט
.מעׂשרים לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּהוארּבעה ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול, והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ְִִִִִַַָֻּכּלן
אֹו‚. ּבזה, זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָמיני
ּבתבּואה מהן אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָקטנּיֹות
ּׁשּזֹורעין מּמה וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּבבית

הּתבּואה על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - .קטנית ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשריםמּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט;
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט קטנית, ׁשל אֹו .ּתבּואה ְְְִִֵֶַָ
ׁשלׁשת‰. היה אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפיכ

למעט; צרי אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרבעים
ּפׁשּתן זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית ּדרלפי ועל . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָזה,

.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה
זרע לערב נתּכּון אם אבל ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלזרע
היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו אחר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזרע
ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו אחת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחּטה

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע

זה הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
ׁשּמא[יעקור]ילּקט העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּצמח האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ëותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצבׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסידשבוודאי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.Èזרּועה ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּמה
ערּוגֹות הּגרנֹותערּוגֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ

הּדבר ׁשהרי - לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשעלּו

הסיר ואם הּגרנֹות; ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע,
ּגּלה ׁשהרי אחד', מּמין חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמקצתן

הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָּדעּתֹו
.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל[מקום ְְְִֵֶַָָ

מדברית]ׁשקמה ּוצנֹון[תאנה לפת אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מקצת היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

מגּל ואםהעלין ּבהׁשרׁשתן. רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו ין, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ּכלאים. מּׁשּום חֹוׁשׁש - מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻאינן

.Èּבארץ העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׂשדה
לא - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף -ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

העּקרין ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע .יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.‚Èקדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה

ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו
רוהּבארץ ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר[במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

להּפ צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
את חֹורׁש אּלא נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאת

ׁשּתרוה. ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשדה
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

.ÂËיֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
ּבֹו, עׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי .יֹוצאין ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊËּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
.ÊÈלראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין

לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

וארּבעה. מעׂשרים אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּומפקירין

ה'תש"ע אייר כ"ט חמישי יום

   
לצּורֹות‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

עד הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,
הֹואיל לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה

ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן
.ׁשניהן וצּורת לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָויׁש

ׁשני והן הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת; צּורה להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָקרֹובה
זה עם זה אסּורין אּלּו הרי .מינין, ֲֲִִִִֵֵֶֶ

ׂשדה,‚. עלׁשי עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכיצד?
והחרּדל הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוהּכרׁשין
- הרמּוצה הּדלעת עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָעם

ּבזה זה ּכלאים עםאינן והּׂשעֹורים הּזּונין, עם החּטים וכן . ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּסּפיר, עם והּפֹול הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻׁשּבלת
עם והּקּׁשּות הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֻוהּפרקדן

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב והּתרדיןמדברי][כרובהּמלפפֹון, , ְְְְְְְְִִַַַַָָ
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הּנּפּוס עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָעם
ללפת] ּדלעת[דומה עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ,ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הרמּוצה ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית
ּבזה. זה ּכלאים אּלּו ְֲִִֵֵֶֶַָהרי

ּבפרֹות„. אֹו ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ,וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עם הּתּפּוח ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַהֹואיל
- הרימין עם והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָהחזרּור,
אבל ּבזה; זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף
אינן - עזרּורין עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, עם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻֻהאּגסין

זה ּבזה.ּכלאים ְִִֶֶַָ
ׁשהם‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

זה, ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו

אחד מּמין ּגונין זה;ּכׁשני עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.Âמּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Êעם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Áלפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, הּׂשדה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּגדל

.[השורשים]
.Ëמין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרעּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבית ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצירבע אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

היה לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.Èירק זרּועה ׂשדהּו אחר,היתה ירק ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

על טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאפּלּו
ּופחֹות הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּׁשה
טפח. ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָמּׁשעּור

.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.È?האּלּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ורצה ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָּבין
ּבין לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע

ּתלם הּׁשּורה ּובין טפחים[חפירה]הּׂשדה ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ְְְְְִַָָּבלבד

.‚Èׁשּורההיתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו

העלין יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּמין וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר
.„Èזה מין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק

ירק אֹו הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנֹוטה
הּכל - הּירק על ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי ְְֵַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ּכּׁשעּור הרחיק ׁשהרי נמׁשכתמּתר, ׁשהיא יונית, מּדלעת חּוץ ; ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה יעקר - נטת אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרּבה;

.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה, ְִִִֵֵַָָ
ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר[גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ

עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
לסמ מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻסלע

ה לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד ואחדהּמין הֹואיל ּׁשני; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּזה. זה מבּדלין נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמּכל

.ÊË?הּמבּדיל ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
- חּטים זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע

ׂשעֹורים ּבצּדּה לזרע לחברֹו תזרעמּתר לא ׂשד" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
נאמר ולא ּכלאים, ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלאים";
ּבתֹו זרע אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"הארץ
עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָׂשדהּו
מּתר; זה הרי - ׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ׂשדהּו, ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ׁשּלֹו, חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
לזרע העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹסמּו
אם ׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתלם
להׁשחתה ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא .ראּויה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
מּמין ׁשהן אּלּו ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד ְְִֶֶֶַַָאחד,
.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה

אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,

זהזר הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ

- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא

ה'תש"ע סיון א' שישי יום

   
ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות
אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
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סז            
      

הּנּפּוס עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָעם
ללפת] ּדלעת[דומה עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ,ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הרמּוצה ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית
ּבזה. זה ּכלאים אּלּו ְֲִִֵֵֶֶַָהרי

ּבפרֹות„. אֹו ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ,וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עם הּתּפּוח ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַהֹואיל
- הרימין עם והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָהחזרּור,
אבל ּבזה; זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף
אינן - עזרּורין עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, עם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻֻהאּגסין

זה ּבזה.ּכלאים ְִִֶֶַָ
ׁשהם‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

זה, ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו

אחד מּמין ּגונין זה;ּכׁשני עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.Âמּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Êעם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Áלפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, הּׂשדה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּגדל

.[השורשים]
.Ëמין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרעּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבית ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצירבע אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

היה לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.Èירק זרּועה ׂשדהּו אחר,היתה ירק ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

על טפחים ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאפּלּו
ּופחֹות הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּׁשה
טפח. ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָמּׁשעּור

.‡Èוהּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.È?האּלּו ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ורצה ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָּבין
ּבין לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע

ּתלם הּׁשּורה ּובין טפחים[חפירה]הּׂשדה ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ְְְְְִַָָּבלבד

.‚Èׁשּורההיתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו

העלין יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מּמין וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר
.„Èזה מין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק

ירק אֹו הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנֹוטה
הּכל - הּירק על ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי ְְֵַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ּכּׁשעּור הרחיק ׁשהרי נמׁשכתמּתר, ׁשהיא יונית, מּדלעת חּוץ ; ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלפניה יעקר - נטת אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרּבה;

.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה, ְִִִֵֵַָָ
ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר[גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ

עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
לסמ מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻסלע

ה לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד ואחדהּמין הֹואיל ּׁשני; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּזה. זה מבּדלין נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמּכל

.ÊË?הּמבּדיל ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
- חּטים זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע

ׂשעֹורים ּבצּדּה לזרע לחברֹו תזרעמּתר לא ׂשד" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
נאמר ולא ּכלאים, ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלאים";
ּבתֹו זרע אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"הארץ
עד הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָׂשדהּו
מּתר; זה הרי - ׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ׂשדהּו, ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈזרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ׁשּלֹו, חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
לזרע העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹסמּו
אם ׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתלם
להׁשחתה ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא .ראּויה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
מּמין ׁשהן אּלּו ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ

ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד ְְִֶֶֶַַָאחד,
.ÁÈמיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה

אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,

זהזר הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ

- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא

ה'תש"ע סיון א' שישי יום

   
ּוׁשּתי‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות
אחת[חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
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סח            
      

ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - הּמצרי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּפֹול
ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ׁשּמינין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּפני
ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה זרען ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹואם

ְְְִָּבערּבּוביה.
.ּבתֹוכּה לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהיתה

ּבֹו ׁשּזֹורע מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּורֹות
ּומּניח ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּורה
ׁשל ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמן
מקֹום עד וכן ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלּועין,

ּכ ּבין ׁשּנמצא ׁשּתיםׁשּירצה, ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
אּמה ׁשהעליןעׂשרה מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּבכין
ּבערּבּוביה. ְְְְִִַָנזרע

ּובא‚. יחידית, ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה
עליה, נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע

ּגדֹול מקֹום הרבעוהחזיקה ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּקבר ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין

ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע
אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

הּתלם ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;

מּזה זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכןוהּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רּוחֹותיה לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּומצר אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהֹול

ּבערּבּוביה נזרעּו ׁשּלא נראין הן .ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מין[=חלקת מּכל קרחת ֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא -ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וקרחת, קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹקרחת
חמּׁשים סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָקרֹוב

חמּׁשים. ֲִִַעל
.Á.מרּבעת והּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻּומה
.Ëמעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מיניןמעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.Èׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל[צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח

עד מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה ּכל ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. ֲַָָֻלערּוגה,
.‡Èואפּלּו נטּיה, ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע ׁשּמא - ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

מערב הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה .חּוצה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ
.Èטפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה

על ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚Èּבערּוגה לזרע ׁשהןואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אדם ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו .ּכׁשר ְִִֵָָ
.ÂËו רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ירחיקהרֹוצה לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָׁשּׁשה
ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ּבארּבע ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה
ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ארּבעה וזֹורע ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָעּגּול,
זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל מינין ּתׁשעה נמצאּו -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָֻ
ׁשהּוא - ּבלבד העּגּולין ּׁשּבין מה אּלא מפסיד ואינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּזה;
הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ׁשּיראּו ּכדי חרב, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּניחֹו

יפסיד ׁשּלא רצה ואם מּזה. זה היּוּומבּדלין אם - ּכלּום ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן מה זֹורע ׁשתי, זרּועין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהעּגּולין
מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ׁשתי; ּׁשּביניהן מה זֹורע ערב, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻזרּועין

.ÊËׁשנימּכל ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אין - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין

ׁשּבארנּו ּכמֹו העין, למראית מבּדליןחֹוׁשׁשין ׁשּיראּו ּובזמן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּכמֹו זה, ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָזה

עּתה. ְִֵֶַָָׁשּנתּבאר

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת יום

   
זרע‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע

תזרע לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם
ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת .ּכלאים", ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

.ּבארץ ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו
אֹותן חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לֹוקה אחדּבעפר, זרע אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹוקה. זה הרי - יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹירק

ּבהן‚. וכּיֹוצא ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואינֹו
הּזרעים, ׁשאר אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָמּזרעים

מּדבריהם הּכרםאסּורין ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
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אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה
מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

אסּורין ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ
לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה

עֹודרין‰. עּמֹו[חופרים]ואין עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ
[- הקלו הכלאים, את הגוי שיקח הּתפלה[ולמרות למעט ְְְִֵֵַַָּכדי
המגונה] .[=דבר

.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבכרם לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ואיןירקֹות ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

אילנֹות. ׁשאר לֹומר, ְִִַָָָצרי
.Êּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור

ּתבּואה אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק
ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: ואפּלּו[ודרשו וכּו'"; הּזרע המלאה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

ּבהניה, אסּורין - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקׁש
ּבהן יבּׁשל ולא וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוׂשֹורפין

ׂשרפתן. ְְִֵַָָּבׁשעת
.Áהמקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

-ּגפנֹו ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתבּואת

הפקר]ּבּׁשביעית קּדׁש.[שהכל לא - ְִִִֵַֹ
.Ëאסּור הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרֹואה

ּבהן מּתרין אדם וכל היהּבהניתן, - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קּדׁש[התחבא] זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּבעלים,

ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹמן
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶַָ

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על[=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, ְְְִִֵַָֹֻאּלּו
.È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס

מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להןואפּלּו יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
מצא ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד

מבּקׁש זה הרי - הּזרעּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚Èמתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה ענבים,מאימתי מּׁשּיׁשריׁשּו; ? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּתזרע, אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשּיעׂשּו
אבל ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן
.„Èעדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא

מּתר הּבסר, הענביםאבל ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,
.ÂËמיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ּבהניה;ירקֹות, מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊËהּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
לא זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹּבימי

קּדׁש;קּדׁש לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּכארץ. הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּומּכין

.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
זה הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לעקר,לא וחּיב זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
וראה לפניו, הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשּיראה;
אם יעׂשה? וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּזרעים
מצאן ואם ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָצמחּו
אסּור ׁשהּכל להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנעׂשּו
ראה ואם ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבהניה;
להן. הּסמּוכֹות הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותן,

.ÁÈעל אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה
לא זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוציםמקֹום ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הןּגפןאינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין
מיני - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,
.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה

אילן זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא אילןׁשאינֹו והּצלף, . ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדבר. ְָָָלכל

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;

קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד

עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש
ואם ואסּור; הֹוסיף הרי ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

מּתר ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ
.‚Îהּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם
קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
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סט             
      

אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה
מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

אסּורין ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ
לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה

עֹודרין‰. עּמֹו[חופרים]ואין עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ
[- הקלו הכלאים, את הגוי שיקח הּתפלה[ולמרות למעט ְְְִֵֵַַָּכדי
המגונה] .[=דבר

.Âּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבכרם לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ואיןירקֹות ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

אילנֹות. ׁשאר לֹומר, ְִִַָָָצרי
.Êּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור

ּתבּואה אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק
ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: ואפּלּו[ודרשו וכּו'"; הּזרע המלאה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

ּבהניה, אסּורין - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקׁש
ּבהן יבּׁשל ולא וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוׂשֹורפין

ׂשרפתן. ְְִֵַָָּבׁשעת
.Áהמקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

-ּגפנֹו ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
על חברֹו ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתבּואת

הפקר]ּבּׁשביעית קּדׁש.[שהכל לא - ְִִִֵַֹ
.Ëאסּור הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרֹואה

ּבהן מּתרין אדם וכל היהּבהניתן, - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קּדׁש[התחבא] זה הרי - נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּבעלים,

ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹמן
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶַָ

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על[=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, ְְְִִֵַָֹֻאּלּו
.È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס

מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להןואפּלּו יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
מצא ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד

מבּקׁש זה הרי - הּזרעּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚Èמתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה ענבים,מאימתי מּׁשּיׁשריׁשּו; ? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּתזרע, אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשּיעׂשּו
אבל ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותבּואת
אינן - צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן ונטע ּובא צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן
.„Èעדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא

מּתר הּבסר, הענביםאבל ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,
.ÂËמיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ולּקט ּבהניה;ירקֹות, מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊËהּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
לא זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹּבימי

קּדׁש;קּדׁש לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּכארץ. הּוא הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּומּכין

.ÊÈמן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לבן ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
זה הרי - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לעקר,לא וחּיב זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
וראה לפניו, הרּוח סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשּיראה;
אם יעׂשה? וכיצד ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּזרעים
מצאן ואם ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָצמחּו
אסּור ׁשהּכל להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנעׂשּו
ראה ואם ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבהניה;
להן. הּסמּוכֹות הּגפנים עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותן,

.ÁÈעל אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה
לא זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוציםמקֹום ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הןּגפןאינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין
מיני - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,
.Îוכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה

אילן זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא אילןׁשאינֹו והּצלף, . ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדבר. ְָָָלכל

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;

קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד

עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש
ואם ואסּור; הֹוסיף הרי ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

מּתר ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ
.‚Îהּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם
קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
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.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל
הּגּדּולים ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָצמחּו

ּגּדּולי ׁשאין ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל
האסּור העּקר את מעלין .הּתר, ֲִִֵֶֶַָָָָ



       

ה'תש"ע אייר כ"ה ראשון יום
. . . ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ

.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
. .Ó .Î .‰Î ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ

. . . . .
― הי"א מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

אפּלּומּצבה ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את עליה לעבֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשית
היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבעבֹודתֹו
עליהן, הּנעבדים את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעֹוׁשים:
ל "ולאֿתקים :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוהּוא

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה  ; ֱֲֵֵֶֶַָָֹ
מלקּות. חּיב ― זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות מּוכנֹות ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָֹאבנים

זאת וגם יתעּלה. לה' היא ׁשּלאההׁשּתחויה ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ּפסילים, לעֹובדי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָלהתּדּמֹות
הּפסילים, לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻֻאבנים
יתעּלה: אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועליהן

מׂשּכית ּבארצכם"ואבן תּתנּו לא ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ
עליה" להׁשּתחות  לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב ― זה  ְְְִֶַַָָ
אּתם אין ּבארצכם ― ּבארצכם תּתנּו "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ

על אּתם מׁשּתחוים אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמׁשּתחוים
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָהאבנים

מגּלה ּבגמרא .זֹו ְְִִָָָ

― הי"ג מּלנטֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָאילנֹות
היּו ׁשּכ ּכיון ה', לעבֹודת ּבכ נתּכּון ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאפּלּו
עצים לּה נֹוטעים ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמכּבדים
יתעּלה: אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנאים,
"אלהי ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ"לאֿתּטע

  .מלקּות חּיב ― זה לאו על העֹובר ,ְֵֶַַַָָָ

ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ,ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה להׁשמידהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה זרה ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָּכלֿעבֹודה
― ולכרֹות להרֹוס לׂשרֹוף, לׁשּבר, ְְְְְְֲִִֵַַַָָוהׁשחתה:
ּׁשּיהיה ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ְְְְִִֶֶֶַַַָָּכלֿמין
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָיֹותר
"אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אתּֿכלֿהּמקמֹות" ּתאּבדּון  :אמר ועֹוד . ְְְְֶַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו אםּֿכה ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ"ּכי

  "אתֿמזּבחתם "ונּתצּתם עֹוד: ואמר ,ְְְְְִִֶֶַַָָֹ
  סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר .ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

:ּבתמיהה אמרּו זרה, ּדעבֹודה עׂשה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָמצות
מאי זרה אּכא"ּבעבֹודה עׂשה מצות ְֲֲִִֵַַַָָָָ

ּתרּגמה !?."'ונּתצּתם' חסּדא: רב ְְְְְִִִֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון  אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַָ

ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשאם
ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְֵֶַַַַַַָָׁשחּיב
ההּוא מןֿהּמקֹום אתֿׁשמם "ואּבדּתם אמרּו: ְְְְְִִֶֶַַַָָָָוׁשם

,אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבארץֿיׂשראל
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואין

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלּום
אמרֹו והּוא אליה, ּומּכלֿהּמתיחס ּומּבּתיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמנה

"אלּֿבית תֹועבה תביא "ולא יתעּלה:  . ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― מּמּנה ּדבר מאיזה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהּנהנה

לֹוקה ― אׁשרה ּבעצי ׁשהמבּׁשל ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָּבארּו,
אלֿ תֹועבה "ולאֿתביא מּׁשּום אחת ְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּתים:
מאּומה" ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּבית

  ―      
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. מעבֹודה ֲֵָָָג'
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2

3

4

          
      

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד יתעּלה:  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּובספרא .    ,ּבארּו ְְֲִֵָ

לאמרֹוׁשּצּפ אתֿזה והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָ
העֹובר עליהם". וזהב ּכסף "לאֿתחמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיתעּלה:
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו .מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

― המ"ח מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים עם ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּברית
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא עממין. ׁשבעה ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹּכלֹומר

ּברית" להם תכרת  ּבמצות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
וכל עממין ׁשבעה ׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָֹעׂשה,
ּכּמצות ּדינֹו ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹמהּֿׁשּנאמר

לדֹורֹות. נֹוהגֹות ְֲֵֶָׁשאינן

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּומּלׁשּבחמּלחמֹול זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ּדבר ְְְִֶֶַָָָָָֹֻׁשּום
תחּנם" "ולא יתעּלה:  ּבּקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

    ."חן להם תּתן "לא :ִֵֵֶָֹ
― נאה ׁשּצּורתֹו זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָואפּלּו
ּפנים, יפה זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָאסּור

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר עבֹודהּכמֹו ּובגמרא . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה   ּתּתן לא אמרּו: ְְְִִֵַָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹעֹובדי
ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹּכפירתם,

לי" את ּפןֿיחטיאּו  רצה ואפּלּו . ְֲֲִִִֶַַָָֹ
עד לנּו, מּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור ְְֲֵֵֶַַַָָֻהּגֹוי
יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיקּבל
ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

אמרּו וכ  זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְְֵֵֶֶָָָ
רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּקּבל
ואין ידּור אל זרה עבֹודה עֹובד אבל ְְֲֲֵֵַָָָָָָיהּודה"*;
לנּו ּבא ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹמֹוכרין

הּבאּור ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּללכת
והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ּבמלּבּוׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואפּלּו
מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי בחּקת תלכּו "ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹֻאמרֹו:

מּפניכם"  זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִֵֶֶַָָ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו:  ּובא . ְְְֵֵֵֶָָֹֹֻ

הּפרּוׁש  אּלא אמרּתי לא : ְִֵֶַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻּבחּקים

ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבנּמּוסֹות

ּתרּטּיֹות  וקרקסיֹות ְְְְִִַָ
 והאסּתטרּיֹות  ְְְִִַָ

  ׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶֶָאּלה
מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמתּכּנסים
רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹומר:

ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ּבןּֿבתירא יהּודה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
   ציצית ּתגּדל ְְִִֵַֹולא

 "קֹומי ּתסּפר וׁשּלא  ְְֵֵֶַֹ
 חּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ

ּב הּלאו ונכּפל והּואמלקּות. אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל "הּׁשמר אמרֹו:  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ספרי ּולׁשֹון .― "הּׁשמר" :  ְְִִֵֶָ
― "ּפן" ּבלאֿתעׂשה; ;ּבלאֿתעׂשה ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ― אחריהם" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּתּנקׁש
הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹּכמעׁשיהם

ּבארּגמן יֹוצאין והם אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― ּבתלּוסין מּמיניאצא מין ְְִִִִִֵֵֵֶ
הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל וידּוע הּצבא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּתכׁשיטי

ּופקדּתי ההּוא ּביֹום עלֿהּׂשרים"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מלּבּוׁש ּכלֿהּלבׁשים ועל [...הּמל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿבני

  וגּנּוי מהם הרחקה לׁשם ּכלֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיהם

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּבתֹוספּתאּדיני וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּבת  . ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ּכגֹון ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמןֿהּדר
הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשראיתי
העּמים המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדבר.
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עי           
      

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד יתעּלה:  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּובספרא .    ,ּבארּו ְְֲִֵָ

לאמרֹוׁשּצּפ אתֿזה והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָ
העֹובר עליהם". וזהב ּכסף "לאֿתחמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיתעּלה:
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו .מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

― המ"ח מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים עם ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּברית
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא עממין. ׁשבעה ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹּכלֹומר

ּברית" להם תכרת  ּבמצות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
וכל עממין ׁשבעה ׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָֹעׂשה,
ּכּמצות ּדינֹו ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹמהּֿׁשּנאמר

לדֹורֹות. נֹוהגֹות ְֲֵֶָׁשאינן

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּומּלׁשּבחמּלחמֹול זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ּדבר ְְְִֶֶַָָָָָֹֻׁשּום
תחּנם" "ולא יתעּלה:  ּבּקּבלה ּובא , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

    ."חן להם תּתן "לא :ִֵֵֶָֹ
― נאה ׁשּצּורתֹו זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָואפּלּו
ּפנים, יפה זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָאסּור

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר עבֹודהּכמֹו ּובגמרא . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה   ּתּתן לא אמרּו: ְְְִִֵַָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹעֹובדי
ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹּכפירתם,

לי" את ּפןֿיחטיאּו  רצה ואפּלּו . ְֲֲִִִֶַַָָֹ
עד לנּו, מּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור ְְֲֵֵֶַַַָָֻהּגֹוי
יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיקּבל
ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

אמרּו וכ  זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְְֵֵֶֶָָָ
רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּקּבל
ואין ידּור אל זרה עבֹודה עֹובד אבל ְְֲֲֵֵַָָָָָָיהּודה"*;
לנּו ּבא ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹמֹוכרין

הּבאּור ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּללכת
והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ּבמלּבּוׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואפּלּו
מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי בחּקת תלכּו "ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹֻאמרֹו:

מּפניכם"  זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִֵֶֶַָָ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו:  ּובא . ְְְֵֵֵֶָָֹֹֻ

הּפרּוׁש  אּלא אמרּתי לא : ְִֵֶַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֻּבחּקים

ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבנּמּוסֹות

ּתרּטּיֹות  וקרקסיֹות ְְְְִִַָ
 והאסּתטרּיֹות  ְְְִִַָ

  ׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶֶָאּלה
מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמתּכּנסים
רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָאֹומר:

ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ּבןּֿבתירא יהּודה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
   ציצית ּתגּדל ְְִִֵַֹולא

 "קֹומי ּתסּפר וׁשּלא  ְְֵֵֶַֹ
 חּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ

ּב הּלאו ונכּפל והּואמלקּות. אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל "הּׁשמר אמרֹו:  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ספרי ּולׁשֹון .― "הּׁשמר" :  ְְִִֵֶָ
― "ּפן" ּבלאֿתעׂשה; ;ּבלאֿתעׂשה ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ― אחריהם" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּתּנקׁש
הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹּכמעׁשיהם

ּבארּגמן יֹוצאין והם אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― ּבתלּוסין מּמיניאצא מין ְְִִִִִֵֵֵֶ
הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל וידּוע הּצבא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּתכׁשיטי

ּופקדּתי ההּוא ּביֹום עלֿהּׂשרים"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מלּבּוׁש ּכלֿהּלבׁשים ועל [...הּמל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿבני

  וגּנּוי מהם הרחקה לׁשם ּכלֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיהם

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּבתֹוספּתאּדיני וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּבת  . ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ּכגֹון ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמןֿהּדר
הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַַַַָׁשראיתי
העּמים המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדבר.
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עב          
      

― הּנחּוׁש ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּסכלים.
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹלֹוקה,

ּומנחׁש" מעֹונן  זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְִֵֵֶַַָָ
תנחׁשּו" "לא ואמר:  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִֵַַָֹ

 ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― "מנחׁש :ְְְִִֵֵַָָָ
וׁשּועל מימיני נחׁש עבר מּידי, מקלי נפלה ְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָמּפי,

ּובספרא מׂשמאלי".  תנחׁשּו "לא : ְְְְֲִִִַָֹֹ
ּובעֹופֹות ּבחלּדה המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ―ְְְֲִֵַַַָָֻ
ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּובּכֹוכבים

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ׁשּבתּדיני ּובתֹוספת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
    .

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר ּבאחדּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי העֹוררּות. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּמיני
זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו קדם ּׁשיהיה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמה
ויארע חזק ׁשּלהם ההׁשערה ׁשּכח מּפני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מרּגיׁשים לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָֹעלּֿפיֿרב
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמהּֿׁשיהיה,
מּכחֹות ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלּֿבניֿאדם
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש.
אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

אתּֿפעּלתֹו ּולעֹודד  מי מהם יׁש . ְְִֵֵֵֶֶָֻ
וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ על ּבמּטה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכה
זמן ּכ ועֹוׂשה מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות ְְְְְְֲֶֶַַַַָָֻצעקֹות
ויּגיד התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָֻממּׁש
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹמה
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָהּפנימי.
יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָּביריעת
מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום מפרסם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻוזה
ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה עֹור חגֹורת ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּזֹורק
ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח לעֹורר ּבכלֿאּלּו הּכּונה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּגיד.
על מֹורה אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו ְְֵֶֶֶַַַָָֹלא
מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמּׁשהּו.
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַָָָֻמקצת

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על מֹורֹות   ְְְִִֶֶַַַ
ׁש עד זֹו ּבטעּות אצלם אֹותןהּדבר ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה הּגֹורם הן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֻהּפעּלֹות
ׁשּמׁשּפטי לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמדּמים
ׁשהם ּכלֹומר: הּזה, מןֿהּסּוג אּלא אינם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹוכבים

מּמיני מין עֹוררּותֿהּכחלכן ; ְִִִֵֵַַָֹ

העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאין
הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, האּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּמעׂשים
"לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― ְְִִִֵֵֶַַָָָֹזֹו

קסמים" קסם [וגֹו'] ב  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִֵֵָֹ
אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו :ְְְִֵֵֵֵֶֶַָ

עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְֵֵֵֵֶֶַֹאל
ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻהמפרסם

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל  והעֹובר . ְְְִִֵַַָָ
הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲֵֶֶַַַַַָּבמעׂשה
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי עתידֹות ְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹּומּגיד

הּקֹוסם ׁשאלת אבל אתֿהּקֹוסם; הּׁשֹואל ְֲֵֵֵֵֶַַַַָ
מאד מגּנה    ּוכבר . ְְְָָֹֻ

ּבגמרא מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָנתּבארּו
ׁשּבתסנהדרין ּובתֹוספּתא  .ּובספרי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ

― הל"ב מּלכּוןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ּבבחירת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמעׂשינּו

לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: והּוא ,ְְִֶֶַָָֹֻ
רצּוי לא זה יֹום אֹו לעׂשֹותֹו, ונתּכּון ְְְֲִִֵֶַַָֹּפלֹונית
וזה מּלעׂשֹותּה. ונּמנע ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָֻלעׂשֹות

מעֹונן" וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
ואמ זה לאו נכּפל ּוכבר תעֹוננּו". "ולא ר: ְְְְְִֵֶַַָָָֹ

  ספרא ּולׁשֹון .    : ְְִָ
נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: "עֹונה", ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמן
וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ּפלֹונית עת ְְְְִִֵֵֵַָָָָהאֹומר:
ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה לאו על ְְֵֶַַַַָָָהעֹובר
אבל עליהן; הּׁשֹואל זה לא אתֿהעֹונֹות, ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹודיע
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ְֲֵֶַַַַָָָָָּגם
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָָָָהיֹותּה
ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָֻֻמסּים

ּגם הרי ― הּפעּלה      ְֲֵַַָֻ
הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָזה
חכמים ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה

 ֿאת האֹוחז זה ― "מעֹונן :ְֵֵֶֶָ
ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ְְְִִֵֵַַַָָָהעינים",

קּלּות לכלאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָעֹוׂשים
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מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבכנף
אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק אֹו ֲִִִִֵַַַָָָָָָנחׁש;
העינים אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלפניו
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהמפרסמים
אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוהּוא
עלֿידי הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי מאד, עצּום ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹּכ
והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ּבעיני אפׁשרּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנעׂשים
ולחׁשֹוב אתֿהּנמנעֹות לקּבל מתרּגלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּומחׁשבּתם

זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ְְְִִִֵֵֶֶָָֹׁשהם

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום
.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó
― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

      
  ּדברים ׁשּיאמר והּוא , ְְִֶַָֹ

     
לכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה
חֹובר אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹוכ

,"אתֿהעקרב חֹובר ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּנחׁש
ּדברים עליהם האֹומר ׁשּלאּכלֹומר: ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. לפי ְְְְִִִֶַָָיּׁשכּוהּו
זה לאו על והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָנׁשיכתם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּׁשּבת .ז' ִַָ

― הל"ח מּלדרֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― מןֿהּמתים ידיעה ְְְִִִִִֵֶַַַָ

אֹותםּבאמת מתים ׁשהם ֱִֵֵֶֶֶָ
    אףֿעלּֿפי ,ִַַ

ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם   ְְִִִֵֶַ
   ּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ

מהֿ לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָולֹובׁש
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדריןוגֹו' ּובגמרא . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים "ּדרׁש :ְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹול
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְֵֶַַַָָָָֻטמאה";

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְִִִֵֶַַַָּבעל
אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹאמרֹו

ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר .ְְֵֵֶַַַַַָָ
אסּור זה ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― ֲִֵֶַָָָָָָאֹוב

        .

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָ

      אמרֹו והּוא ,ְְָ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתפנּו'" : ְְְִִַָ
ואלֿהּיּדענים' אלֿהאבת  ― אֹוב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

ּפיתֹום זה     ִֶ
מּׁשחיֹו הּמדּבר     ְְִֵֶַַ

   ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְִִִֵַַ
אּלּו הרי ― והּנׁשאל ּבסקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

."ּבאזהרה ְְֶַָָָּבהם

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

ּומכּׁשף"  חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְֵֵֶַַַָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא אם סקילה ְְְִִִֵַָָָ

   .ׁשֹוגג הּוא ִֵאם
תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר  . ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר
.

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּצדעים,   אמרֹו והּוא ְְְִַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו "לא יתעּלה:  . ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוגם
עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעבֹודה
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻזרה

יבמֹות ּבמּסכת ּכלֿלבאר "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהראׁש
הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהאּסּור
מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
לפיכ ― להם התּדּמּות ּבכ אין הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּכל
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהֹודיעּונּו,
ּכלֿצדע על מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ְְִֵֶַַַַָָָָֹּבין
ּכלֿראׁשֹו. ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמהם,
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוהּטעם
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מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבכנף
אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק אֹו ֲִִִִֵַַַָָָָָָנחׁש;
העינים אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלפניו
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהמפרסמים
אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוהּוא
עלֿידי הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי מאד, עצּום ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹּכ
והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ּבעיני אפׁשרּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנעׂשים
ולחׁשֹוב אתֿהּנמנעֹות לקּבל מתרּגלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּומחׁשבּתם

זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ְְְִִִֵֵֶֶָָֹׁשהם

ה'תש"ע אייר כ"ו שני יום
.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó
― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

      
  ּדברים ׁשּיאמר והּוא , ְְִֶַָֹ

     
לכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה
חֹובר אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹוכ

,"אתֿהעקרב חֹובר ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּנחׁש
ּדברים עליהם האֹומר ׁשּלאּכלֹומר: ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. לפי ְְְְִִִֶַָָיּׁשכּוהּו
זה לאו על והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָנׁשיכתם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ―ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּׁשּבת .ז' ִַָ

― הל"ח מּלדרֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― מןֿהּמתים ידיעה ְְְִִִִִֵֶַַַָ

אֹותםּבאמת מתים ׁשהם ֱִֵֵֶֶֶָ
    אףֿעלּֿפי ,ִַַ

ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם   ְְִִִֵֶַ
   ּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ

מהֿ לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָולֹובׁש
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדריןוגֹו' ּובגמרא . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים "ּדרׁש :ְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹול
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְֵֶַַַָָָָֻטמאה";

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְִִִֵֶַַַָּבעל
אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹאמרֹו

ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר .ְְֵֵֶַַַַַָָ
אסּור זה ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― ֲִֵֶַָָָָָָאֹוב

        .

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָ

      אמרֹו והּוא ,ְְָ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתפנּו'" : ְְְִִַָ
ואלֿהּיּדענים' אלֿהאבת  ― אֹוב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

ּפיתֹום זה     ִֶ
מּׁשחיֹו הּמדּבר     ְְִֵֶַַ

   ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְִִִֵַַ
אּלּו הרי ― והּנׁשאל ּבסקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

."ּבאזהרה ְְֶַָָָּבהם

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

ּומכּׁשף"  חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְֵֵֶַַַָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא אם סקילה ְְְִִִֵַָָָ

   .ׁשֹוגג הּוא ִֵאם
תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר  . ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר
.

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּצדעים,   אמרֹו והּוא ְְְִַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו "לא יתעּלה:  . ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוגם
עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעבֹודה
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻזרה

יבמֹות ּבמּסכת ּכלֿלבאר "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהראׁש
הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהאּסּור
מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדר
לפיכ ― להם התּדּמּות ּבכ אין הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּכל
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהֹודיעּונּו,
ּכלֿצדע על מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ְְִֵֶַַַַָָָָֹּבין
ּכלֿראׁשֹו. ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמהם,
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוהּטעם
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עד          
      

ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹוקה
ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו אחד. ְִִֶֶַַַָָָֹֹלאו
ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹמּימין
ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהם
אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹמצות;
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ―ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּפרּוׁשחלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִֵֵֶֶַָָ
מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹונים
ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה אין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלבּדֹו,

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני זהנתּבארּו ולאו ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים ִֵַַָָאין

― המ"ד מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתֿהּזקן,
והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון והּלחי ימין, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּצד
ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ימין, מּצד ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹהּתחּתֹון
"ולא זה: ּבלׁשֹון הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹוׁשּבֹולת

"זקנ ּפאת את נקרא:תׁשחית ׁשהּכל לפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
"ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזקן.
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את ְְְְִֵֶַַַָֹתׁשחית
הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָתׁשחית
חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם ְְְֲִִִִַַַַַַַָֹֻמלקּיֹות

הּמׁשנה ּולׁשֹון הּזקן "ועל :  ְְְִַַַָָָ
מּכאןחמּׁשה ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִִִַַָָָ

ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואחת
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכאחת

 אליעזר רּבי קסבר "אלמא :  ְֱִִֶֶַַַָָָ
   זֹו הרי הּוא". אחד ֲֵֶָָלאו

קּמא ׁשּתּנא ּברּורה ראיה    ְְֶַַָָָָָ
וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָסֹובר
ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
אתֿ מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָהּיֹום
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹזקנם.
ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשהאזהרה
נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְִִִִֵֵַַָָָּדיני

ּבּה. ַָָחּיבֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש יתעּלה: ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
  מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט וכלּֿגבר .ְְִֵֶֶֶַַַָָ

לנׁשים מיחדת זֹו ׁשּצּורה הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻּׁשּידּוע
ׁשהּנׁשים ּכלֹומר: זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ―ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָ
הּגברים אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָמתקּׁשטֹות
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבתכׁשיטי
העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ המיחדים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻּבּספרים

ואֹומריםּבע הּקמעֹות מקצת ׂשּית  ְְְְֲִִִֵַַַָ
 ― איׁש הּוא ּבזה הּמתעּסק ׁשאם :ְִִִֵֶֶַַָ

ּומרּגלּיֹות ּבזהב ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָילּבׁש
ׁשריֹון ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ְְְְִִִִִֵֶַָודֹומיהם;
ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻותחּגֹור

הּזה. ְִֶַָָהענין

― הל"ט ּגםּֿכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ּבדרכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּללכת
והּוא ּבתכׁשיטיהם, ּומתקּׁשטֹות הּגברים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּבגדי
עלֿאּׁשה" כליּֿגבר "לאֿיהיה יתעּלה: ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹאמרֹו

מּתכׁשיטי ּבתכׁשיט הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה .ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מיחד זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּגברים,

לֹוקה. ― ְִַָָלּגברים

― המ"א מּלרׁשֹוםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול ּבצבעי ּבגּופנּו    ְְְְְְִִֵֵַַָ

ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻוזּולתם,
הּוא ,ּכ על והאזהרה הּיֹום. עד מצרים ּבני ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאצל

ּבכם" תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ
 ּוכבר מלקּות, חּיב ― זה לאו על העֹובר ;ְְֵֶַַַָָָָ

מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְְִִֶַָֹֹ
אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ְְְְְִֵֶַַָָָָּוכבר

ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט  . ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ
יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּדקראּוכבר ׁשּגּופיּה : ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

 ליּה מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְִִֵֵֹֹ
לגּופיּה :רחמנא ּדאמר ְְֲֵַַָָָ

 מת על חּבּורה תעׂשּו לא ֲֵַַַָֹ
מּכֹות ּובגמרא .ׂשריטה" אמרּו: ְְְִִַָָָָ
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ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּוגדידה
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּבּיד
הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹ
 ―     

 אמרּו ּוכבר . ,זה לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַָָָ
ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹּגם
אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― תתּגדדּו ְְֲֲֲִֵָָֹֹֹֻֻ"לא
תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ְְְְֲֲִֵֵֶַָָֹּגּופיּה
אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָחּבּורה

 ,ּבלאו עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק :ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר:  , ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֹ

הרי ּדקרא ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגם
ׁשלילה, ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, ְְֲֲִִִֵֶֶָָהּוא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמֹודיע
ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ּבּדֹורֹות ְֱִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּכהּנה

הּבליעה ענׁשֹו, יהיה ולא לקרח   ְְְְְִִֶַַָָֹֹ
מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהא אּלא ,ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

למׁשה:לֹו" יתעּלה ּבאמרֹו הּצרעת, ּכלֹומר: ,ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא  ּוכמֹו , ְְְְֵֵֶָָָ

ּבעּזּיה ׁשּנתּבאר  ― ְְִִֵֶָָֻ
      אחזֹור .ֱֶ

ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, הּמצוה ֹולענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות לֹוקה.ּבסֹוף ― זה לאו על והעֹובר . ְְֵֶֶַַָָ

― הקע"א מּלתלׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על הראׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׂשער
עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו אמרֹו: ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹוהּוא

למת"  :ואמר ּבּכהנים זה לאו וכפל . ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבראׁשם" קרחה "לאֿיקרחה  ּכדי , ְְְְְִֵָָָֹֹֻ

עיניכם" "ּבין ׁשּמּמהּֿׁשאמר לפי הּדין, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהׁשלים
― אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים ְְְִִִִִֶַַַָָָהיינּו
ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֻלפיכ
אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלחּיב
היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה ְְְְְִִִָָָָָֹֹֻ"לא
― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין ְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומרים:

וכלֿהּמגּלה "למת". ׁשם ּבאר לפיכ ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּכּגריס
על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹוקה,
מהּֿׁשּכפל וכן אחת. מלקּות וקרחה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿקרחה

לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים:
ׂשרטת" ּתֹורתיׂשרטּו להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו .הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום

ה'תש"ע אייר כ"ט חמישי יום
.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
̆Ó̆̆Â

― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו ּבחטאים  ְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ּכׁשּנ וענינֹו,ּבדּבּור, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! "אּנא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיאמר:
ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָועׂשיתי
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבענין
ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשחּיבים
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּקדם,
להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְִִִִֵַַַַָָָנתּכּפר
אלֿ "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשעת
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבני
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאדם

  :זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְִֵֶַָָ
מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' אׁשר והתוּדה  על יתוּדה ― ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹקּימת,
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּיחיד

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

עּמֹו והּנזּכרים     ְְִִִַָ
  ּבארנּו ׁשּכבר ּכמֹו   ְְְֵֶַָ

 היינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדים

מקּדׁש    מּנין" ; ְִִִַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה אּתה  ְְְִֶַַַַָָָָֹ

 .והתוּדּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ְִִִֵַַַַָָָָּומּנין
יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחּטאתם
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ―ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹחּטאת
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹהּגנבֹות
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עה           
      

ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּוגדידה
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּבּיד
הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹ
 ―     

 אמרּו ּוכבר . ,זה לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַָָָ
ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹּגם
אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― תתּגדדּו ְְֲֲֲִֵָָֹֹֹֻֻ"לא
תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ְְְְֲֲִֵֵֶַָָֹּגּופיּה
אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָחּבּורה

 ,ּבלאו עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק :ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר:  , ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֹ

הרי ּדקרא ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגם
ׁשלילה, ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, ְְֲֲִִִֵֶֶָָהּוא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמֹודיע
ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ּבּדֹורֹות ְֱִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּכהּנה

הּבליעה ענׁשֹו, יהיה ולא לקרח   ְְְְְִִֶַַָָֹֹ
מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהא אּלא ,ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

למׁשה:לֹו" יתעּלה ּבאמרֹו הּצרעת, ּכלֹומר: ,ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא  ּוכמֹו , ְְְְֵֵֶָָָ

ּבעּזּיה ׁשּנתּבאר  ― ְְִִֵֶָָֻ
      אחזֹור .ֱֶ

ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, הּמצוה ֹולענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות לֹוקה.ּבסֹוף ― זה לאו על והעֹובר . ְְֵֶֶַַָָ

― הקע"א מּלתלׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על הראׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׂשער
עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו אמרֹו: ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹוהּוא

למת"  :ואמר ּבּכהנים זה לאו וכפל . ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבראׁשם" קרחה "לאֿיקרחה  ּכדי , ְְְְְִֵָָָֹֹֻ

עיניכם" "ּבין ׁשּמּמהּֿׁשאמר לפי הּדין, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהׁשלים
― אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים ְְְִִִִִֶַַַָָָהיינּו
ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֻלפיכ
אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלחּיב
היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה ְְְְְִִִָָָָָֹֹֻ"לא
― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין ְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומרים:

וכלֿהּמגּלה "למת". ׁשם ּבאר לפיכ ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּכּגריס
על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין ְִֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹוקה,
מהּֿׁשּכפל וכן אחת. מלקּות וקרחה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֿקרחה

לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹּבּכהנים:
ׂשרטת" ּתֹורתיׂשרטּו להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו .הּמצוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ה'תש"ע אייר כ"ז שלישי יום

ה'תש"ע אייר כ"ח רביעי יום

ה'תש"ע אייר כ"ט חמישי יום
.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
̆Ó̆̆Â

― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ
יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו ּבחטאים  ְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ּכׁשּנ וענינֹו,ּבדּבּור, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! "אּנא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּיאמר:
ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור וירחיב ."וכ ּכ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָועׂשיתי
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבענין
ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשחּיבים
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּקדם,
להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְִִִִֵַַַַָָָנתּכּפר
אלֿ "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשעת
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבני
עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאדם

  :זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְִֵֶַָָ
מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' אׁשר והתוּדה  על יתוּדה ― ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹקּימת,
זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּיחיד

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

עּמֹו והּנזּכרים     ְְִִִַָ
  ּבארנּו ׁשּכבר ּכמֹו   ְְְֵֶַָ

 היינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדים

מקּדׁש    מּנין" ; ְִִִַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה אּתה  ְְְִֶַַַַָָָָֹ

 .והתוּדּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
ּכלֿ חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ְִִִֵַַַַָָָָּומּנין
יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחּטאתם
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ―ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹחּטאת
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹהּגנבֹות
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'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלרּבֹות
יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ּכלֿחּיבי לרּבֹות ― ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש'
אּלא אמרּתי לא זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאף
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'ואׁשמה

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עליולהתוּדֹות ידּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים החמּורים ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאים
הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָחּיבים
יכֹול היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכלֹומר
ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעלֹות
לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמּה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהצרכּו

מביאין ׁשהם ּבזמןּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: מביאין? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

 מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע אין .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעון אתֿעונם והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹאף

אבתם"  אדני ל" אמר: ּדנּיאל וכן . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה  הּנה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנתּבאר
ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, הביא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּובין
ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר אתֿחּטאתם "והתוּדּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתעּלה:

ספרא     :ּגםּֿכן ְִֵַָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתוּדה

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

ה'תש"ע סיון א' שישי יום
.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Â‰ ÂÈ ‰ ‚Ú‰ ‰Âˆ‰»»
― העׂשירית לקראהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ

― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ׁשמע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם ׁשמעּברכֹות, ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ּדאֹוריתא הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .  ְְְְֶַַָָ
 קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם : ְְֵֶֶַָָָ

לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה זמּני ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

  וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמרם ענין ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

ה'תש"ע סיון ב' קודש שבת יום
.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÈ̆Â̇̆È̆È̆ÂÈ

― העׂשירית לקראהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ׁשמע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּוא

  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם ׁשמעּברכֹות, ׁשּקריאת נתּבאר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ּדאֹוריתא הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .  ְְְְֶַַָָ
 קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם : ְְֵֶֶַָָָ

לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה זמּני ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, היא עצמּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

  וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמרם ענין ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את "ועבדּתם  ואמר ; ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
תעבדּו" "ואתֹו  "תעבד "ואתֹו ואמר ; ְְְֲֲַַַָֹֹֹֹ

  "ּולעבדֹו" ואמר ;  ֿואףֿעל . ְְְְַַַָָ
― הּכללּיים מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִִִֶֶַַַַַָּפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו יׁשּכמֹו הרי ― הרביעי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ְְְִִִִִֵַַָּבֹו

  ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְִָָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו ְְְְְִִֶֶַַָָעֹוד:
"מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה אתֿה'לעּקר : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי  :ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ונכחֹויׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְֵֵֶֹֹ
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עז אגרות קודש

 ב"ה,  ג' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

.. במ"ש אודות הלימודים בהכפר, הנה לפלא שאינו מזכיר ע"ד לימוד הלכות במצות התלויות 

בארץ, ותקותי שאין זה אלא השמטה בכתיבה אבל לא בפועל, והרי ידוע פסק רז"ל שלא המדרש עיקר 

אלא המעשה...

מ"ש אודות החלישות ברכוז המחשבה, הרי ידוע]ה[ אחת העצות בזה שכשמתעייפים מחליפים 

הלימוד ללימוד אחר ג"כ במקום שלבו חפץ ולא לכוף על כח המחשבה להמשיך דוקא בהענין שנתייגע בו.

ולהודעתו מיום הולדתו... הבע"ל, הנה יה"ר מהשי"ת שלאריכות ימים ושנים טובות, טובות עם 

היא  והמאור שבה  והמצוה  גם בסביבתו התורה  ולהחדיר  ובמצותי'  בתורה  יוסיף אומץ  כל הפירושים, 

תורת החסידות ובימיו ובימינו ימולא היעוד וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק שכפירוש רש"י 

על אתר מדבר בזה בגאולה האמיתית והשלימה במחיית עמלק ורוממות קרנות צדיקו של עולם, ולהעיר 

ג"כ מאור התורה לרבנו הצ"צ דרושי חנוכה )ע' תר(.

בברכה בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

 ב"ה,  ערב חג השבועות ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר סלימאן דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' 

וכו' מוהר"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר שכתב לי שיש לכת"ר קביעות עתים ללימוד דברי אלקים חיים היא 

תורת החסידות, פנימיות התורה.

ומכיון אשר פנימיות התורה, כלשון הזהר הקדוש, היא נשמתא דאורייתא, הנני בטוח אשר לימוד 

גם  חיות  יביאו  יחדיו  ושניהם  דאורייתא,  נגלה  הוא  דאורייתא  בגופא  גם  חיות  וימשיך  יביא  החסידות 

בגשמיות בבריות גופא, כיון שאצל בני ישראל הגשמיות והרוחניות יחד יהלכון.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני להביע ברכתי, בנוסח כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.

מוסג"פ העתק רשימת דברים מענינא דיומא.



יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרעח

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



פ
      

          
           
           

            
     

    
     

    
    

    
     
     

      
        

     
      

    
    

      
     
     
      
      
     
      
      
     

     
     
     
      
      
     
      

           
          

          
          

         
           

        
            

             
            
           

           
           

          
             

         
        

             
       













































































































            
           
             
             

   
     
      
        
     
     
      
     
     
      
    
    
      
      

     
      
     
     


   

     
       
     
      
      
      
      
      

   
       

            
           
              
             

          
           

           
            
          
            
              
             
              
           
              
           
            
             
               
            

                            
                          
                           
                            
                             

             


























































































































        
       

         
       
         

       
        
        
       
      
      
        
       
       

      
        
       
        
        
        
        
       















































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



פי יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
         

     
          

       
          

           
         

         
         

          
          
          

          
          

  
         

       
        

         
      

       
        

           
         

       
           

          
           

       
            

         
 

       
         

       
          

       
       

       
 

         
          
          

         
       

           
         

          
         

   
         

      
         

         
        

       
       

           
   

        
         

       
        

    



































































































































             

     
         

       
         

        
    

          

       
      

         
       

       




























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ואחד לעומר עמ' א

             

         
        

        
         

  
         

         
        

       
      
























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' א



יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרפב

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
       

       
        

         
        

        
        
         

          
         

    
      

        
    

         
      

          
         

         
          
         
           
           
           

         
       

          
        

        
   

       
         

        
            

     
        

        
          

         
        

         
          

      
           

         
            

  
          

         
        

      
         

          
        

          
       
   

         
         

      
       

          
        

      
       

     
        

       
         

        
        

        
         

        
           

       
           

         
   

         
     

          
    

     
     

        
          

       
        

     
         

          
        

        
         

       
        

         
  

         
       

       
      

       
         

         
  

          
            

         
       





































































































































































































































המשך בעמוד אא
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

     
        

      
         

         
       

         
    

        
       

     
          

        
        

        
        
 

        
       

        
         

         
         

          
      

       
          

         
      

           
   

          
       

        
         

         
       

          
       

          
         

      
         

        
          

            
            

          
       

       
         

         
          

        
         

          
          

        
   

        
          
          

      
         

        
     

           
         

         
    

         
           

        
         

             
        

       





























































































































































פה יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

     
        

      
         

         
       

         
    

        
       

     
          

        
        

        
        
 

        
       

        
         

         
         

          
      

       
          

         
      

           
   

          
       

        
         

         
       

          
       

          
         

      
         

        
          

            
            

          
       

       
         

         
          

        
         

          
          

        
   

        
          
          

      
         

        
     

           
         

         
    

         
           

        
         

             
        

       



























































































































































             

       
        

      
      

        
     

          
           

          
         

       
      

          
        

          
        

      
       

          
            

           
          

   















































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' ב



יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרפו

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       

       
            
           

 
             

          
       

        
          

         
          
          

 
          

          
        

       
         

         
         

            
          

           
 

   

   
          
        
          
          
            
        

   
        

       
       
        

       
        


        

       
     

     
         

         
      

     
         

      
     

       
       

        

     
       

        
    

       
      

        
         

       
     

         
      

        
       

     
    

      
        

       
         

         
       

          
         


        

          
      

        
          

         
     

         
          

        
     

        
       

          
          

     
         

           
         

       
        

          
          

          
         
      

           
       

       
        

         

































































































































































































































המשך בעמוד אא
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



פט יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

       
         

          
      

       
       

       
        

     
        

        
           

       
        

        
       

       
            

       
         

          
         

            
         

        
      

           
           

           
            

          
         

           
    

      
          

      
      

        
          

         
 

       
        

           
         

          
        

           
 
       

        
      

         
        

  

           
     

       
     

          
     

      
        

        
        

        
        

         
       

         
     

         
   

           
     

        
         

         
        

        
        

      
      

         
        

           
          

         
           

         
        

           
         

           
           

       
       

       
        

      
      

    
       

        
     

          
       

        
          

       
        
           

        









































































































































































































































המשך בעמוד אה



יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרצ

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































צג יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרצד

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
          

           
           

         
        

 
        

      
       
         


         

        
       

         
        

          
       
        

       
      

          
      

        
      

 
          

         
        

         
        

      
        

        
         

         
       

         
        

       
        

       
          

        
            

 
        

       
       

            
         

        
        
          

       

       
        

        
        

        
          

          
   

        
       
        

          


          
           

        
      

          
         

        
   

         
          

        
        

     
        
          

          
          

         
   

         
       

        
       

            
           

         
        

          
       

           
        


         

          
       

       
    

          
        

           
           

 
          

       
       









































































































































































































































המשך בעמוד מא
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         







































































































































































































































צז יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         





































































































































































































































המשך בעמוד וו



יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצח

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
     

         
      

        
        

        
        

       
      

        


       
         

           
        

         
         

  
        

       
          

       
          

      
          

        
         

        
        

         
          

       
          

       
         

          
          

           
        

      
          

       
          

        
         

        
        

        
          

    
       
  

         
          

        
           

        

           
   

         
      

         
        

        
         

     
          

      
        

          
       

       
           

      
           

          
      
      

      
        

          
        

         
      

         
        

         
        

         
          

   
       

         
      

        
        

          
         

          
      

        
         

          
          
         

          
            

           
            

          
          

          
            

           
           









































































































































































































































המשך בעמוד וו
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



ק
      

            
            

           
            

     
      

     
     

       
     

    
     

     
      

     
       
       
        

      
      

     
      

      
      

     
     
    

        
    

     
      

             
            

          
           

     
     

     
      

     
     
      

     
     

      
     

     
     

     
     

      
    

   
    

     
    

    
       
     

      
     

 






























































































































            

       
        
       
        
        
           
         
       
          
        
        
        
       
         
         
         
       
        
         
        

                       
                       
                     

                  
                    

                  
                

                  
                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                  
                     
                  
                      
                   





















































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      











































































































































































































































קי יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      









































































































































































































































המשך בעמוד וק



שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקב

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       


        

         
           

          
        

          
          

    
        

         
          

         
          

        
           
            
        
           
          
           

 
         

       
          

           
         

          
        

          
         

           
         

           
          

 
        

          
        

       
          

         
          
          

   
         

         
        

          
          
            
          

        
           

           
       

          
            

    
      

      
             

        
         

         
          

         
       

         
          

     
        

          
        

        
          

          
          

        
         

          
          

        
          

     
           

         
           

        
       

         
          

       
          

          
           

           
         

         
   

          
       

          
         

         
          

           
          

          
         

      
      









































































































































































































































המשך בעמוד וק
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קה שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
         

         
        

         
          

 
      

       
       

   
        

          
           

          
         


         

           
        

        
            

           
        

           
           

          
           

       
         

  
         

           
        

         
          

       
       

        
          

        
         

     
  

         
          

          
        

         
            

         
        

            
      

  
           

         
           

           
          

      
           

          
           

           
        

           
         

          
         

          
          

         
         

        
       

           
        

 
         

         
            

         
  

           
        

          
       

         
          

       
        

           
        


          

            
          
          

          
         

          
            

          
          

          
        

           
              
        

        
     

            
          

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד מא
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמ' ב

             

 
            

          
           

          
           

           
         

  
           

          
          

        
         

          
          

        
      

           
         

         
         

         
           

     
     

         
      

       
          

       
          

          
          

          
          


         

       
         

          
            

        
          

          
         

        
          

             


        
         

        
          

         
           

         
          
          
          
            
            
            

         
       

           
           

        
         

         
            

        
         
        

           
          

          
   

  































































































































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמ' א
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמ' ב

             

         
          

         
           


          

       
     

        
        

          
            

          
       

        
           

          
           

          
          
          

    
         

         
        
       
          

         
        

   
          

          
        

        

       
           

          
         

   
        

         
       

         
       

         
           

     
          

          
            

     
        

        
         

          
           

        
         

          
          
       

         
        

     
         

         








































































































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וששה לעומר עמ' א
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.‰ÎÂÏÓ‰על עוררים היו שבראשונה לפי
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.ÌÎÏ È˘‡Â:שתאמרו מה כל

 
(‚È).'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ ÈÎ:תשועה ביום איש להמית ראוי ואין
(„È).‰ÎÂÏÓ‰ Ì˘ ˘„ÁÂקבלוהו לא בראשונה כי על

ברצון: ˘Ì.(ÂË)כולם ÂÎÈÏÓÈÂ,שנית המליכוהו
טוב: וברצון כולם ‰'.בהסכמת ÈÏשורה השכינה כי

נאספים: צבור שרוב במקום
(‡).'ÂÎÂ È˙ÚÓ˘ ‰‰דברי שתכלית תחשבו פן כי אתכם, להוכיח יכולתי לא מלך, המלכתי לא עד לומר: רצה

מלך: והמלכתי לקולכם בתחלה שמעתי ולזה מלך, המלכת למנוע מתהלךÚÂ˙‰.()המה והמלך הואיל עתה אבל
עוד להחזיק תש וכחי זקנתי אני וגם ממלכותו, להעבירו לבו יערב אשר הוא מי כן ואם במלוכה, והוחזק לפניכם
אחרת שרוח לומר מקום אין שוב כן ואם כמותכם, בו וחפצים המלך לעבודת נכונים אתכם המה הלא ובני בממשלה,

דברי: עתה אדבר ולזה ‰˙‰È˙ÎÏ.אתי, È‡Â,אתכם לשפוט לעיר מעיר לפניכם מתהלך הייתי הלא ועוד לומר: רצה
הולך אנכי כן לא אשר אותי, ויודעים מכירים כולכם כן ואם הזה, היום עד מנעורי אם כי יומים, ולא יום ולא

וערמומית: מה':‰È.(‚)בתחבולות הנמשח המלך ונגד ה' נגד בי ענו פה, שאני בעוד לומר: ÂÎ.רצה È˙Á˜Ï
פשעו: על Â.פדיון ÈÈÚ ÌÈÏÚ‡Â:הראוי עונש לענשו מבלי עיני העלמתי הכופר ÌÎÏ.ובעבור È˘‡Â:לומר רצה

דבריכם: על לכם אשיב הנה פה, בעודי מה דבר בי תענו מה:ÓÂ‡Ó‰.(„)וכאשר דבר שום

 
().È˙˘Â:מהזקנה יותר הוא הם:‰Ì.השיבה הנה
(‚).ÂÚכמו יג)העידו, כ תענה:(שמות לא :.ÈÓ Â˘שור

מי: וגזל:È˙˜˘Ú.של עושק שבירתÈ˙Â.מלשון ענין
וכן לג)הגוף, כח ורצוץ:(דברים עשוק :.ÂÎ:פדיון
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(‡Ï).˙Â„Â˙Â ÌÈÁÊ Ï‰˜‰ Â‡ÈÈÂדבר
באכילה: לבעלי' ÂÏÂÚ˙.המותר Ï È„ ÏÎÂ

ולא עולות הביאו לבו שהתנדב מי מהם קצת
בהם: אכילה היתר לבעלים שאין לפי כולם

(‚Ï).ÌÈ˘„˜‰Âושלמים זבחי' קלים קדשים
בהם: נהנים שהבעלים ‰ÌÈ‰Î(Ï„)מה ˜

.ËÚÓÏ ÂÈ‰עדיין היו שהקדישו אותן כלומר
כלות עד הלוים אחיהם ויחזקום למעט
היאך וא"ת הכהנים, יתקדשו ועד המלאכה
ומפרש הכהנים יתקדשו ולא הלוים יתקדשו
מהכהנים להתקדש לבב ישרי הלוים כי לפי
מהכהנים יותר להתקדש הלוים לבם וישרו
מתחפשים השם יראי וכל והלוים הכהנים והיו

המלכים ימי כל מסתתרים ואף ומתנכרים
היו לא צדיק שהיה חזקיהו וכשבא הרשעים
בשנה שזה ולטהר להתקדש מיד יכולים
על ומתקדשים באים והיו למלכו היה ראשונה

כדכתיב כ"ח)יד רבה(משלי צדיקים בעלוץ
וכתיב אדם יחופש רשעים ובקום (שם)תפארת

צדיקים ירבו ובאבדם אדם יסתר רשעים בקום
ובאבדם אדם יסתר אחז רשע בקום כלומר

וסיעתו: חזקיה צדיקים ‰‰ÔÈÎ(ÂÏ)ירבו ÏÚ
.ÌÚÏ ÌÈ‰Ï‡‰דוגמא רצונו ולעשות לעבדו

יט)דלמטה פסוק וגו'(ל לדרוש הכין לבבו כל
בשנה עליהם הדבר היה בפתאום כי שמחו וגם

מיד: ושבו ה' אל לשוב למלכו ראשונה

 
(‡Ï).ÌÎ„È Ì˙‡ÏÓמלוי נקרא וחנוכו הדב' התחלת

אהרן יד ומלאת כמו כ"ט)ידים עתה(שמות עד והנה ור"ל
לעבדו: התחלתם ועתה ב"ה המקום מעבודת חדלתם

.ÌÈÁÊ:שלמים.˙Â„Â˙Â:תודה Ï.שלמי È„לפי
לב: נדיב למביאיהן קורא לכן כלום בהם לבעליהן ואין כליל כולה ‡Ï‰.(Ï)שהעולה ÏÎלתוספת ואמר עולות היו

ותודות:ÌÈ˘„˜‰Â.(Ï‚)ביאור: שלמים והם הקדשים להם:ÌÂ˜ÊÁÈÂ.(Ï„)שאר מסייעין היו לומר ‰Î‡ÏÓ‰.רצה
ההפשט: ‰ÌÈ‰Î.מלאכת Â˘„˜˙È „ÚÂדי להיות הכהנים נתקדשו אשר עד להם מסייעין היו פעם בכל וכן ר"ל

המלאכה: לכלות Ï.בהם È˘È ÌÈÂÏ‰ ÈÎנתעצלו אשר הכהנים מן יותר עצמן לקדש למהר לבב ישרי היו המה
ÂÏ.(Ï‰)בדבר: ‰ÏÂÚ Ì‚Âהקריבו כי מרובה היתה המלאכה כי הכהנים את לסייע הלוים צריכים היו לזה ר"ל

ולהפשיט: אלה כל להקריב הכהנים יכלו ולא לעולה הנסכים ועם השלמים חלבי עם מרובות עולות כיÔÂÎ˙Â.גם
ההפשט: בעבודת סייעו ‰‰ÔÈÎ.(ÂÏ)הלוים ÏÚנעשה כי ועם נפלא בסדור הכל להיות להעם אלהים הכין אשר על

בפתאום: הדבר

 
(„Ï).ËÈ˘Ù‰Ï:העור חלביÈÏÁ.(Ï‰)להסיר עם

במשה אך הרק יב)כמו משה:(במדבר עם ÔÈÎ˙Â.ומשפטו
הכנה: מל'
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(‡Ï).˙Â„Â˙Â ÌÈÁÊ Ï‰˜‰ Â‡ÈÈÂדבר
באכילה: לבעלי' ÂÏÂÚ˙.המותר Ï È„ ÏÎÂ

ולא עולות הביאו לבו שהתנדב מי מהם קצת
בהם: אכילה היתר לבעלים שאין לפי כולם

(‚Ï).ÌÈ˘„˜‰Âושלמים זבחי' קלים קדשים
בהם: נהנים שהבעלים ‰ÌÈ‰Î(Ï„)מה ˜

.ËÚÓÏ ÂÈ‰עדיין היו שהקדישו אותן כלומר
כלות עד הלוים אחיהם ויחזקום למעט
היאך וא"ת הכהנים, יתקדשו ועד המלאכה
ומפרש הכהנים יתקדשו ולא הלוים יתקדשו
מהכהנים להתקדש לבב ישרי הלוים כי לפי
מהכהנים יותר להתקדש הלוים לבם וישרו
מתחפשים השם יראי וכל והלוים הכהנים והיו

המלכים ימי כל מסתתרים ואף ומתנכרים
היו לא צדיק שהיה חזקיהו וכשבא הרשעים
בשנה שזה ולטהר להתקדש מיד יכולים
על ומתקדשים באים והיו למלכו היה ראשונה

כדכתיב כ"ח)יד רבה(משלי צדיקים בעלוץ
וכתיב אדם יחופש רשעים ובקום (שם)תפארת

צדיקים ירבו ובאבדם אדם יסתר רשעים בקום
ובאבדם אדם יסתר אחז רשע בקום כלומר

וסיעתו: חזקיה צדיקים ‰‰ÔÈÎ(ÂÏ)ירבו ÏÚ
.ÌÚÏ ÌÈ‰Ï‡‰דוגמא רצונו ולעשות לעבדו

יט)דלמטה פסוק וגו'(ל לדרוש הכין לבבו כל
בשנה עליהם הדבר היה בפתאום כי שמחו וגם

מיד: ושבו ה' אל לשוב למלכו ראשונה

 
(‡Ï).ÌÎ„È Ì˙‡ÏÓמלוי נקרא וחנוכו הדב' התחלת

אהרן יד ומלאת כמו כ"ט)ידים עתה(שמות עד והנה ור"ל
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בפתאום: הדבר

 
(„Ï).ËÈ˘Ù‰Ï:העור חלביÈÏÁ.(Ï‰)להסיר עם

במשה אך הרק יב)כמו משה:(במדבר עם ÔÈÎ˙Â.ומשפטו
הכנה: מל'
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המשך בעמוד ולח
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סנהדרין. פרק עשירי - אלו הן הנחנקין דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק עשירי - אלו הן הנחנקין דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד ולח
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המשך בעמוד ולח
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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המשך בעמוד ומא



קלח

             

          
          

        
          

         
      

     
       
        

           
       

         
           

         

     
        

          
          

         

          
             
          

        
         

     
          

        


























































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א

             

      
         

         
            

       
         

         
           

         
         

           


      
          

      
         

   
           

       
         

        


           

            
         

        
  





















































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

             

           
          

         
         

          
      

         
       

















המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' א

             

       
     

        
          

       
          

         
          

         

            
          

    
       

           
           

       
 



































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' א
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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קמב

             

        
          

      
        

          
        

         
        

 
          

          
          

    
         

         
        

      
        

       
        

          
         

       
           

         
        

        
           

         
           

           
           

          

       
         

        
   

          
         

           
         

    
       

     
       
           

        
      

        
    

      
      

        
         

        
       

      
          

       
      

      
         

       
            

          



































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת וודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש בסיום מכתבו אשר הכניס ס"ת לבית הכנסת בשירה וזמרה כראוי, ובטח ראה 

מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בזה )נדפס בקובץ מכתבים שלישי(.

ובימים האלו דתשלומי זמן מתן תורתנו המביאה רפואה לעולם ואשר ע"י העמל בה זוכים לגשמים 

בעתם ואשר הארץ נותנת יבולה גו' וגו' הרי יהי רצון שגם בעניניו הנ"ל ילך מחיל אל חיל הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בברכה לבריאות הנכונה. המחכה לבשו"ט.



קמד   


             

    

ÌÈÏÏ zÓ ÏÈ˙  ÌÈÎLÓ ÌL BÓÈL ÌÈ È ÔÎ BÎÈzL ÏÔÓL ÌÎB˙Ï ÔziL È"Ú 
Ì ÔÈÈÏL ÌÈÓ Ï Ó L ÏL  Ì ÔÈÈÏÓ ÔÈ ÔÓL L ˙BÚz Ï Ï 

È"Ú ÌÈÏÓL Î"Ó  ˙È LL LÈ ÌÈÎLÓ ÌÈ  BÓ ÎBz Ï ÔÈÚL Ì ÈÏÏ È
ÌL ÈÈ Ï BÓ ÎBz Ï ÔÈÚL  ˙BBÚz È"Ú ÌÈÏÏ È Ì  L Ï ÔÓL L ˙BÚz

L Ï ÔÓ È"Ú ÏÈ˙  ÌÈÎLÓ ÌL ÈÏ È LL
ח סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

 
  יזהרו חלב של בנר המדליקים -

הניתזים ניצוצות יהיו שלא באופן המאכלים ממנו להרחיק
המאכלים על .מהנר

    שום בהם שאין שמנים -
מצד ולא הפתילה, אחר נמשכים שאינם מצד לא חשש,

עפים שהם מפני או מהם יסתפק ועטרן)שמא צרי .(כמו

 
סי'24) הרב ותשובות שאלות בס' נדפסה אדה"ז, בשם שמועה

שמדליקים חלב של שנר נ"ע הזקן אדמו"ר בשם שמעתי נה:
אמה חצי שעד אמה מחצי יותר ממנו המאכלים את ירחיקו

חלב. של מאוד קטנים טיפים דהיינו ניתזים ניצוצותיו
ז"ל. דפאלאצק סג"ל נתן הרב מורי מפי שמעתי כך

שהתיכו) (חלב ימיהם של בנרות רק היא זו זהירות אם וצ"ע

חלב. בנרות גם או
אינם בימינו המיוצרים (שמן) החלב נרות רוב מקום ומכל
משומנים ולא וכד' מנפט מיוצרים וברובם כלל, ניצוצות מתיזים

אסורים.
יש25) בהם שגם ועוד מהם, ירבה שמא לחוש יש שאז מפני

סק"א). (קו"א הפתילה אחר נמשכים שאינם לחוש

•
     

ËÈאחת ידו לנוטל בין ידיו ב' לנוטל בין שאמרו רביעית
בני ב' נטלו קטן של לידיו בין גדול של לידיו בין בלבד
ידו ונטל השני חזר ואח"כ אחת ידו וזה אחת ידו זה אדם
אחר אדם כיד נחשבת השנית שידו אדם בני כג' אלו הרי השנית
חצי בכלי היה אם ולפיכך אחת ידו אלא מתחלה נטל שלא כיון
נוטלין שאין טהורה השניה ידו אין לאו ואם טהורות ידיו לוג
וכאן המים יצמצמו שמא אדם בני משני יותר לוג מחצי בפחות
כאחת: ידיו שתי נוטל שאינו כיון יצמצם שמא ג"כ לחוש יש

יט: סעיף לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס, סימן א חלק

שכל‡ ידים בנטילת חוצץ הגוף כל בטבילת החוצץ דבר כל
צריך ולפיכך תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו מה

לפעמים. להסירו עליו שמקפידים דבר מכל [ליזהר] (לטהר)

הציפורן אם דהיינו הבשר כנגד שלא הציפורן שתחת צואה כגון
צריך זה עודף תחת צואה שם ויש האצבע בשר על ועודף גדול
עליה להקפיד אדם בני רוב שדרך לפי נטילה קודם להסירה
שאינו למי אף וחוצצת היד לגבי בטלה אינה לכן מיאוס משום

עליה. מקפיד

אדם בני רוב דרך הבשר כנגד אפילו הציפורן שתחת ובצק
ידיהם: כשרוחצים אדם לכל וחוצץ עליו להקפיד

בעלמא מיחוש אלא מכה שם אין אם בשרו שעל רטיה
אבל נטילה קודם להסירה צריך שירצה מתי להסירה ויוכל
כמו הרטיה במקום כלל ליטול צריך אין מכה שם יש אם

קס"ב: בסימן שיתבאר

ומונעים‚ ביותר נדבקים שהם היוצרים וטיט הבורות טיט
ונדבק יבש כשהוא הטיט כל שאר וכן תחתיהם מלבא המים
כנגד אפי' הציפורן תחת בין היד גבי על בין חוצצין בבשר

הבשר.

עליו להקפיד אדם בני דרך שאין מועט דבר הוא א"כ אלא
ידים לנטילת ג"כ להסירו א"צ ידיו) ומנקה (כשרוחץ להסירו
רוב דרך שאין כך כל מעט הן אם וצואה לבצק וה"ה לסעודה
הבשר. כנגד שלא הוא אפי' חוצץ אינו עליו להקפיד אדם בני

מקפידים אדם בני הרוב שאין אע"פ חוצץ עליו מקפיד הוא ואם
הנטילה קודם הצפרנים שתחת הטיט לנקר נהגו שלא ומה עליו
ידים ונקיון רחיצת (בשעת להסירו מקפידין שאין משום הוא
הבשר כנגד הוא אם ידים לנטילת חוצץ אינו לכן אלו במדינות
עליו מקפיד הוא אם אבל והיוצרים הבורות טיט הוא אפילו
מקפידין אין אדם בני שרוב דבר שכל אומרים ויש להסירו צריך
לסמוך ויש אדם כל אצל דעתו בטלה מקפיד שהוא אע"פ עליו
לא אבל סופרים מדברי שעיקרה ידים בנטילת דבריהם על

קצ"ח). סי' ביו"ד שיתבאר כמו הגוף כל בטבילת

לנקר אדם כל צריך הבשר על ועודפים גדולים הצפרנים ואם

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

   

שלא מה על מקפידים אדם בני רוב כי שתחתיהם והצואה הטיט
מעט הוא א"כ אלא מקפיד שאינו למי אף וחוצץ הבשר כנגד

עליו. להקפיד דרך שאין כך כל

את יגרור שלא כדי הציפורן שתחת הבשר את דוחק (ובשבת
הטיט): כשמסיר הציפורן

שהיא„ אותה לקוץ מיעוטה שפירשה בציפורן ליזהר צריך
קצ"ח: סי' ביו"ד שיתבאר כמו חוצצת

במים.‰ שנמחים מפני חוצצים אינם לחים והצבע הדיו
אם אבל ידיו על הצבע ממשות שיש והוא חוצצים יבשים

חוצץ. אינו הצבע מראית אלא עליהן אין

ממשות שיש פי על אף ידיו על חוצץ הצבע אין צובע שהוא ומי
קצב או שוחט להיות שאומנתו מי וכן ידיו על צבעונים של
ואע"פ שומן למוכר וכן חוצץ אינו בדם תמיד מלוכלכות וידיו

אין הללו אומניות בני שרוב כיון מקפידים אדם בני שרוב
חוצצין בכך רגיל שאינו לאחר אבל להם חוצצין אין מקפידין

מקפיד. אינו אפי'

צבע אותו אין בזה וכיוצא לנוי ידיהם לצבוע שדרכן והנשים
חוצץ.

בו שיש בדבר מכוסה היד רוב אם אבל היד במיעוט זה וכל
להקפיד: דרכם שאין לאותם אפי' חוצץ ממש

Âמקפידרי אינו אם גליד ונעשה ומתייבש המכה מן היוצא ר
להסירה דעתו אין שמעתה להסירו שמצטער או להסירו עליו
לנטילה חוצץ ואינו מקפיד אינו קרוי זה בענין שיהיה זמן כל

מחמירין: שלטבילה פי על אף

אֿו: סעיפים ובו וטבילה חציצה דיני קסא, סימן א חלק
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מבוארים הפעם, מו"ל שאנו זה נכבד בדרוש
אולם השי"ת, עבודת ובדרכי בחסידות רבים ענינים
דלתתא" "אתערותא ענין ביאור הוא המרכזית נקודתו
דלתתא" "אתערותא של זה ענין דלעילא". ו"אתערותא
הזקן אדמו"ר שמבארו כפי דלעילא" ו"אתערותא
(ראה חב"ד חסידות בתורת מוצק יסוד הוא זה בדרוש
והולכים סובבים זה יסוד ועל בהקדמה), לעיל
רבותינו של ו"המשכים" במאמרים נוספים ביאורים
מעל גבוה אלו עבודות בפרטי לדורותיהם חב"ד נשיאי

קץ. אין עד גבוה

בש"פ ימיו, בסוף הזקן רבינו כ"ק דרשו זה מאמר
בסעודה דרעווין, רעוא (בעת תקע"ב שנת ויקרא
נוספים דרושים אשר כאן לציין מעניין שלישית).
חורף (סוף ההיא בתקופה הזקן אדמו"ר שדרש
דלתתא" "אתערותא מענין ג"כ תוכנם תקע"ב),
בלקוטי תשיש שוש מאמר (ראה דלעילא" ו"אתערותא
תורה בלקוטי וראינה צאינה ומאמר תזריע, פ' תורה
שם ענינים וכמה שם), מקומות ובמראי השירים, שיר

דידן. בדרוש המבואר את תואמים גם

רוב את בעצמו רושם הי' לא הזקן רבינו כידוע,
כ"ק ונכדו האמצעי אדמו"ר כ"ק בנו ורק מאמריו,
הדרושים את רושמים היו הם צדק" ה"צמח אדמו"ר
דרושים, רושמי עוד היו [וכן מפיו שמעו אשר כפי
"שארית השו"ת בעל הזקן רבינו של אחיו וביניהם
גאוני מגדולי ועוד משה, ר' הרה"צ ובנו יהודה",
את מגיה הזקן רבינו הי' רבות ופעמים החסידים],
ימצא זה ובגלל תיקונים. בהם ומוסיף הרשימות

נמצאים הם אשר הזקן, רבינו בדרושי רבות פעמים
בשינויים אבל תוכן, אותו (דהיינו שונות בנוסחאות

הכתיבה). בסגנון

מתוך נדפס הוא כאן הרי שלפנינו, במאמר וכן
המאמר מופיע שם הזקן, לרבינו תורה לקוטי ספר
עם הזקן) אדמו"ר אחי מהרי"ל מרשימת הנראה (כפי
צדק הצמח אדמו"ר כ"ק מאת רבות והוספות הגהות
נסדר תורה לקוטי הספר (כי המאמר בתוך המשולבות
אשר והוא צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק ידי על לדפוס

בהגהותיו). ועיטרם וניסחם המאמרים את ליקט

שני בעוד אחרינא בנוסחא זה מאמר מצאנו אולם
נמצא (אשר תקע"ב - המאמרים בספר א) מקומות:
קה"ת), החסידים", "אוצר מערכת ידי על בדפוס, כעת
אדמו"ר כ"ק ידי על שנרשם כפי המאמר מופיע שם
את שמיעתו לזמן (בסמוך תקע"ב בשנת האמצעי
הזקן אדמו"ר מאמרי בספר ב) הזקן). מרבינו המאמר
המאמר נדפס שם תקו), ע' (ח"ב התורה פרשיות על
אשר כפי (ג"כ צדק הצמח קודש יד כתב גוף מתוך
בלקוטי אמירתו). לזמן בסמיכות תקע"ב בשנת רשמו
נתבארו שבו המאמר, על "ביאור" גם נדפס תורה

הסוד. ע"ד יותר הענינים

וענינים הביאור בהרחבת ג"כ נשנה זה דרוש
(ח"א ויקרא - האמצעי אדמו"ר מאמרי בס' נוספים,
הצמח מאדמו"ר ביאורים בתוספת וכן בתחילתו).
תשכא ע' שלישי) (כרך ויקרא התורה אור בס' צדק,
רבים ענינים ביאר זי"ע הגדול רבינו כ"ק גם ואילך.
שנת בחוקותי ש"פ בהתוועדות זה מאמר בתוכן
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קמה    

שלא מה על מקפידים אדם בני רוב כי שתחתיהם והצואה הטיט
מעט הוא א"כ אלא מקפיד שאינו למי אף וחוצץ הבשר כנגד

עליו. להקפיד דרך שאין כך כל

את יגרור שלא כדי הציפורן שתחת הבשר את דוחק (ובשבת
הטיט): כשמסיר הציפורן

שהיא„ אותה לקוץ מיעוטה שפירשה בציפורן ליזהר צריך
קצ"ח: סי' ביו"ד שיתבאר כמו חוצצת

במים.‰ שנמחים מפני חוצצים אינם לחים והצבע הדיו
אם אבל ידיו על הצבע ממשות שיש והוא חוצצים יבשים

חוצץ. אינו הצבע מראית אלא עליהן אין

ממשות שיש פי על אף ידיו על חוצץ הצבע אין צובע שהוא ומי
קצב או שוחט להיות שאומנתו מי וכן ידיו על צבעונים של
ואע"פ שומן למוכר וכן חוצץ אינו בדם תמיד מלוכלכות וידיו

אין הללו אומניות בני שרוב כיון מקפידים אדם בני שרוב
חוצצין בכך רגיל שאינו לאחר אבל להם חוצצין אין מקפידין

מקפיד. אינו אפי'

צבע אותו אין בזה וכיוצא לנוי ידיהם לצבוע שדרכן והנשים
חוצץ.

בו שיש בדבר מכוסה היד רוב אם אבל היד במיעוט זה וכל
להקפיד: דרכם שאין לאותם אפי' חוצץ ממש

Âמקפידרי אינו אם גליד ונעשה ומתייבש המכה מן היוצא ר
להסירה דעתו אין שמעתה להסירו שמצטער או להסירו עליו
לנטילה חוצץ ואינו מקפיד אינו קרוי זה בענין שיהיה זמן כל

מחמירין: שלטבילה פי על אף

אֿו: סעיפים ובו וטבילה חציצה דיני קסא, סימן א חלק
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מבוארים הפעם, מו"ל שאנו זה נכבד בדרוש
אולם השי"ת, עבודת ובדרכי בחסידות רבים ענינים
דלתתא" "אתערותא ענין ביאור הוא המרכזית נקודתו
דלתתא" "אתערותא של זה ענין דלעילא". ו"אתערותא
הזקן אדמו"ר שמבארו כפי דלעילא" ו"אתערותא
(ראה חב"ד חסידות בתורת מוצק יסוד הוא זה בדרוש
והולכים סובבים זה יסוד ועל בהקדמה), לעיל
רבותינו של ו"המשכים" במאמרים נוספים ביאורים
מעל גבוה אלו עבודות בפרטי לדורותיהם חב"ד נשיאי

קץ. אין עד גבוה

בש"פ ימיו, בסוף הזקן רבינו כ"ק דרשו זה מאמר
בסעודה דרעווין, רעוא (בעת תקע"ב שנת ויקרא
נוספים דרושים אשר כאן לציין מעניין שלישית).
חורף (סוף ההיא בתקופה הזקן אדמו"ר שדרש
דלתתא" "אתערותא מענין ג"כ תוכנם תקע"ב),
בלקוטי תשיש שוש מאמר (ראה דלעילא" ו"אתערותא
תורה בלקוטי וראינה צאינה ומאמר תזריע, פ' תורה
שם ענינים וכמה שם), מקומות ובמראי השירים, שיר

דידן. בדרוש המבואר את תואמים גם

רוב את בעצמו רושם הי' לא הזקן רבינו כידוע,
כ"ק ונכדו האמצעי אדמו"ר כ"ק בנו ורק מאמריו,
הדרושים את רושמים היו הם צדק" ה"צמח אדמו"ר
דרושים, רושמי עוד היו [וכן מפיו שמעו אשר כפי
"שארית השו"ת בעל הזקן רבינו של אחיו וביניהם
גאוני מגדולי ועוד משה, ר' הרה"צ ובנו יהודה",
את מגיה הזקן רבינו הי' רבות ופעמים החסידים],
ימצא זה ובגלל תיקונים. בהם ומוסיף הרשימות

נמצאים הם אשר הזקן, רבינו בדרושי רבות פעמים
בשינויים אבל תוכן, אותו (דהיינו שונות בנוסחאות

הכתיבה). בסגנון

מתוך נדפס הוא כאן הרי שלפנינו, במאמר וכן
המאמר מופיע שם הזקן, לרבינו תורה לקוטי ספר
עם הזקן) אדמו"ר אחי מהרי"ל מרשימת הנראה (כפי
צדק הצמח אדמו"ר כ"ק מאת רבות והוספות הגהות
נסדר תורה לקוטי הספר (כי המאמר בתוך המשולבות
אשר והוא צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק ידי על לדפוס

בהגהותיו). ועיטרם וניסחם המאמרים את ליקט

שני בעוד אחרינא בנוסחא זה מאמר מצאנו אולם
נמצא (אשר תקע"ב - המאמרים בספר א) מקומות:
קה"ת), החסידים", "אוצר מערכת ידי על בדפוס, כעת
אדמו"ר כ"ק ידי על שנרשם כפי המאמר מופיע שם
את שמיעתו לזמן (בסמוך תקע"ב בשנת האמצעי
הזקן אדמו"ר מאמרי בספר ב) הזקן). מרבינו המאמר
המאמר נדפס שם תקו), ע' (ח"ב התורה פרשיות על
אשר כפי (ג"כ צדק הצמח קודש יד כתב גוף מתוך
בלקוטי אמירתו). לזמן בסמיכות תקע"ב בשנת רשמו
נתבארו שבו המאמר, על "ביאור" גם נדפס תורה

הסוד. ע"ד יותר הענינים

וענינים הביאור בהרחבת ג"כ נשנה זה דרוש
(ח"א ויקרא - האמצעי אדמו"ר מאמרי בס' נוספים,
הצמח מאדמו"ר ביאורים בתוספת וכן בתחילתו).
תשכא ע' שלישי) (כרך ויקרא התורה אור בס' צדק,
רבים ענינים ביאר זי"ע הגדול רבינו כ"ק גם ואילך.
שנת בחוקותי ש"פ בהתוועדות זה מאמר בתוכן
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קמו   

ביאר שבת שבכל ההיא, בשנה בקודש (כדרכו תשכ"ה
"די אז שקראו כפי הפרשה, של תורה בלקוטי דרוש
שיחות לקוטי בס' ונדפס השבוע"), פרשת חסידישע

ואילך). 233 (ע' י"ז חלק

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנפשתוכןתוכןתוכןתוכן את להפוך האלקית הנפש שליחות

לה'" "קרבן להיות הבהמית

    [קרבנכם את [תקריבו

       
      

  [הוא]   
[הוא] 

         
    

מן לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם הכתוב בלשון
א) דיוקים: ג' יש קרבנכם", את תקריבו גו' הבהמה

"כי נסתר, בלשון נוכח,ימתחיל בל' ומסיים קריב",
ומסייםת" יחיד בלשון מתחיל ב) קרבנכם". את קריבו

יקריב", "כי לפני הול"ל "מכם" תיבת ג) רבים. בלשון
קרבן יקריב כי ישראל) (מבני מכם "אדם הוא והפירוש

לה'".

את לבאר רבינו מקדים הכתוב לשון את ליישב [כדי

כל אצל שהיא כפי הקרבנות, עבודת של הפנימי התוכן

הוא קרבן דהנה זמן. ובכל מקום בכל מישראל ואחד אחד

" ו"קירובלשון לה'", האדםקרבן של הקירוב – ענינו "

""להקב בא הגשמי שהקרבן כמו כי הבהמהה. כך"מן ,

ה ענין ברוחניות, הקרבנות לה'"בעבודת הואקירוב "

ה הנפש את ה'.בהמית"לקרב אל שבאדם "

בכל שיש הנפשות שתי ענין בארוכה מבאר תחילה

" את להפוך לאדם לו אפשר וכיצד מישראל, נפשואחד

"הבהמית להיות לה'" ]."קרבן

        
  

הקדושה בשער ז"ל וויטאל חיים ר' הרב "כתב
צדיק אחד ישראל, איש דלכל פ"ב] נ' שער חיים [ובעץ
נפש נפשות". שתי שהן . . נשמות שתי יש רשע, ואחד

נ של ענינה שכל לפי הבהמית", "נפש נקראת פשאחת
חיי כמו ממש חייו ולהיות הגוף, את להחיות – הוא זו
רק הוא זו נפש של ורצונה חפצה כל שכן הבהמה,
שינה שתי' (אכילה הגשמיים צרכים אחרי להימשך
בהמה חיי כמו וה"ז גופניים, בתענוגים ולהתענג כו')

ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית "ונפש ממש.
חפצה שכל אלקית", "נפש נקראת ולפיכך ממש",
באלקות דבוק יהי' שהאדם הוא זו נפש של ורצונה

נפשו. כחות ובכל גופו אברי בכל בתכלית,

"אדם", הנקראת היא שבישראל האלקית הנפש
שולט שלה שהשכל היינו המשכלת", ה"נפש להיותה
זו נפש משכן מקום ולכן ועניני', כחותי' שאר כל על
הבהמית, הנפש אבל שבראש. במוחין הוא האדם בגוף
שיש האנושי השכל (הוא שכל יש לה שגם אע"פ
שאר על שליטה לשכלה אין מקום מכל באדם),
המתגברות הן שבלב ותאוותי' מדותי' רק כחותי',

האדם. בלב הוא משכנה מקום ולכן ושולטות,

ההבדל את לבאר בעיקר רבינו נחית דידן [בהמאמר

מצד הללו הנפשות שתי ומקורןשבין אתשרשן (ולא

ותכונתן). טבען מצד שביניהן ההבדל

חלקים משני מורכב הזה בעולם נברא כל כידוע, כי

החומר את המחי' רוחנית וחיות ונפש גשמי, חומר –

שמציאותו גמור חידוש הוא הנברא וחומר הגשם הגשמי.

אין העליונים בעולמות שהרי הזה בעולם מתחילה

שבכל הרוחנית) (והחיות הנפש ואילו גשמית, מציאות

נמשכת ומשם עליונים, מעולמות ושרשה מקורה נברא

הנפשות סוגי בין שיש וההבדלים הזה. לעולם ויורדת

לההבדל בהתאם הם וטבען בתכונתן השונים והכחות

למעלה. ומקורם בשרשם שיש

ומקורן שרשן מישראל אחד שבכל הנפשות שתי וכך

הזה לעולם ויורדות נמשכות הן ומשם עליונים, בעולמות

נפשות שתי של בטבען וההבדל האדם; בגוף להתלבש

ומקורן. בשרשן לההבדל בהתאם הוא הללו

ומבאר:] שהולך [וזהו

     
(כנ"ל), שבישראל ה"אדם" שהיא האלקית, הנפש
"אדם". הנקראת מבחינה עליונים) (בעולמות שרשה
הרי ממש", ממעל אלקה "חלק היא שהנשמה והיות
גופא, ב"אלקות" הוא עליונים בעולמות שרשה
בחינת הנקראת באלקות נעלית במדריגה הוא ושרשה

"אדם".

      
      

האדםענין את אלקים "ויברא בכתוב מפורש זה
שבישראל, האלקית הנפש היינו – ש"האדם" בצלמו",
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וענין אלקים", "בצלם נברא – אדם" קרויים "אתם
"ועל – יחזקאל במרכבת מפורש אלקים" ה"צלם
הרי מלמעלה", עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
בדמות הנבואה במראה ליחזקאל הקב"ה שנתגלה

אדם". "מראה

היא למעלה אדם" כמראה ב"דמות הכוונה –
יתכן שבה הקב"ה, של באורו מסויימת למדריגה
נפש של הציור בדוגמת רוחני ("צלם") ציור להיות
שהיא והיות להלן, יבאר זה ציור של וענינו ה"אדם",
לנפש השורש היא לפיכך אדם" כמראה ב"דמות

"אדם". בחינת שהיא האלקית

       
 

ארבע "דמות שראה נאמר, יחזקאל במרכבת
והם – נשר ופני שור פני ארי', פני אדם, פני חיות":
למרכבה סביב למעלה העומדים עליון משרתי
"אדם": בחינות שתי במרכבה שיש ונמצא העליונה.
שעל אדם" כמראה "דמות היא העליונה הבחינה א)
של אורו על וקאי העליון", "אדם הנקרא הכסא,
ב) אדם; בדמות כביכול מתגלה שהוא כפי הקב"ה
החיות מד' אחת שהיא "אדם" בחינת היא מזה למטה

תתאה"). "אדם (ונקרא אדם" "פני – שבמרכבה

של שהשורש זה דמלבד כאן, רבינו שאומר וזהו
"בחינת באלקות נעלית במדריגה היא האלקית הנפש
דרך למדריגה ממדריגה הנשמה ירידת גם הנה אדם",
"השתלשלות בשם (הנקראים הרוחניים העולמות
שביצורים "אדם" בחינת ידי על היא העולמות"),

העליונה. שבמרכבה אדם" "פני והיינו עליונים,

     
המלאכים מן שרשה שבאדם הבהמית נפש
ו"היא וחיות", "בהמות בשם הנקראים העליונים
האחרונה המדריגה פירוש: האופנים". משמרי נלקחה
– הזה לעולם בפועל הבהמית הנפש יורדת שממנה
הם עצמם ה"אופנים" כי האופנים", "שמרי בחינת היא
ו"שמרי כידוע, במלאכים שיש התחתונה המדריגה

המלאכים. של ה"פסולת" היינו האופנים"

תאוות אחרי נמשכת הבהמית שהנפש זה כלומר:
במלאכים היא ששרשה אף גשמיים, ותענוגים
נלקחת שהיא לפי – הם) קדושים" (ש"כולם העליונים
יכולה שממנה המלאכים, של ה"פסולת" מבחינת רק

ללעומתֿזה. יניקה להיות

   
(היינוהשורשאולם הבהמית הנפש של הראשון

הוא מציאותה) מתחילה שמשם הראשונה המדריגה
מלך הוא דהשור העליונה, שבמרכבה שור" ב"פני
לכל הראשון השורש הוא שור" ו"פני שבבהמות
הבהמית הנפש גם כולל בהמות, מיני כל של הנפשות

שבאדם.

הללו, נפשות שתי של השורש בקצרה שביאר [אחר

הללו:] הנפשות בשתי האדם שבעבודת התכלית את יבאר

       
 

הוריד שהקב"ה שהטעם האריז"ל בכתבי מבואר
אינו גשמי בגוף להתלבש הזה לעולם קדושה נשמה
אינה עצמה הנשמה "כי – עצמה הנשמה בשביל
יתברך מאתו שליחות זוהי אלא – כלל" תיקון צריכה
להפכם הבהמית, ונפשו גופו את ו"לברר" לתקן
נקראת לקדושה הבהמית ונפש הגוף (הפיכת לקדושה

"בירור"). בשם

   
הנקראים שלבים שני יש הבהמית הנפש בבירור
מלשון הוא "אתכפיא" ו'אתהפכא". "אתכפיא" בשם
הבהמית נפשו על שולט האדם כאשר ומשמעה, כפי',
למרות האלקית, הנפש רצון את לעשות אותה וכופה
לתענוגים מתאווה עדיין עצמה מצד הבהמית שהנפש
היא – הפיכה לשון – "אתהפכא" ואילו גשמיים);
הבהמית הנפש את מהפך שהאדם יותר, נעלית מדריגה
בתענוגים להתענג שלה החשק שתמורת עצמה,
וענינים אלקות אחרי תימשך עוה"ז, ותאוות גשמיים

רוחניים.

הנפש את להפוך אפשר כשמההבהמית[וכיצד אשר

" של מדריגה אלא שאינה היא, לבהמהחייםכן הראויים "

יהיו עצמה הבהמית הנפש של וחפצה שרצונה עד –

יתברך? רצונו לעשות

שממשיך:] וזהו

      
      
         
"קרבן (להיות לקדושה הבהמית הנפש הפיכת
שבה שמע, קריאת מצות של תכליתה היא היא לה'")

לבב בכל אלקיך ה' את "ואהבת ופירשואומרים ך",
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קמז    

וענין אלקים", "בצלם נברא – אדם" קרויים "אתם
"ועל – יחזקאל במרכבת מפורש אלקים" ה"צלם
הרי מלמעלה", עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
בדמות הנבואה במראה ליחזקאל הקב"ה שנתגלה

אדם". "מראה

היא למעלה אדם" כמראה ב"דמות הכוונה –
יתכן שבה הקב"ה, של באורו מסויימת למדריגה
נפש של הציור בדוגמת רוחני ("צלם") ציור להיות
שהיא והיות להלן, יבאר זה ציור של וענינו ה"אדם",
לנפש השורש היא לפיכך אדם" כמראה ב"דמות

"אדם". בחינת שהיא האלקית

       
 

ארבע "דמות שראה נאמר, יחזקאל במרכבת
והם – נשר ופני שור פני ארי', פני אדם, פני חיות":
למרכבה סביב למעלה העומדים עליון משרתי
"אדם": בחינות שתי במרכבה שיש ונמצא העליונה.
שעל אדם" כמראה "דמות היא העליונה הבחינה א)
של אורו על וקאי העליון", "אדם הנקרא הכסא,
ב) אדם; בדמות כביכול מתגלה שהוא כפי הקב"ה
החיות מד' אחת שהיא "אדם" בחינת היא מזה למטה

תתאה"). "אדם (ונקרא אדם" "פני – שבמרכבה

של שהשורש זה דמלבד כאן, רבינו שאומר וזהו
"בחינת באלקות נעלית במדריגה היא האלקית הנפש
דרך למדריגה ממדריגה הנשמה ירידת גם הנה אדם",
"השתלשלות בשם (הנקראים הרוחניים העולמות
שביצורים "אדם" בחינת ידי על היא העולמות"),

העליונה. שבמרכבה אדם" "פני והיינו עליונים,

     
המלאכים מן שרשה שבאדם הבהמית נפש
ו"היא וחיות", "בהמות בשם הנקראים העליונים
האחרונה המדריגה פירוש: האופנים". משמרי נלקחה
– הזה לעולם בפועל הבהמית הנפש יורדת שממנה
הם עצמם ה"אופנים" כי האופנים", "שמרי בחינת היא
ו"שמרי כידוע, במלאכים שיש התחתונה המדריגה

המלאכים. של ה"פסולת" היינו האופנים"

תאוות אחרי נמשכת הבהמית שהנפש זה כלומר:
במלאכים היא ששרשה אף גשמיים, ותענוגים
נלקחת שהיא לפי – הם) קדושים" (ש"כולם העליונים
יכולה שממנה המלאכים, של ה"פסולת" מבחינת רק

ללעומתֿזה. יניקה להיות

   
(היינוהשורשאולם הבהמית הנפש של הראשון

הוא מציאותה) מתחילה שמשם הראשונה המדריגה
מלך הוא דהשור העליונה, שבמרכבה שור" ב"פני
לכל הראשון השורש הוא שור" ו"פני שבבהמות
הבהמית הנפש גם כולל בהמות, מיני כל של הנפשות

שבאדם.

הללו, נפשות שתי של השורש בקצרה שביאר [אחר

הללו:] הנפשות בשתי האדם שבעבודת התכלית את יבאר

       
 

הוריד שהקב"ה שהטעם האריז"ל בכתבי מבואר
אינו גשמי בגוף להתלבש הזה לעולם קדושה נשמה
אינה עצמה הנשמה "כי – עצמה הנשמה בשביל
יתברך מאתו שליחות זוהי אלא – כלל" תיקון צריכה
להפכם הבהמית, ונפשו גופו את ו"לברר" לתקן
נקראת לקדושה הבהמית ונפש הגוף (הפיכת לקדושה

"בירור"). בשם

   
הנקראים שלבים שני יש הבהמית הנפש בבירור
מלשון הוא "אתכפיא" ו'אתהפכא". "אתכפיא" בשם
הבהמית נפשו על שולט האדם כאשר ומשמעה, כפי',
למרות האלקית, הנפש רצון את לעשות אותה וכופה
לתענוגים מתאווה עדיין עצמה מצד הבהמית שהנפש
היא – הפיכה לשון – "אתהפכא" ואילו גשמיים);
הבהמית הנפש את מהפך שהאדם יותר, נעלית מדריגה
בתענוגים להתענג שלה החשק שתמורת עצמה,
וענינים אלקות אחרי תימשך עוה"ז, ותאוות גשמיים

רוחניים.

הנפש את להפוך אפשר כשמההבהמית[וכיצד אשר

" של מדריגה אלא שאינה היא, לבהמהחייםכן הראויים "

יהיו עצמה הבהמית הנפש של וחפצה שרצונה עד –

יתברך? רצונו לעשות

שממשיך:] וזהו

      
      
         
"קרבן (להיות לקדושה הבהמית הנפש הפיכת
שבה שמע, קריאת מצות של תכליתה היא היא לה'")

לבב בכל אלקיך ה' את "ואהבת ופירשואומרים ך",
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קמח   

את להפוך מצווה שהאדם היינו יצריך", "בשני רז"ל
הנטי' שתמורת הבהמית"), ה"נפש (היינו הרע יצרו

ה'. את יאהב עוה"ז, לתאוות שלו

האדם צריך באהבה זו למדריגה להגיע כדי אך
אחד", ה' גו' ישראל "שמע באמירת כן לפני להתבונן
(ה"ישראל" האלקית הנפש על קאי ישראל" "שמע
שזוהי היינו הבנה, לשון גם הוא ו"שמע" שבאדם),
צריכה ובמה האלקית. הנפש של ההתבוננות
ה' באחדות הפנימי וכפירוש אחד", ב"ה' – להתבונן?
מלבדו אלקה שום שאין רק שלא הבעש"ט, לנו שגילה
כי יתברך, בלעדו מציאות שום שאין אלא ח"ו,
כולם העולמות שבכל נברא כל של המציאות אמיתיות
בכחו רק היא – שבאדם הבהמית הנפש גם כולל –

רגע. בכל אותו ומחי' הבורא הקב"ה של

כזה ובאופן זה, בדבר מתבוננת הנשמה וכאשר
שהנשמה היינו הבהמית, בנפש "מתלבשת" שהיא
על הבהמית, בנפש זו הכרה להחדיר ומתייגעת עוסקת
שגם כאלו באותיות לעצמו זה ענין מסביר שהאדם ידי
יוכל הבהמית) הנפש של (השכל שבו האנושי השכל
ואת הרע יצרו את גם להפוך הוא יכול אזי – להשיגו

לקדושה. הבהמית נפשו

טבע שזהו בקיומה, רוצה הבהמית הנפש גם שהרי
שהוא – הבהמה אצל אפילו – חי דבר בכל מוטבע
של השכל אם ולפיכך בחיים, ולהשאר לחיות רוצה
החיים מקור הוא שהקב"ה ויכיר יבין הבהמית הנפש
הקב"ה אל להימשך היא גם תרצה אזי האמיתי,

אלקיך ה' את "לאהבה הכתוב: הוא(ובלשון כי

").חייך

ענין סוףֿסוף דלכאורה ביאור, דורש שהדבר [אלא

עוה לתאוות בעצם"המשיכה מוטבע גשמיים ותענוגים ז

הנפש תוכל ואיך הבהמית, הנפש של והמציאות הטבע

על ה' את לאהוב למהות, ממהות להתהפך עצמה הבהמית

למשל, לומר, אפשר וכי אחד? ה' בענין התבוננות ידי

טבעה את תשנה בטבעה אכזרית שהיא גשמית שבהמה

טובות?! במדות ההנהגה במעלת התבוננות ידי על ומהותה

שממשיך:] וזהו

       
       
      
        
      

   

לא לקדושה הבהמית הנפש את להפוך כדי
אלא אחד", "ה' בענין לבד ההתבוננות מספיקה
ברכות של תוכנן והיא אחרת, התבוננות גם דרושה
שהרי לפני', שתים תקנו שחכמים שמע, קריאת
כמ"ש שמע קריאת עם כלל שייכות להם אין "לכאורה
לומר צריך כרחך ועל פוסקים", ושאר הרשב"א
שמע" הקריאת "לקיום נוגע הללו ברכות שאמירת

שמע). קריאת מצות מטרת לקיים שנוכל (היינו

בזה: והענין

בענין מדברות שמע קריאת שלפני הברכות שתי
קדושתם גודל את ומתארות העליונים, המלאכים
מסייעת המלאכים בעבודת וההתבוננות כו', ועבודתם
של שרשה שהרי לקדושה. הבהמית הנפש להפיכת
הקודש מהחיות מהמלאכים, הוא הבהמית הנפש
הנפש ששורש לעיל וכמ"ש העליונה, שבמרכבה
הבהמית שהנפש ונמצא שור", מ"פני הוא הבהמית
מלאך היא בשרשה שהרי מהותה, בעצם רע דבר איננה
רק באה היא גשמיים לתענוגים ומשיכתה עליון,
והחומרי. הגשמי הזה בעולם שנמצאת מכך כתוצאה

הבהמית הנפש יכולה זו התבוננות ידי על ולפיכך
וליהפך האלקית הנפש ממשלת תחת ולהכנע להתפעל
ולהפכה לשנותה צורך כאן שאין מאחר לקדושה,
מהותה את לגלות רק אחרת, למהות ממהותה

ומקורה. שרשה מצד שהיא כפי האמיתית

     
ידי "על לקדושה הבהמית הנפש הפיכת ענין
המבואר הענין של התוכן גם הוא למעלה, שרשה"

בשרשן". אלא נמתקין הדינין "אין קבלה בספרי

פירוש:

במדת הוא הטוב היפך שהם הדברים שורש
של הקטרוגים וביטול שלמעלה, וה"דין" ה"גבורה"
הבאים הרעים הדברים כל לביטול המביא – הדין מדת

" בשם הקבלה בספרי נקרא – המתקתמחמתם

הקב"ה הנהגת שבמקום כלומר, והדינים". הגבורות
של שלמרירותבאופן באופן הנהגה תהי' ("דינים")

("חסדים").מתיקות

" המתקת לדבריםהדיניםענין בקשר הן הוא "
בעולםגשמייםרעים המתהווים וכדומה) ("יסורים"

רע עניני בכל והן היפךהרוחנייםהזה, שהם ודברים
שבאדם הרע היצר הטומאה, כחות (כמו הקדושה
היא רע של למציאות והאפשרות הסיבה שכן, וכו').
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הבאים הקדושה אור על וההסתרים ההעלמות מצד רק
" ידי על ולפיכך והדין, הגבורה הדיניםממדת "המתקת

כתוצאה ונעשו שנוצרו רע" עניני "כל לטוב מתהפכים
דשמיא". במילי והן דעלמא במילי "הן הדין, ממדת

הדינים": ב"המתקת אופנים כמה יש אמנם,

– הוא הדינים" ב"המתקת ביותר הנעלה ואופן
נמתקיםש" עצמם הכוונההדינים אין כלומר: ."

מתגברת החסד" ש"מדת ידי על מתבטלים שהדינים
עצמם שהם אלא הדין מדת ונעשיםמתהפכיםעל

באופןמתוקים הנהגה באה עצמה הדין שממדת עד ,
נעשה עצמו שהקטיגור דרך (על וחסדים רחמים של

סניגור).

גילוי ידי על נעשה הדינים בהמתקת זה אופן
הדינים".שורש"

שנתהוו ליצלן רחמנא ודינים רעות "כל כלומר:
ורק . . טוב הוא אותם המחי' ומקורם שרשם בעולם,
גבורות [היינו השתלשלות ידי על למטה כשיורד
גמורים", ודינים גמור רע באמת נעשה וצמצומים]
ה"דינים" של השורש את שמגלים ידי על ולפיכך,
והענינים הדינים מתבטלים וקדושה, טוב הוא ששם

הקדושה. היפך של

הנפש את להפוך שהדרך בעניננו, הוא וכך
שמגלים ידי על היא לקדושה, עצמה הבהמית
תכלית הוא עצמה הבהמית הנפש של שהשורש
לאלקות משיכתה ולכן עליונים), (מלאכים הקדושה

למציאותה. בסתירה אינה

להפוך האדם, בעבודת הקרבנות ענין נתבאר כאן [עד

ה כמובהמה"את לקדושה, – הבהמית נפשו – שבו "

מזבח. גבי על בהמה הקרבת

את יבאר האלקיתהתוצאהועתה להנפש הבאה

זו:] מעבודה

        
     

הזה לעולם ירדה לא שהנשמה לעיל שנתבאר אף
צריכה "אינה בעצמה היא שהרי עצמה", את "לתקן כדי
ידי שעל עליי'", צורך היא "הירידה מקום, מכל תיקון",
הנפש את ומהפכת שליחותה את ממלאת שהנשמה

למ עולה עצמה היא הרי לקדושה, דריגההבהמית
הנפש בהפיכת עבודתה שלולא באלקות, יותר גבוהה

אלי'. להגיע לה אפשר אי לקדושה הבהמית

הנפש הפיכת ידי על האלקית בנפש זו עלי'
גבי שמצינו מה דרך על היא לקדושה הבהמית
היינו הכסא", את נושאות ש"החיות העליונה המרכבה
מגביהים "חיות") (הנקראים העליונים שהמלאכים
("על העליון" ה"אדם יושב שעליו הכסא את ומנשאים
שבחינת ונמצא אדם"), כמראה דמות הכסא דמות
ידי על ממדריגתו למעלה מתנשא הכסא שעל האדם

האדם. מן למטה שהן החיות,

שהיא האלקית, שהנפש – ה' בעבודת והענין
כנ"ל) העליון" מ"אדם (ושרשה "אדם" בחינת
("שמקור הבהמית הנפש ובירור זיכוך ידי על מתעלית
למדריגה כנ"ל) שבמרכבה", הקדש מחיות חוצבה

אדם". "לא בחינת יותר, עליונה

עלי'". צורך הירידה ענין "וזהו

      
   

אתערותא דלתתא "באתערותא בזהר איתא
"מלמטה" מתעורר שהאדם ידי על פירוש, דלעילא",
אלקות והשפעה התעוררות באה – ה' אל להתקרב
מקדש "אדם רז"ל מאמר דרך על למטה. "מלמעלה"

מלמעלה". אותו מקדשין מלמטה, עצמו

דלתתא" ("אתערותא אלו התעוררות אופני שני
בשם האריז"ל בכתבי נקראים דלעילא"), ו"אתערותא

דכורין". מיין ו"המשכת נוקבין" מיין "העלאת

      
שנאמר מה והוא בקרבנות, גם מצינו זה ענין
ניחוח "ריח נעשה הקרבנות הקרבת ידי שעל בתורה
למטה האדם שעבודת היינו לפני", רוח "נחת – לה'"
בכך ביטוי לידי בא וזה למעלה, רוח נחת גורמת
מלמעלה, אותו ומקדש האדם את מעורר שהקב"ה
אלי' להגיע לאדם אפשר שאי כזו עליונה בקדושה

בעצמו.

       
 

       
      

   
הבאה (התעוררות דלעילא" "אתערותא בענין

אופנים: שני יש מלמעלה)

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



קמט    

הבאים הקדושה אור על וההסתרים ההעלמות מצד רק
" ידי על ולפיכך והדין, הגבורה הדיניםממדת "המתקת

כתוצאה ונעשו שנוצרו רע" עניני "כל לטוב מתהפכים
דשמיא". במילי והן דעלמא במילי "הן הדין, ממדת

הדינים": ב"המתקת אופנים כמה יש אמנם,

– הוא הדינים" ב"המתקת ביותר הנעלה ואופן
נמתקיםש" עצמם הכוונההדינים אין כלומר: ."

מתגברת החסד" ש"מדת ידי על מתבטלים שהדינים
עצמם שהם אלא הדין מדת ונעשיםמתהפכיםעל

באופןמתוקים הנהגה באה עצמה הדין שממדת עד ,
נעשה עצמו שהקטיגור דרך (על וחסדים רחמים של

סניגור).

גילוי ידי על נעשה הדינים בהמתקת זה אופן
הדינים".שורש"

שנתהוו ליצלן רחמנא ודינים רעות "כל כלומר:
ורק . . טוב הוא אותם המחי' ומקורם שרשם בעולם,
גבורות [היינו השתלשלות ידי על למטה כשיורד
גמורים", ודינים גמור רע באמת נעשה וצמצומים]
ה"דינים" של השורש את שמגלים ידי על ולפיכך,
והענינים הדינים מתבטלים וקדושה, טוב הוא ששם

הקדושה. היפך של

הנפש את להפוך שהדרך בעניננו, הוא וכך
שמגלים ידי על היא לקדושה, עצמה הבהמית
תכלית הוא עצמה הבהמית הנפש של שהשורש
לאלקות משיכתה ולכן עליונים), (מלאכים הקדושה

למציאותה. בסתירה אינה

להפוך האדם, בעבודת הקרבנות ענין נתבאר כאן [עד

ה כמובהמה"את לקדושה, – הבהמית נפשו – שבו "

מזבח. גבי על בהמה הקרבת

את יבאר האלקיתהתוצאהועתה להנפש הבאה

זו:] מעבודה

        
     

הזה לעולם ירדה לא שהנשמה לעיל שנתבאר אף
צריכה "אינה בעצמה היא שהרי עצמה", את "לתקן כדי
ידי שעל עליי'", צורך היא "הירידה מקום, מכל תיקון",
הנפש את ומהפכת שליחותה את ממלאת שהנשמה

למ עולה עצמה היא הרי לקדושה, דריגההבהמית
הנפש בהפיכת עבודתה שלולא באלקות, יותר גבוהה

אלי'. להגיע לה אפשר אי לקדושה הבהמית

הנפש הפיכת ידי על האלקית בנפש זו עלי'
גבי שמצינו מה דרך על היא לקדושה הבהמית
היינו הכסא", את נושאות ש"החיות העליונה המרכבה
מגביהים "חיות") (הנקראים העליונים שהמלאכים
("על העליון" ה"אדם יושב שעליו הכסא את ומנשאים
שבחינת ונמצא אדם"), כמראה דמות הכסא דמות
ידי על ממדריגתו למעלה מתנשא הכסא שעל האדם

האדם. מן למטה שהן החיות,

שהיא האלקית, שהנפש – ה' בעבודת והענין
כנ"ל) העליון" מ"אדם (ושרשה "אדם" בחינת
("שמקור הבהמית הנפש ובירור זיכוך ידי על מתעלית
למדריגה כנ"ל) שבמרכבה", הקדש מחיות חוצבה

אדם". "לא בחינת יותר, עליונה

עלי'". צורך הירידה ענין "וזהו

      
   

אתערותא דלתתא "באתערותא בזהר איתא
"מלמטה" מתעורר שהאדם ידי על פירוש, דלעילא",
אלקות והשפעה התעוררות באה – ה' אל להתקרב
מקדש "אדם רז"ל מאמר דרך על למטה. "מלמעלה"

מלמעלה". אותו מקדשין מלמטה, עצמו

דלתתא" ("אתערותא אלו התעוררות אופני שני
בשם האריז"ל בכתבי נקראים דלעילא"), ו"אתערותא

דכורין". מיין ו"המשכת נוקבין" מיין "העלאת

      
שנאמר מה והוא בקרבנות, גם מצינו זה ענין
ניחוח "ריח נעשה הקרבנות הקרבת ידי שעל בתורה
למטה האדם שעבודת היינו לפני", רוח "נחת – לה'"
בכך ביטוי לידי בא וזה למעלה, רוח נחת גורמת
מלמעלה, אותו ומקדש האדם את מעורר שהקב"ה
אלי' להגיע לאדם אפשר שאי כזו עליונה בקדושה

בעצמו.

       
 

       
      

   
הבאה (התעוררות דלעילא" "אתערותא בענין

אופנים: שני יש מלמעלה)
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קנ   

הבאה מלמעלה ההתעוררות הוא אחד אופן
הוא ב' ואופן כנ"ל, למטה, האדם מעבודת כתוצאה

דלעילא" "אתערותא האדם,ענין לעבודת הקודמת
וזהו ה', את לעבוד שיוכל לאדם כח נתינת כעין והיא
האדם דכאשר בריותיו, עם להטיב שחפץ יתברך חסדו
שקוע שהוא היינו רוחנית, "שינה" בבחינת נמצא
על משינתו, ומקיצו מעירו הקב"ה אזי העולם, בהבלי

טהרה. ורוח קדושה התעוררות בו שמכניס ידי

     
        
      

 
הקודמת מלמעלה התעוררות של זה מושג
מצינו – הקב"ה של חסדו מצד רק הבאה לעבודה,
שתחילת חיים עץ בספר וכמבואר הבריאה, בתחילת
לאחר דאילו יתברך, מאתו חנם חסד רק היתה הבריאה
רק הוא העולם קיום ומלואו, העולם נברא שכבר
אדם בני בזכות דרק (כידוע התחתונים" "מעשה בזכות

עולמו); את הקב"ה מקיים בתורה העוסקים

לעבדה עדן בגן "ויניחהו שכתוב מה וזהו
שכר, של מקום הוא עדן" ה"גן דלכאורה ולשמרה",
שזהו אלא ולשמרה", "לעבדה באמרו הכוונה ומהי
העולמות קיום העולם, בריאת לאחר שעכשיו לפי
בעבודתם, התחתונים מעשה ידי על רק הוא והנבראים
העולמות כל של הסוף עדן" ה"גן הי' החטא וקודם
שאנחנו כדרך עבודתו, עובד הראשון אדם הי' ושם
שכבר אחר רק הוא זה וכל הזה". ב"עולם עובדים
על אבל התחתונים", "מעשה ענין ושייך האדם, נברא
שייך הי' לא האדם בריאת לפני העולמות בריאת עצם
רק היתה הבריאה שכל נמצא תחתונים, מעשה כלל

הקב"ה. של חנם חסד מחמת

ויום, יום בכל האדם בעבודת גם הוא זה דרך ועל
מלמעלה ההתעוררות ידי על באה העבודה שתחילת
העבודה, על כח נתינת והיא הקב"ה, של חסדו מצד
להתקרב מלמטה עצמו את לעורר האדם צריך ואח"כ
בארוכה. להלן שיבאר כפי דלתתא), (אתערותא ה' אל

       
       

   
בחסד קיים העולם אין העולם בריאת שאחר אף
התחתונים" במעשה ו"תולה נמשך הכל אלא חנם

נמשך שהי' חנם" "חסד בחינת מקום, מכל – כנ"ל
שהקב"ה הענין וזהו תמיד, נמשכת הבריאה בתחילת
להתחיל שיוכל כדי מלמעלה ומעוררו לאדם עוזר

ה אל ולהתקרב כך אחר עצמו.בעבודתו בכח '

[לסיכום:

ב אופנים שני דלעילא"יש אתערותא"אתערותא א) :

ה ידי על הנמשכת דלתתא"דלעילא (כמבואראתערותא "

ה לפני הבאה דלעילא אתערותא ב) אתערותא"בזהר).

חנם"דלתתא חסד בתור מלמעלה והסיוע העזר והיא ,

יתברך. לעבודתו האדם את לעורר

בין ההבדל את בארוכה רבינו יבאר ב' בפרק להלן

ב אלה אופנים דלעילא"שני אשר"אתערותא ויבאר ,

מאתערותא כתוצאה רק הבאה האדם התעוררות

היא עצמו, בכחות כך אחר מתייגע שהאדם מבלי דלעילא,

זמן; במעט ועוברת חולפת

פרשת בתחילת הכתוב כוונת שזוהי יפרש ג' ובפרק

" גו'הקרבנות יקריב כי אל"אדם להורות בא שהכתוב ,

הבאה זו דלעילא לאתערותא זוכה הוא שכאשר האדם

בכחות להתייגע מיד להתחיל הוא צריך חנם בחסד עליו

ה'; אל להתקרב עצמו

בעבודתו האדם יגיעת שעיקר ימשיך, ד' ובפרק

היא קיימא) בת תהי' שלו שההתעוררות (הפועלת

שהיא כיון שבו, הבהמית הנפש וזיכוך בירור של העבודה

מ כלל ומתעוררת מתפעלת איננה אתערותא"עצמה

;"דלעילא

לחכות צריך אין שהאדם יסיק, חמישי ובפרק

והסיוע העזר לקבל שיזכה עד מיוחד רצון עת על ולהמתין

על אלי' לזכות יכול הוא אלא חנם, מתנת בתור מלמעלה

התורה]. לימוד ידי

  
קרבן מכם יקריב כי "אדם הכתוב בלשון מקשה
מתחיל מדוע קרבנכם", את תקריבו גו' הבהמה מן לה'
ולשון נוכח בלשון ומסיים יחיד ולשון נסתר בלשון
תוכנה את ומבאר יקריב. כי מכם אדם הול"ל גם רבים.
שתי ביאור בהקדם הקרבנות, עבודת של הרוחני
האלקית נפש מישראל, אחד בכל שיש הנפשות
הבהמית ונפש העליון" "אדם מבחינת ששרשה
העליונה, שבמרכבה שור" "פני מבחינת ששרשה
כדי היא הזה לעולם האלקית הנפש ירידת ותכלית

לה'". "קרבן להיות הבהמית הנפש את להפוך
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דלתתא" ב"אתערותא עבודתו עובד האדם כאשר
הוא ידה שעל דלעילא", ל"אתערותא זוכה הוא הרי –
להגיע אפשר שאי יותר נעלית למדריגה לעלות יכול
אחר רק באה זו עליונה הארה עצמו. בכחות אלי'
אבל עבודתו, על שכר קיבול כעין והוי האדם עבודת
האדם, לעבודת הקודמת עליונה בהערה סוג עוד יש
מעורר שהקב"ה ההינו העבודה, על כח נתינת והיא

העולם בהבלי ה"ישן" האדם משנתואת ש"יקיץ" –
ה'. את לעבוד ויתחיל

  – הכסא. שעל העליון אדם
שור פני – שבמרכבה. אדם פני – השתלשלות.
אתכפיא – בירור. – האופנים. שמרי – שבמרכבה.
בנפש האלקית הנפש התלבשות – ואתהפכא.
והחיות – בשרשן. אלא נמתקין הדינין אין – הבהמית.
והמשכת נוקבין מיין העלאת – הכסא. את נושאות
דלעילא. ואתערותא דלתתא אתערותא – דכורין. מיין

התחתונים. במעשה תולה – הוא. חסד חפץ –
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Í‡המאמר בענין הידוע אחת הקדמה להקדים יש הנה
מכח נמשך הדיבור אותיו' שצירופי ברתא יסד דאבא
בחכ' ה' וכתיב לחכמה מצרף כמ"ש דוקא החכמה אור
למה לכאורה להבין ויש במ"א. ומבואר כידוע ארץ יסד
אותיו' צירופי ולא החכ' מכח נמשך הדיבור אותיו' צירופי
נמשך המחשבה אותיו' ד]צירופי [ידוע שהרי המחשבה
ה' וכן כו', דתבונה מל' שנק' בלבד דבינה אחוריים מבחי'
משום הוא הענין אך במ"א. כמ"ש דאימא מנצפ"ך גבורות
לנפש וכמ"ש החכ' ממקור נמשך הדיבור אותיו' כח דשרש
ומקורה חכ' פנימי' בחי' הוא וחי' ממללא לרוח ות"א חי'
השגה מבחי' שלמעלה ההשכלה כח עצמיות בחי' דהיינו
דוקא מטה למטה מתפשט זה אור הארת וע"כ] [כו' דבינה
בסופן תחילתן שנעוץ לפי הדיבור אותיות בצירופי והוא
לבחי' מעלה יתרון יש ובזה במ"א, כמ"ש בתחילתן וסופן
אור בפנימיות הדיבור שרש להיות המחשבה על הדיבור
דוקא שוני' בצירופי' ברתא יסד דוקא אבא אור ע"כ אב"א
שלא מפני הדיבור אותיות לצרף שא"י התינוק וכמו כו',
וד"ל, כו' חי' נפש שנק' עדיין החכ' אור הארת בו נשלם
דמלכא קדושי בחי' דכל הנ"ל המאמרים כל פי' וזהו
אורו' בחי' הוא קדושי פי' בדיבור דוקא מתעטרין עילאה
במקבל אור גילוי בערך מובדלים קדושים שנק' ומקיפי'
והכונה כידוע, אב"א אור בחי' הוא עילאה ומלכא כו',
דוקא הדיבור בבחי' מתעטרים דאבא המקיפי' בחי' שכל
דעיקר בזוהר אמר הטעם מזה וגם וד"ל. הנ"ל מטעם

שבת כלחילול כי מידי, עביד לא ובהרהור בדיבור
שנק' השבת בחי' שהוא אבא דאור עליונה קדושה המשכת
תלוי הכל במ"א וכמ"ש כו' היא קודש כי כמ"ש קודש
כשמחלל וע"כ כנ"ל, אב"א אור מפנימי' שממשיך בדיבור
דאור העליון קודש לבחי' מחלל חול של בדיבור שבת
מטעם דחכ' בקד"ש חילול עביד לא חול של והרהור אבא

דחכ' מ"ד המשכת בבחי' הנ"ל ענין ג"כ והיינו וד"ל, הנ"ל
המחשבה בכח ואין דוקא הדיבור ע"י התורה בקריאת
ע"י ע"כ בחכמה הדיבור ששרש מטעם כו' להמשיך
ע"י ולא החכמה מפנימי' מ"ד המשכת מקור נמשך הדיבור
הרי זה (ולפי כו' השגה בבחי' רק שאינו במחשבה העיון
[מ]מצות גבוה פלפול בלי פסוקות בהלכות גירסא מצות
העיון דבחי' מבואר ולמעלה כו', במחשבה להיות' עיון
עד כו' המברר כח בחי' להיות[ו] הגירסא מבחי' למעלה
הנ"ל ע"פ יובן הענין כו'. שבאצילו' הקבלה בבחי' שהוא
על גבוה העיון מעלת [העיון], ע"י שמתברר הבירור דמצד
המחשבה ע"י שהוא העיון עצם בחי' מצד אבל הגירסא,
בחי' הוא דגירסא הדיבור וע"י העלאה, בחי' רק הוא
מעלת כל כי דחכ' הבירור מבחי' גם למעלה דחכ' המשכה
ואינו דאצילות ח"ע מבחי' ההארה מצד הוא דחכ' הבירור
מטעם בדיבור דח"ע אור המשכת לגבי בעלמא הארה רק
הגירסא על העיון במעלת מבואר (ובמק"א וד"ל), הנ"ל

במ"א). וכמ"ש אחר באופן
משמע מזה כו' קולך כי קולך את השמיעני כתיב

דוקא העלאה בחי' בדיבור הקריאה בבחי' גם שיש
עליית הוא לקול שמיעה וכל קולך את השמיעני כמ"ש
הגשמי הדיבור הבל כי הוא והענין למעלה, ממטה הקול
שהוא הלב הבל מכח שנעשה גשמית מאמ"ר מורכב
מ"ן העלאת [ב]בחי' למעלה עולה גשמי' ושתי' מאכילה
ושתי' ש[ב]אכילה נוג"ה בחי' נתעלה והרי דתורה, בקול
אור בו לשכון כלי בחי' להיות למעלה הזה הקול בכח
מטעם דוקא מדיבור שנמשך דחכ' מ"ד בהמשכת האלקי
קול עצם מצד [מ"ן] העלאת בחי' בדיבור יש ונמצא הנ"ל,
אותיות בצירופי דתורה דח"ע המשכה ובחי' הדיבור
לשולחו מה דבר שמביא השליח עד"מ וה"ז הדיבור,
מלמעלה הדבר להחזיר שליח ונעשה הוא וחוזר מלמ[ט]ה
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דלתתא" ב"אתערותא עבודתו עובד האדם כאשר
הוא ידה שעל דלעילא", ל"אתערותא זוכה הוא הרי –
להגיע אפשר שאי יותר נעלית למדריגה לעלות יכול
אחר רק באה זו עליונה הארה עצמו. בכחות אלי'
אבל עבודתו, על שכר קיבול כעין והוי האדם עבודת
האדם, לעבודת הקודמת עליונה בהערה סוג עוד יש
מעורר שהקב"ה ההינו העבודה, על כח נתינת והיא

העולם בהבלי ה"ישן" האדם משנתואת ש"יקיץ" –
ה'. את לעבוד ויתחיל

  – הכסא. שעל העליון אדם
שור פני – שבמרכבה. אדם פני – השתלשלות.
אתכפיא – בירור. – האופנים. שמרי – שבמרכבה.
בנפש האלקית הנפש התלבשות – ואתהפכא.
והחיות – בשרשן. אלא נמתקין הדינין אין – הבהמית.
והמשכת נוקבין מיין העלאת – הכסא. את נושאות
דלעילא. ואתערותא דלתתא אתערותא – דכורין. מיין

התחתונים. במעשה תולה – הוא. חסד חפץ –
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Í‡המאמר בענין הידוע אחת הקדמה להקדים יש הנה
מכח נמשך הדיבור אותיו' שצירופי ברתא יסד דאבא
בחכ' ה' וכתיב לחכמה מצרף כמ"ש דוקא החכמה אור
למה לכאורה להבין ויש במ"א. ומבואר כידוע ארץ יסד
אותיו' צירופי ולא החכ' מכח נמשך הדיבור אותיו' צירופי
נמשך המחשבה אותיו' ד]צירופי [ידוע שהרי המחשבה
ה' וכן כו', דתבונה מל' שנק' בלבד דבינה אחוריים מבחי'
משום הוא הענין אך במ"א. כמ"ש דאימא מנצפ"ך גבורות
לנפש וכמ"ש החכ' ממקור נמשך הדיבור אותיו' כח דשרש
ומקורה חכ' פנימי' בחי' הוא וחי' ממללא לרוח ות"א חי'
השגה מבחי' שלמעלה ההשכלה כח עצמיות בחי' דהיינו
דוקא מטה למטה מתפשט זה אור הארת וע"כ] [כו' דבינה
בסופן תחילתן שנעוץ לפי הדיבור אותיות בצירופי והוא
לבחי' מעלה יתרון יש ובזה במ"א, כמ"ש בתחילתן וסופן
אור בפנימיות הדיבור שרש להיות המחשבה על הדיבור
דוקא שוני' בצירופי' ברתא יסד דוקא אבא אור ע"כ אב"א
שלא מפני הדיבור אותיות לצרף שא"י התינוק וכמו כו',
וד"ל, כו' חי' נפש שנק' עדיין החכ' אור הארת בו נשלם
דמלכא קדושי בחי' דכל הנ"ל המאמרים כל פי' וזהו
אורו' בחי' הוא קדושי פי' בדיבור דוקא מתעטרין עילאה
במקבל אור גילוי בערך מובדלים קדושים שנק' ומקיפי'
והכונה כידוע, אב"א אור בחי' הוא עילאה ומלכא כו',
דוקא הדיבור בבחי' מתעטרים דאבא המקיפי' בחי' שכל
דעיקר בזוהר אמר הטעם מזה וגם וד"ל. הנ"ל מטעם

שבת כלחילול כי מידי, עביד לא ובהרהור בדיבור
שנק' השבת בחי' שהוא אבא דאור עליונה קדושה המשכת
תלוי הכל במ"א וכמ"ש כו' היא קודש כי כמ"ש קודש
כשמחלל וע"כ כנ"ל, אב"א אור מפנימי' שממשיך בדיבור
דאור העליון קודש לבחי' מחלל חול של בדיבור שבת
מטעם דחכ' בקד"ש חילול עביד לא חול של והרהור אבא

דחכ' מ"ד המשכת בבחי' הנ"ל ענין ג"כ והיינו וד"ל, הנ"ל
המחשבה בכח ואין דוקא הדיבור ע"י התורה בקריאת
ע"י ע"כ בחכמה הדיבור ששרש מטעם כו' להמשיך
ע"י ולא החכמה מפנימי' מ"ד המשכת מקור נמשך הדיבור
הרי זה (ולפי כו' השגה בבחי' רק שאינו במחשבה העיון
[מ]מצות גבוה פלפול בלי פסוקות בהלכות גירסא מצות
העיון דבחי' מבואר ולמעלה כו', במחשבה להיות' עיון
עד כו' המברר כח בחי' להיות[ו] הגירסא מבחי' למעלה
הנ"ל ע"פ יובן הענין כו'. שבאצילו' הקבלה בבחי' שהוא
על גבוה העיון מעלת [העיון], ע"י שמתברר הבירור דמצד
המחשבה ע"י שהוא העיון עצם בחי' מצד אבל הגירסא,
בחי' הוא דגירסא הדיבור וע"י העלאה, בחי' רק הוא
מעלת כל כי דחכ' הבירור מבחי' גם למעלה דחכ' המשכה
ואינו דאצילות ח"ע מבחי' ההארה מצד הוא דחכ' הבירור
מטעם בדיבור דח"ע אור המשכת לגבי בעלמא הארה רק
הגירסא על העיון במעלת מבואר (ובמק"א וד"ל), הנ"ל

במ"א). וכמ"ש אחר באופן
משמע מזה כו' קולך כי קולך את השמיעני כתיב

דוקא העלאה בחי' בדיבור הקריאה בבחי' גם שיש
עליית הוא לקול שמיעה וכל קולך את השמיעני כמ"ש
הגשמי הדיבור הבל כי הוא והענין למעלה, ממטה הקול
שהוא הלב הבל מכח שנעשה גשמית מאמ"ר מורכב
מ"ן העלאת [ב]בחי' למעלה עולה גשמי' ושתי' מאכילה
ושתי' ש[ב]אכילה נוג"ה בחי' נתעלה והרי דתורה, בקול
אור בו לשכון כלי בחי' להיות למעלה הזה הקול בכח
מטעם דוקא מדיבור שנמשך דחכ' מ"ד בהמשכת האלקי
קול עצם מצד [מ"ן] העלאת בחי' בדיבור יש ונמצא הנ"ל,
אותיות בצירופי דתורה דח"ע המשכה ובחי' הדיבור
לשולחו מה דבר שמביא השליח עד"מ וה"ז הדיבור,
מלמעלה הדבר להחזיר שליח ונעשה הוא וחוזר מלמ[ט]ה
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קנב   

להביא והתחתון העליון בין אמצעי כמו רק זה שאין למטה
העליון מן ולהמשיך ולהוריד העליון אל מתחתון ולהעלות
שליח בחי' שהוא הדיבור בבחי' הוא וכך התחתון אל
והוא מ"ן העלאת בבחי' למעלה מלמטה ולהעלות להביא
ח"ע ממקור מ"ד המשכת בחי' והממשיך המוריד עצמו
מבחי' כלול (ולהיות[ו] דדיבור הצרופי' בענין כנ"ל למטה

וה חו"גהעלאה כולל רוח בחי' ממללא רוח נק' יחד משכה
וד"ל). במ"א כמ"ש

דד"ת הדיבור הבל דמבחי' בע"ח מ"ש מובן הנ"ל
בחי' נעשה דוקא בעוה"ז הצדיקי' נשמות שלמדו
(והיינו העליון בג"ע הצדיקים לנשמות גשמי ומקיף היכל
בחי' שהוא דקודב"ה עילאה היכלא דאורייתא המאמר ענין
שעוסקים בוניך אלא בניך א"ת וכמאמרז"ל דאבא היכלות
בבחי' למעלה שמבואר מה דהנה כו'), ש"ע בבניינו
חכ' אור המשכת בחי' היינו דד"ת בדיבור ח"ע המשכת
השתלשלות בירידת האור שבא האצילו' כל שרש דאצי'
בג"ע ומכריזין כנ"ל, התלמוד שרש דבריאה שבמל' בחכ'
בעוה"ז שלמד בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי
ואמנם דאצילו', ח"ע אור [ישכון] בד"ת שדבר שבדיבורו
נוג"ה בירורי מבחי' הבא בקול בעוה"ז שלמד מה דוקא

ומקיף היכל בחי' נעשה הללו בירורים שמבחי' דוקא
דומ"ם לבחי' נמשל הגשמי הקול שהבל להיות לנשמה
בניך א"ת (והיינו בתים ק"ך בונות אבנים ה' בס"י כמ"ש
גשמי קול בהבל שנאמרו התורה אותיו' והן בוניך), אלא
כדמיון בג"ע הנשמה על מקיף היכל בנין מהם שנבנה
ובזאת צד, מכל מקיפו שההיכל בהיכל שיושב האדם
לאדם צריך ההיכל שאין האדם על ההיכל מעלת יתרון
ששרש לפי ושומר מקיף בחי' להיות כו', לו צריך והאדם
מבחי' למעלה שהוא דחכ' מקיף אור מבחי' ההיכל
בבחי' הזה ההיכל ובשרש כו', האדם שבנפש החכמה
ח"ע המשכת בחי' על גם מעלה יתרון לו יש דאבא מקיף
השכינה מזיו נהנין שנק' בדיבור שנמשך דאצילות דתורה
בג"ע לנשמות המאיר דאצילות שבמל' חכמה בחי' שהוא
דיני בפלפול או התורה פנימיות הקבלה סודות בהשגות
קבלה מארי במדריגת דאינון התלמוד בחי' שרש הלכות
לעילא פרח' לא דו"ר בלא אמנם שבבריאה, אצילו' בבחי'
ההיכל מזה שיהי' ההעלאה בחי' הנ"ל דברים ב' ונחסר
מכריזין וע"כ כו', בתלמוד שמלובש דח"ע ההמשכה ובחי'
בידו בעוה"ז שלמד ותלמודו לג"ע לכאן שבא מי אשרי

וד"ל. כו'] [דוקא
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שהתהוותלב) כ"ב) עד י"ט (אות לעיל שנת' כמו
ה' דבר אותיות ע"י הוא דבי"ע הנבראים
אותם המהוים הם אלו שאותיות דאצילות מל' מבחי'
וכמבואר נבה"ע שבהן מאמרות העשרה והן ליש מאין
עילאה חכמה בענין גם יובן כמ"כ באריכות, ח"ב בלק"א
יש ג"כ הוא ב"ה מא"ס שהתהוות' למעלה שנז' דאצי'
הוא שהתהוות' והיינו תמצא, מאין והחכמה וכמ"ש מאין
עד"מ כמו כי מהחכמה, שלמעלה אותיות מבחי' ג"כ
ויש הדבור אותיות שיש רואים אנו באדם בגשמיות
כמה שיש למעלה הנמשל יובן ועד"ז המחשבה אותיות
אותיות בחי' ויש עליון הדבור אותיות דהיינו אותיות בחי'
ועלמין סתימין עלמין נמשכו שמהם עליונה המחשבה
שלמעלה בחכמ' אותיות בחי' ג"כ ויש דאתגליין
שלמעלה בתענוג אותיות בחי' ג"כ שיש עד מהמחשבה
שבחי' בע"ח הנז' טנת"א בחי' ד' ענין וזהו מהחכמה
גם ואפשר הדבור אותיות (דהיינו האותיות הם האחרונה
התגין בחי' הם מהם ולמעלה זה) בכלל המחשבה אותיות
שבבחי' האותיות שהם אלא אותיות בחי' כמו ג"כ שהם
הם מהתגין ולמעלה הדבור, מאותיו' יותר עליונה

כו' שופר מקף זרקא הטעמים הם מהן ולמעלה הנקודות
הטעם הנה כי העליון, התענוג של האותיות בחי' שהם
והנה ה' טוב כי וראו טעמו כמ"ש תענוג בחי' בו יש
נמצא ומתיקות תענוג בו יש שהניגון נגינה יש בטעמים
התענוג לגבי הם והרי התענוג גילוי בחי' הם הטעמים
אתא מל' התגלות בחי' הוא האותיות ענין כי אותיות בחי'
וכנראה העליון תענוג גילוי בחי' הם הטעמים וכך בוקר
שיש כו' שופר מקף זרקא הגשמיות שבנגינה בטעמים
היום בשיר הלוים עבודת הי' שזה ומתיקות ניגון מהם
נעלה מאד הוא העליון התענוג בחי' והנה כו'. לנגן
עתיק בחי' (כי החכמה מבחי' מעלה למעלה במדרגה
תחתונה בחי' נק' התענוג עולם בחי' שהוא יומין
דשם בלבד האותיות מבחי' לכך במ"א) כמ"ש שבמאציל
עצמות לגבי ערוך אינן שהאותיות החכמה מקבלת
השכל עצם לגבי המו"ד אותיות ערוך שאין (וכמו התענוג
רק הוא היו"ד כי העוה"ב נברא ביו"ד רז"ל וז"ש כו')
שרש ומזה התענוג הארת צמצום על מורה שזה א' נקודה
שמקור כו' הנשמות תענוג מקום שהוא העה"ב התהוות
שנק' הח"ע שהיא העליון עדן מבחי' הוא העה"ב ושרש
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אכן עליונים מטעמים העליון עונג הארת ע"ש עדן
כנ"ל בלבד א' יו"ד מן רק הוא החכמההתהוותה נק' ולכן

בלבד וזיו אור בחי' שהוא לפי אור ותורה וכמ"ש אור
גם אח"כ מקבלים החכמה באמצעות והנה ב"ה. מא"ס
וכמש"ל ב"ה מא"ס החיות והמשכת הארת הנבראים כל
בחכמה תחלה מתלבשת זו הארה שהי' ולולי באריכות,
אור עוטה וזהו כו' כלל אורה להכיל יכולים היו לא
ג"כ הנקראת והיא כנ"ל אור שנק' תורה זו אורה כשלמה
א"ס אור מתלבש שבה הפנימי לבוש בחי' שהיא שלמה
שכולם ספירות הט' לשאר אח"כ נמשך ידה ועל ובה ב"ה
נמשך מהם וכן דוקא החכמ' ע"י א"ס אור הארת מקבלים
עלמא אתקיים באורייתא בזהר וז"ש כנ"ל בבי"ע אח"כ
שנקראת התורה ע"י והיינו יבנה חסד עולם כתיב וכן
כמ"ש מזון בשם התורה ג"כ שנק' וזהו חסד תורת
בחכמה א"ס אור המשכת ע"י כי כו' מעי בתוך ותורתך
מזון נק' ולכן העולמות לכל והקיום החיות אח"כ נמשך
נמשך התורה ע"י כך הגוף עם הנפש מחבר שהמזון כמו
והנה החכמה: אמצעות ע"י העולמות ובכל בח"ע אוא"ס
שהם דהיינו שבשמים, לאביהם מפרנסין ישראל ארז"ל
כי פרנסה נק' שזה בח"ע א"ס אור התלבשות הממשיכים
הא ע"א (דס"ח בכתובות כדאי' ולבוש מזון כוללת פרנסה
מזון נק' בח"ע א"ס אור והתלבשות נ"ל) כו' באכילה
משה גבי ארז"ל הנה ממשיכים, הם ואיך כנ"ל, ולבוש
כתרים וקושר שיושב סנד"ל למלאך מצאו למרום כשעלה
בחי' היינו הכתרים וענין ישראל, של מתפלותיהם לקונו
זהר בהקדמת כמ"ש כתרין בשם שנק' עליונים אותיות
והתגלות אותיות בחי' הם כי והענין ע"ש, בראשית
תמצא שממנו האין בחי' שהוא הנ"ל העליון התענוג
תענוג מבחי' שממשיך לקונו כתרים שקושר וזהו החכמה
הנק' שלו וההתגלות האותיות בחי' להיות הנ"ל עליון
בחי' שהיא בחכמה ומתלבשים נמשכים טעמים בשם
מדיבורי פי' ישראל של מתפלותיהם דוקא וזהו התורה,
עד עולים הם בתפלה אומרים שהישראל אותיות וצירופי
שהם מהחכמה שלמעלה אותיות בחי' עד המעלות רום
ומשם התענוג אותיות שהם עליונים הטעמים בחי'
בחכמה, מתלבש להיות למטה מלמעלה ההארה ממשיכים

בכל שיש אלקות שניצוץ לפי הוא בישראל הזה והכח
במ"א (וכמבואר מהחכמה למעלה שרשה מישראל נפש
לגבי כלים רק הם שבנפש כו' חב"ד בחי' שעשר באריכות
היא כי השכל מן למעלה ועצמותה במהותה שהיא הנפש
שהוא א"ס מבחי' הארה בה יש וא"כ ממעל אלוה חלק
מ"ש וא"ש באריכות וכמש"ל מהחכמה ולמעלה פשוט
ודו"ק) כ"ט אות ע"ל כו' שבגוף הנשמה וכי מהר"ל הג'
נפשו למסור מישראל א' כל בכח שיש רואים אנו ולכך
לא מהשכל שהרי מהשכל למעלה שהוא השם קידוש על
מס"נ על אבל חייך הוא כי ה' את לאהבה רק טעם נמצא
הניצוץ עצם מצד שזהו אלא בספרים טעם נמצא לא
האבוקה בפני כנר במקורו להכלל לחפוץ שטבעו אלקות
ממש במס"נ אפי' אופן בשום ח"ו ממנו נפרד להיות ולא
מלובשת הנפש שלהיות רק מהחכמה שלמעלה בחי' וזהו
לכך זו הארה על ומכסה מסתיר הוא שהגוף ונה"ב בגוף
בתפלה ה' בגדולת הדעת בהעמקת מאד להתבונן צריכה
הקדמת ע"י בתפלה והנה ונה"ב הגוף חושך להעביר
שיבוא עד אלקי הניצוץ את ומלהיב מבעיר הוא פסוד"ז
שלמעלה בחי' שהוא באחד מס"נ לבחי' בק"ש ויגיע
אותיות מבחי' ממשיכין אלו אותיות ע"י ואז מהחכמה
להיות טעמים בשם הנק' עילאין וכתרין עליונים
ואח"כ ואהבת אחד בק"ש שנאמר וזהו בחכמה מתלבשים
ואז ואהבת באחד המס"נ צ"ל מתחלה כי בם ודברת
המשכה לשון שהוא בם ודברת למדרגת יבוא אח"כ
שימשיך ור"ל בד"ת היינו ובם עמים ידבר כמו והנהגה
מבואר במ"א (והנה תורה הנק' בחכמה התענוג הארת
עמי שירה ובלילה דאוריי' רננא ע"י הוא זו שהמשכה
תורה טעמי בחי' בח"ע עליון תענוג גילוי ממשיך שבזה
כי אמת ושניהם התפלה אותיו' ע"י שהוא מבואר וכאן
ע"פ באריכות כמ"ש נקבות ואותיות זכרים אותיות יש
כו' דוכרן סוסין בענין לסוסתי בפסוק בשלח הזהר מאמר
למעלה ממטה העלאה הם נקבות אותיות בחי' והיינו
שבצלותא אותיות וזהו הנ"ל התענוג אותיות בחי' לעורר
למטה ממעלה ההמשכה ואח"כ למעלה ממטה סולם שנק'
מ"ג אות לקמן ועיין דאורייתא) רננא דוכרן אותיות ע"י

זה: מענין באריכות
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‰˙ÚÓÂפעולתו האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
ביניהם, חלל יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר
עם מתחברי' ושיהיו מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין

שלהיותו יותר, עליוני' מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי'
עם שיתחבר שתחתיו המקיף את להכריח יכול יותר עליון
כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו' כמה יש כי הפנימי,
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קנג    

אכן עליונים מטעמים העליון עונג הארת ע"ש עדן
כנ"ל בלבד א' יו"ד מן רק הוא החכמההתהוותה נק' ולכן

בלבד וזיו אור בחי' שהוא לפי אור ותורה וכמ"ש אור
גם אח"כ מקבלים החכמה באמצעות והנה ב"ה. מא"ס
וכמש"ל ב"ה מא"ס החיות והמשכת הארת הנבראים כל
בחכמה תחלה מתלבשת זו הארה שהי' ולולי באריכות,
אור עוטה וזהו כו' כלל אורה להכיל יכולים היו לא
ג"כ הנקראת והיא כנ"ל אור שנק' תורה זו אורה כשלמה
א"ס אור מתלבש שבה הפנימי לבוש בחי' שהיא שלמה
שכולם ספירות הט' לשאר אח"כ נמשך ידה ועל ובה ב"ה
נמשך מהם וכן דוקא החכמ' ע"י א"ס אור הארת מקבלים
עלמא אתקיים באורייתא בזהר וז"ש כנ"ל בבי"ע אח"כ
שנקראת התורה ע"י והיינו יבנה חסד עולם כתיב וכן
כמ"ש מזון בשם התורה ג"כ שנק' וזהו חסד תורת
בחכמה א"ס אור המשכת ע"י כי כו' מעי בתוך ותורתך
מזון נק' ולכן העולמות לכל והקיום החיות אח"כ נמשך
נמשך התורה ע"י כך הגוף עם הנפש מחבר שהמזון כמו
והנה החכמה: אמצעות ע"י העולמות ובכל בח"ע אוא"ס
שהם דהיינו שבשמים, לאביהם מפרנסין ישראל ארז"ל
כי פרנסה נק' שזה בח"ע א"ס אור התלבשות הממשיכים
הא ע"א (דס"ח בכתובות כדאי' ולבוש מזון כוללת פרנסה
מזון נק' בח"ע א"ס אור והתלבשות נ"ל) כו' באכילה
משה גבי ארז"ל הנה ממשיכים, הם ואיך כנ"ל, ולבוש
כתרים וקושר שיושב סנד"ל למלאך מצאו למרום כשעלה
בחי' היינו הכתרים וענין ישראל, של מתפלותיהם לקונו
זהר בהקדמת כמ"ש כתרין בשם שנק' עליונים אותיות
והתגלות אותיות בחי' הם כי והענין ע"ש, בראשית
תמצא שממנו האין בחי' שהוא הנ"ל העליון התענוג
תענוג מבחי' שממשיך לקונו כתרים שקושר וזהו החכמה
הנק' שלו וההתגלות האותיות בחי' להיות הנ"ל עליון
בחי' שהיא בחכמה ומתלבשים נמשכים טעמים בשם
מדיבורי פי' ישראל של מתפלותיהם דוקא וזהו התורה,
עד עולים הם בתפלה אומרים שהישראל אותיות וצירופי
שהם מהחכמה שלמעלה אותיות בחי' עד המעלות רום
ומשם התענוג אותיות שהם עליונים הטעמים בחי'
בחכמה, מתלבש להיות למטה מלמעלה ההארה ממשיכים

בכל שיש אלקות שניצוץ לפי הוא בישראל הזה והכח
במ"א (וכמבואר מהחכמה למעלה שרשה מישראל נפש
לגבי כלים רק הם שבנפש כו' חב"ד בחי' שעשר באריכות
היא כי השכל מן למעלה ועצמותה במהותה שהיא הנפש
שהוא א"ס מבחי' הארה בה יש וא"כ ממעל אלוה חלק
מ"ש וא"ש באריכות וכמש"ל מהחכמה ולמעלה פשוט
ודו"ק) כ"ט אות ע"ל כו' שבגוף הנשמה וכי מהר"ל הג'
נפשו למסור מישראל א' כל בכח שיש רואים אנו ולכך
לא מהשכל שהרי מהשכל למעלה שהוא השם קידוש על
מס"נ על אבל חייך הוא כי ה' את לאהבה רק טעם נמצא
הניצוץ עצם מצד שזהו אלא בספרים טעם נמצא לא
האבוקה בפני כנר במקורו להכלל לחפוץ שטבעו אלקות
ממש במס"נ אפי' אופן בשום ח"ו ממנו נפרד להיות ולא
מלובשת הנפש שלהיות רק מהחכמה שלמעלה בחי' וזהו
לכך זו הארה על ומכסה מסתיר הוא שהגוף ונה"ב בגוף
בתפלה ה' בגדולת הדעת בהעמקת מאד להתבונן צריכה
הקדמת ע"י בתפלה והנה ונה"ב הגוף חושך להעביר
שיבוא עד אלקי הניצוץ את ומלהיב מבעיר הוא פסוד"ז
שלמעלה בחי' שהוא באחד מס"נ לבחי' בק"ש ויגיע
אותיות מבחי' ממשיכין אלו אותיות ע"י ואז מהחכמה
להיות טעמים בשם הנק' עילאין וכתרין עליונים
ואח"כ ואהבת אחד בק"ש שנאמר וזהו בחכמה מתלבשים
ואז ואהבת באחד המס"נ צ"ל מתחלה כי בם ודברת
המשכה לשון שהוא בם ודברת למדרגת יבוא אח"כ
שימשיך ור"ל בד"ת היינו ובם עמים ידבר כמו והנהגה
מבואר במ"א (והנה תורה הנק' בחכמה התענוג הארת
עמי שירה ובלילה דאוריי' רננא ע"י הוא זו שהמשכה
תורה טעמי בחי' בח"ע עליון תענוג גילוי ממשיך שבזה
כי אמת ושניהם התפלה אותיו' ע"י שהוא מבואר וכאן
ע"פ באריכות כמ"ש נקבות ואותיות זכרים אותיות יש
כו' דוכרן סוסין בענין לסוסתי בפסוק בשלח הזהר מאמר
למעלה ממטה העלאה הם נקבות אותיות בחי' והיינו
שבצלותא אותיות וזהו הנ"ל התענוג אותיות בחי' לעורר
למטה ממעלה ההמשכה ואח"כ למעלה ממטה סולם שנק'
מ"ג אות לקמן ועיין דאורייתא) רננא דוכרן אותיות ע"י

זה: מענין באריכות
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‰˙ÚÓÂפעולתו האבנט כי והאבנט, המצנפת ענין ג"כ יובן
ביניהם, חלל יהי' שלא הגוף עם הלבושי' לחבר
עם מתחברי' ושיהיו מקיפי', בחי' הם שהלבושי' והענין

שלהיותו יותר, עליוני' מקיפי' המשכת ע"י הוא הפנימי'
עם שיתחבר שתחתיו המקיף את להכריח יכול יותר עליון
כנ"ל, מזה עליון זה מקיפי' מדרגו' כמה יש כי הפנימי,
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קנד   

רק שם ולכן לחממו, לראש סובב רק הוא המצנפת משא"כ
וד"ל. לחבר יוכל שאז אמה ל"ב כל צ"ל ובאבנט אמה, י"ו
ד' בענין וכנודע אדנ"י הוי' ד"פ נתיבות ל"ב יש כי והענין
לפי הוא מוחי' לד' התחלקו' סיבת אך דתפילין, מוחי'
ב' יש במוח ולכן חו"ג בחי' ב' ונעשה לב' מתחלק שהדעת
י"ו הם וע"כ יותר, לא אבל חו"ג ושמאל ימין שורש בחי'
המקיפי' לחבר כדי יותר צ"ל בלב אבל אד', הוי' ב"פ אמה
מתחלק שהדעת והיינו נתי', הל"ב כל נצרך ולזה הפנימי', עם
וחלל גבו', דם מלא השמאלי חלל הלב חללי בב' מוחי' לב'
בבחי' היינו חו"ג יש שבלא"ה הגם חסדים, רוח מלא הימני
לב' מתחלק שהדעת מה משא"כ כו', ויתור חסד בלבד מדות

כו'. הגבורה וכן החכ' שע"י החסד היינו חו"ג מוחי'
חסד רב גדול כהן כי הוא יותר ההתחברות ענין

דאית וכנודע סתם, חסד כהן ואיש גבול, שבלי
צדקה בעל שהוא מי יש בגשמיו' כמו כו', חסד ואית חסד

עושר שבעוה"ז חסד ובכלליו' מאד, הרבה ויש בגבול,
ובכדי גבול, בלי העליוני' שבעולמו' וחסד בגבול, ומזון
חגר ולכן יותר, עליונה בחי' גילוי ע"י הוא יחד שיתחברו
(כי ההתחברות צ"ל ששם דוקא ידיו אצילי בין האבנט
כן, הלב נק' שעש"ז נתי' ל"ב ע"י והיינו חו"ג) בחי' הוא
מוחי לב' הדעת התחלקות ע"י אורות ל"ב יש שבו 'לב
עיגולים, בחי' כרך ע"ג כרך ומחזירו ומקיפו כנ"ל, חו"ג
עד"מ הוא שהעיגולי' ויושר עיגולי' בבחי' הענין כנודע
המוקף דבר אותו מקיף ששכלו שכל איזה משיג כשהאדם
התלמיד משא"כ התלמיד, שכל את מקיף הרב וכן כו',
מה מעט רק בו מבין אינו כי הרב שכל את מקיף אינו
ומקיפו התלמיד מהות כל מבין הרב אבל הרב, שהבינהו
לראות משפילי וע"כ לשבת המגביהי למעלה וכן כו',
מעט רק תופסים איננו אנחנו משא"כ סוכ"ע, וארץ בשמים
כנ"ל. סוכ"ע מקיפי' מבחי' כה"ג בגדי היו וכך הנראה,
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בנפשו ומתפעל בלבד כללות בבחי' מתבונן כאשר
שהיא מאחר בההתבוננות הן יגיעה א"צ (דע"ז
אלקות על שנזכר זכרון כמו רק וה"ה לבד כללות בבחי'
בבחי' כי כלל, יגיעה שום בלי באה ההתפעלות והן כנ"ל,
פועל לשום זה ואין אלקות, על מתפעל אחד כל מקיף
מביאה ואינה לאלקות קירוב שום בזה שאין היינו כלל,
מאד בנקל היא שנת"ל המרירות וגם ית', רצונו קיום לידי
חוש לו שיש במי ובפרט כנ"ל דאלקות ההפלאה ע"י
להתבונן אח"כ וכשמתחיל וכמשנת"ל) כו' אלקי בענין
הקודמת מהתפעלות לגמרי יתקרר פרט בדרך ענין באיזה
עסק ע"י חיות באיזה להתפלל מתחיל כאשר הוא (וכן
באיזה בתפלה אח"כ כשמתחיל התפלה שקודם הדא"ח
התפעלות קירור על הנה כו'), מתקרר פרטיות התבוננות
התפעלות אינה כי כלל, ידאג ואל יחוש אל הקודמת
בזה אין כי עצמה מצד הן מה ודבר ענין ואינה אמיתי,
קודם דא"ח לימוד ע"י הנעשה החיות (וגם לאלקות קירוב
כאשר לאלקות לקירוב כלי וכמו הקדמה רק היא התפלה
שאינה מצד והן למיהוי) כדבעי בתפלה עבודתו יעבוד

וע"ט בסו"מ המצות וקיום התורה בעסק לפועל שייכה
רק הוא מעשה דבשעת והיינו טבעיית המדות ובזיכוך
היום, כל על רושם שום מזה נשאר ולא דמיוני, התפעלות
עדיין נתפעל ולא נתחמם לא כי שנתקרר זה אין וא"כ
התבוננות ע"י דוקא הבאה ואמיתי, פנימי התפעלות בבחי'
יחלוף ממילא הנ"ל והתפעלות באלקות, טובה והשגה
כו' רושם שום אחרי' שנשאר מבלי זמן במעט ויעבור
חיות לו ויש המלות בפי' בכוונה המתפלל מזה טוב (ויותר
וגם אהבה התפעלות בזה יש שלא היות דעם בהתיבות,
רגש איזה בזה יש מ"מ טבעיים המדות חומריות זיכוך לא
האלקי בהחיות היינו דבר באיזה נאחז וה"ה פנימי
במשך גם עכ"פ במקצת אותו האוחז התפלה שבתיבות
כאן שאין הנ"ל הכללי מהזכרון בהתפעלות משא"כ היום,
נתקרר אם לו ומה מיד) ועובר חולף כי אותו האוחז דבר
אם באמת (אשר פרטי בענין ההתבוננות התחלת ע"י
סוף כל סוף יבוא בההתבנננות ויתחזק נפשו על יעמוד
יש שלא מפני ממילא שנתקרר או אלקי) התפעלות לידי

בנפשו. אלקי אור גילוי
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והג' ,סוי בקריעת הב' ,רימ בייאת הא' השלישי. אלקות וגילוי חידוש – השלישי בחדש
עמו. בכח אבינו אברה עבודת במת. החידוש מהו שאלה גדולה. בשמחה סיני למדבר באו
סתימי לעלמי מקור – דלעילא להוי' ב' הממכע, אור – אליו הנראה לה' א' מזבחות, ב' בנה

L„Áa"ּבּיֹום מצרים, מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ראׁש ּבירּוׁשלמי ואיתא סיני". מדּבר ּבאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּזה
ליציאת חדׁשים ׁשּמֹונים "מּגיד א, הלכה א ּפרק ֲֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה
מאז ׁשּנתחּדׁשּו החּדּוׁשים למנֹות ׁשּצריכים ּופרּוׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָמצרים",
הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש וזהּו מצרים, מארץ יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיצאּו

מאז ׁשהיה אלקּות ּבגּלּוי הּׁשליׁשי ּכללי חּדּוׁש נגלהׁשהּוא ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּוגאלם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
הּוא סּוף ים ּבקריעת ּכ ואחר הראׁשֹון, ּדאלקּות ּכללי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹּגּלּוי
אלי, זה ּבאצּבע מראה אחד ׁשּכל הּׁשני, ּדאלקּות ּכללי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגּלּוי
ּכללי ּגּלּוי ׁשהּוא הּתֹורה לקּבלת סיני למדּבר ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּוביאתם
ׂשמחה להם ׁשהיה הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשליׁשי, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדאלקּות
ׁשהּקדֹוׁש ליׂשראל הּגיד הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹולה,
"ּבּיֹום אמרֹו טעם והּנה הּתֹורה. את להם יּתן הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברּו

ז"ל רּבֹותינּו ורק יֹום, ּבאיזה נתּפרׁש ולא סתם (ׁשּבתהּזה" ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ב) עּמּוד פו הּנהּדף חדׁש, ראׁש הּוא הּזה" "ּבּיֹום ּפרׁשּו ְִֵֵֶֶַַַַֹֹ
ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו רׁש"י ּכפרּוׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטעם
ענין מה להבין יׁש הענין ּבכללּות אמנם מּסיני. נּתנּו ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָהּיֹום
ּדהלא ּתֹורה, מּתן לפני לגּבי ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנּתֹוסף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהחּדּוׁש
חנֹו ּכמֹו ּגדֹולים צּדיקים היּו ּתֹורה מּתן קדם ְְֲִִִֶַַַַָָֹּגם
הן הן והאבֹות והּׁשבטים, האבֹות וׁשם, נח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח,
ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש החּדּוׁש ענין מה ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמרּכבה,
הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" ּכתיב ּבאברהם ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָא
היתה עבֹודתֹו ותכן עצמֹו, ּבכח עבֹודתֹו היתה ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָֹֹּדאברהם
מזּבחֹות, ׁשני ּבנה זאת ּובעבֹודתֹו הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו"ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו חלּוקֹות, ּדרּגֹות ּבׁשּתי עבֹודה אפני ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשם "וּיבן ּוכתיב אליו", הּנראה להוי' מזּבח ׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"וּיבן
הוי', ּבׁשם חלּוקֹות מדרגֹות ׁשּתי ׁשהם סתם, להוי'" ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמזּבח
ׁשם הוי', ׁשמֹות ׁשני ׁשּיׁש הוי'", הוי' "וּיקרא ׁשּכתּוב ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הוי' מּׁשם למעלה ׁשהּוא סתם הוי' וׁשם הּנראה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהוי'
מקֹור ׁשהּוא הוי' ׁשם הּוא הּנראה הוי' ּדׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנראה,

ּדאתּגלין ויהיה,אלעלמין הוה היה הּוא ּדהוי' היֹות ּדעם ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקים מּׁשם היא ּבפעל וההתהּוּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכאחד
היא ההתהּוּות עּקר הּנה זה ּבכל אלקים", ּברא ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּבראׁשית
על מֹורה הוי' ּדׁשם י' ואֹות מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
הוי' מּׁשם היא הּתמידית ׁשההתהּוּות ההתהּוּות, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּתמידּות
העבר, על מֹורה עׂשה הּנה "עׂשה", ּבתבת ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדוקא,
"ּככה ּוכמֹו העׂשּיה, הּתמידּות ועל ההוה על מֹורה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹויעׂשה
ּדׁשם י' אֹות ּכן הּנה ּתמיד, ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא אּיֹוב", ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָיעׂשה
מאין ּתמיד ּומחּיה ׁשּמהּוה ההתהּוּות ּתמידּות על מֹורה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהוי'
ּובה' הּבא עֹולם נברא "ּביּו"ד ּוכמאמר הפסק, ּבלי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָליׁש
ּדלתּתא הוי' מּׁשם הּוא זה ּכל אמנם הּזה". עֹולם ,בנברא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכל הממּלא אֹור ּבחינת הינּו הּנראה, הוי' ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּבראגעלמין מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ּדכתיב וזהּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

היא העֹולמֹות והתהּוּות ּבבריאת ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָאּלה",
והיצירה הּבריאה ענין ּדהן והינּו מּוחׁשית, ראּיה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּבבחינת
ּבכל ּפרטית ההׁשּגחה והן מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
הּפליאֹות נראה לּכל ּכאׁשר ּבהּכל הּנה צרכיהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּלּוי

וואּונדער ּגעטליכע ּדי זעהט מען הּפרטידּדאלקּות, ּבכל ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּומסּביר ּובאלקּות ּפרטית ּבהׁשּגחה והּכֹופר מּמׁש, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹּפרטים
ענין הּוא עצמֹו ּדטבע זאת מּלבד הּנה הּטבע, ּבהסּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹזאת
להטּביע הּוא ּברּו הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹאלקי,
נבראּו ׁשּבׁשבילם הּכּונה אֹותּה לפי טבעם את ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבהּנבראים
הרי זאת לבד הּנה למּלאת, עליהם אׁשר הּתפקיד אֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּולפי
הּמסּתר, אלקּות ולא ּגלּוי אלקּות היא ּפרטית ְְְְֱֱִִַַָָָָָֹֹֹֻהׁשּגחה

געטליכקייט אפענע איז ּפרטית אׁשרההׁשּגחה לכל ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
התהּוּות ׁשּכללּות לפי הּוא הּדבר וטעם ּבקדקדֹו, ְְְְְְֳִִֶַַַַַָָָָֹמח
ואברהם הּנראה, הוי' ׁשם מּבחינת הּוא העֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבריאת

הוי'אבינ ׁשם ּבבחינת עבֹודתֹו התחיל הּׁשלֹום עליו ּו ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָ
לה' מזּבח "וּיבן וזהּו עלמין, ּכל הממּלא אֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנראה
ּכ אחר ּכי עד עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּבעבֹודתֹו ועלה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהּנראה",
המהּוה ּדלעּלא הוי' ׁשם ׁשהּוא סתם, להוי' מזּבח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבנה

אתּגלין ּדלא סתימין .ועלמין ְְְְְִִִִַָָָ
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והג' ,סוי בקריעת הב' ,רימ בייאת הא' השלישי. אלקות וגילוי חידוש – השלישי בחדש
עמו. בכח אבינו אברה עבודת במת. החידוש מהו שאלה גדולה. בשמחה סיני למדבר באו
סתימי לעלמי מקור – דלעילא להוי' ב' הממכע, אור – אליו הנראה לה' א' מזבחות, ב' בנה

L„Áa"ּבּיֹום מצרים, מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ראׁש ּבירּוׁשלמי ואיתא סיני". מדּבר ּבאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּזה
ליציאת חדׁשים ׁשּמֹונים "מּגיד א, הלכה א ּפרק ֲֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה
מאז ׁשּנתחּדׁשּו החּדּוׁשים למנֹות ׁשּצריכים ּופרּוׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָמצרים",
הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש וזהּו מצרים, מארץ יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיצאּו

מאז ׁשהיה אלקּות ּבגּלּוי הּׁשליׁשי ּכללי חּדּוׁש נגלהׁשהּוא ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּוגאלם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
הּוא סּוף ים ּבקריעת ּכ ואחר הראׁשֹון, ּדאלקּות ּכללי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹּגּלּוי
אלי, זה ּבאצּבע מראה אחד ׁשּכל הּׁשני, ּדאלקּות ּכללי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגּלּוי
ּכללי ּגּלּוי ׁשהּוא הּתֹורה לקּבלת סיני למדּבר ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּוביאתם
ׂשמחה להם ׁשהיה הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשליׁשי, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדאלקּות
ׁשהּקדֹוׁש ליׂשראל הּגיד הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹולה,
"ּבּיֹום אמרֹו טעם והּנה הּתֹורה. את להם יּתן הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברּו

ז"ל רּבֹותינּו ורק יֹום, ּבאיזה נתּפרׁש ולא סתם (ׁשּבתהּזה" ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ב) עּמּוד פו הּנהּדף חדׁש, ראׁש הּוא הּזה" "ּבּיֹום ּפרׁשּו ְִֵֵֶֶַַַַֹֹ
ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו רׁש"י ּכפרּוׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטעם
ענין מה להבין יׁש הענין ּבכללּות אמנם מּסיני. נּתנּו ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָהּיֹום
ּדהלא ּתֹורה, מּתן לפני לגּבי ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנּתֹוסף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהחּדּוׁש
חנֹו ּכמֹו ּגדֹולים צּדיקים היּו ּתֹורה מּתן קדם ְְֲִִִֶַַַַָָֹּגם
הן הן והאבֹות והּׁשבטים, האבֹות וׁשם, נח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח,
ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש החּדּוׁש ענין מה ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמרּכבה,
הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" ּכתיב ּבאברהם ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָא
היתה עבֹודתֹו ותכן עצמֹו, ּבכח עבֹודתֹו היתה ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָֹֹּדאברהם
מזּבחֹות, ׁשני ּבנה זאת ּובעבֹודתֹו הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו"ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו חלּוקֹות, ּדרּגֹות ּבׁשּתי עבֹודה אפני ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ׁשם "וּיבן ּוכתיב אליו", הּנראה להוי' מזּבח ׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"וּיבן
הוי', ּבׁשם חלּוקֹות מדרגֹות ׁשּתי ׁשהם סתם, להוי'" ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמזּבח
ׁשם הוי', ׁשמֹות ׁשני ׁשּיׁש הוי'", הוי' "וּיקרא ׁשּכתּוב ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הוי' מּׁשם למעלה ׁשהּוא סתם הוי' וׁשם הּנראה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהוי'
מקֹור ׁשהּוא הוי' ׁשם הּוא הּנראה הוי' ּדׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנראה,

ּדאתּגלין ויהיה,אלעלמין הוה היה הּוא ּדהוי' היֹות ּדעם ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקים מּׁשם היא ּבפעל וההתהּוּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכאחד
היא ההתהּוּות עּקר הּנה זה ּבכל אלקים", ּברא ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּבראׁשית
על מֹורה הוי' ּדׁשם י' ואֹות מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
הוי' מּׁשם היא הּתמידית ׁשההתהּוּות ההתהּוּות, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּתמידּות
העבר, על מֹורה עׂשה הּנה "עׂשה", ּבתבת ּוכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדוקא,
"ּככה ּוכמֹו העׂשּיה, הּתמידּות ועל ההוה על מֹורה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹויעׂשה
ּדׁשם י' אֹות ּכן הּנה ּתמיד, ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא אּיֹוב", ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָיעׂשה
מאין ּתמיד ּומחּיה ׁשּמהּוה ההתהּוּות ּתמידּות על מֹורה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהוי'
ּובה' הּבא עֹולם נברא "ּביּו"ד ּוכמאמר הפסק, ּבלי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָליׁש
ּדלתּתא הוי' מּׁשם הּוא זה ּכל אמנם הּזה". עֹולם ,בנברא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכל הממּלא אֹור ּבחינת הינּו הּנראה, הוי' ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּבראגעלמין מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ּדכתיב וזהּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

היא העֹולמֹות והתהּוּות ּבבריאת ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָאּלה",
והיצירה הּבריאה ענין ּדהן והינּו מּוחׁשית, ראּיה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּבבחינת
ּבכל ּפרטית ההׁשּגחה והן מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
הּפליאֹות נראה לּכל ּכאׁשר ּבהּכל הּנה צרכיהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּלּוי

וואּונדער ּגעטליכע ּדי זעהט מען הּפרטידּדאלקּות, ּבכל ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ּומסּביר ּובאלקּות ּפרטית ּבהׁשּגחה והּכֹופר מּמׁש, ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹּפרטים
ענין הּוא עצמֹו ּדטבע זאת מּלבד הּנה הּטבע, ּבהסּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹזאת
להטּביע הּוא ּברּו הּבֹורא ּבחיק רק ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹאלקי,
נבראּו ׁשּבׁשבילם הּכּונה אֹותּה לפי טבעם את ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבהּנבראים
הרי זאת לבד הּנה למּלאת, עליהם אׁשר הּתפקיד אֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּולפי
הּמסּתר, אלקּות ולא ּגלּוי אלקּות היא ּפרטית ְְְְֱֱִִַַָָָָָֹֹֹֻהׁשּגחה

געטליכקייט אפענע איז ּפרטית אׁשרההׁשּגחה לכל ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
התהּוּות ׁשּכללּות לפי הּוא הּדבר וטעם ּבקדקדֹו, ְְְְְְֳִִֶַַַַַָָָָֹמח
ואברהם הּנראה, הוי' ׁשם מּבחינת הּוא העֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבריאת

הוי'אבינ ׁשם ּבבחינת עבֹודתֹו התחיל הּׁשלֹום עליו ּו ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָ
לה' מזּבח "וּיבן וזהּו עלמין, ּכל הממּלא אֹור ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנראה
ּכ אחר ּכי עד עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּבעבֹודתֹו ועלה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָהּנראה",
המהּוה ּדלעּלא הוי' ׁשם ׁשהּוא סתם, להוי' מזּבח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבנה

אתּגלין ּדלא סתימין .ועלמין ְְְְְִִִִַָָָ
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ב.7) כב, סוטה

•
      

    

ראש הגיע פרדיננד, של מממלכתו היהודים לגירוש שנקבעו השנתיים חלוף לפני חודשים שלושה
גרוע אז היה המלוכה אוצר של מצבו היהודים. את לגרש הבטחתו את לו והזכיר למלך הכנסייה
יופחתו מהמיסים ההכנסות מהמדינה. היהודים יגורשו אמנם אם כי היטב ידע המלך מבעבר. בהרבה

יותר. עוד בה יחריף הכספי והמשבר

במבוכה אפוא, שרוי, היה הוא הבטחתו. את לקיים ועליו ברירה לו אין כי המלך חש שני מצד
גדולה.
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ב.7) כב, סוטה

•
      

    

ראש הגיע פרדיננד, של מממלכתו היהודים לגירוש שנקבעו השנתיים חלוף לפני חודשים שלושה
גרוע אז היה המלוכה אוצר של מצבו היהודים. את לגרש הבטחתו את לו והזכיר למלך הכנסייה
יופחתו מהמיסים ההכנסות מהמדינה. היהודים יגורשו אמנם אם כי היטב ידע המלך מבעבר. בהרבה

יותר. עוד בה יחריף הכספי והמשבר

במבוכה אפוא, שרוי, היה הוא הבטחתו. את לקיים ועליו ברירה לו אין כי המלך חש שני מצד
גדולה.
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קנח   

ברומא האפיפיור אל ייסע היהודיים המנהיגים שאחד יעצו ומקסימיליאן, פרדיננד הנסיכים בניו,
הגירוש. את לבצע הקרדינל ידי על עליו שנכפה הנדר, את להפר למלך שיתיר אצלו וישתדל

מפראג. צמח מרדכי ר' נבחר זו לשליחות ואמנם,

הרבה היה פיוס הרביעי. פאול מידי זה תפקיד קיבל הוא הרביעי, פיוס כאפיפיור כיהן זמן באותו
בתפקיד. קודמו מאשר ליהודים ידידותי יותר

בוהמיה למלך לתת הסכים והאפיפיור מרדכי, ר' מאוד אותו הרשים האפיפיור עם בפגישה
היהודים. של גירושם את לבצע ולא המבוקש ההיתר את ומורביה

באופן היהודים בקרב השמחה הייתה מהאפיפיור הנ"ל ההיתר עם לפראג מרדכי ר' שב כאשר
כליל ביטל שכ"ג בשנת אשר מאקסימיליאן לבנו ביהודים הטיפול כל את כעת מסר המלך לשער. שאין

היהודים. נגד הגזירה את

שמואל, ר' כראש-הקהל מונה ובמקומו פראג, קהילת ראש מייזל, מרדכי ר' נפטר שס"א בשנת
שנים. ושבע תשעים בגיל שס"ט, אלול ח"י ביום נפטר עצמו המהר"ל מפראג. המהר"ל של נכדו

ועבור פערל הלמדנית זוגתו עבור עבורו, - קברים שלושה בפראג העלמין בבית הכין המהר"ל
ישיבה כראש כיהן בה קלן בעיר לקבורה והובא נפטר כבר בצלאל ור' היות אך בצלאל. ר' יחידו ְֶבנו

שמואל. ר' נכדו עבור השלישי הקבר את המהר"ל ייעד -

בכישרונות חונן זה נכד לייב. יהודה - המהר"ל סבו של שמו את לו נתן אשר בן היה שמואל לר'
גדול. למדן והיה גדולים

ש רב. צער לו שהסבו כאלו משפחה חיי היו זה לייב יהודה השאירולר' ושתיהן לו נפטרו נשים תי
ילדים. לו

החברה לגבאי קרא ליום, מיום נחלש שהוא והרגיש שנים, ושבע תשעים שמואל לר' מלאו כאשר
אליו. שייך המהר"ל ליד השלישי שהקבר והזכירו קדישא

נוסף". קבר שם לכרות אפשרי בלתי "וזה קדישא החברה גבאי העיר מאוד" צר המקום "אך

נכבדים של לחצם ועקב בפראג, העלמין בית התמלא הזמן במשך כי לאמיתה. אמת זו והייתה
אותו השלישי הקבר עבור מקום כמעט נותר שלא כך המהר"ל, ליד דווקא להיטמן רצו אשר רבים

נכדו. עבור המהר"ל ייעד

לייעץ יכול שאני היחיד "הדבר בתקיפות שמואל ר' אמר זה" במקום להיקבר זכותי על הנני "עומד
סבי יקיים ובוודאי עבורי הועיד אשר הקבר עניין את לו ויזכירו הקדוש סבי של לקברו שילכו הוא

בזה". הבטחתו את הקדוש

הרי תט"ו, בשנת - המהר"ל של נכדו - שמואל ר' נפטר כאשר ואכן, בוצעה, שמואל ר' של עצתו
שם לכרות מקום מספיק שהיה כך מעצמו, התרחב וזוגתו המהר"ל קברי ליד אשר זה, צר אדמה קטע

נכדו. עבור קבר

המהר"ל. של בחייו כבר התפרסם מוורמייזא, הבעל-שם אליהו ר'

מאות - שבפולין מחלם מכן ולאחר מוורמייזא בתחילה - מישיבותיו הוציא אליהו שר' לאחר
ישיבתו. את העביר לשם בפראג התיישב תלמידים,
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אשר - זו ישיבה חשבונו על החזיק גדול, עשיר היה כאמור אשר שמואל, ר' המהר"ל, של נכדו
גדולים. כסף בסכומי - הנגלה תורת את כמו בדיוק הנסתר תורת את למדו בה

צעירים, לבחורים מכינה גם שם שהקים בזה מוורמייזא הבעל-שם חידש - בפראג - זו בישיבה
את שמואל ר' הכניס זו למכינה ובחלם. בוורמייזא שהיה כפי אברכים עם רק בהתעסקות הסתפק ולא

בלימודיו. חיל עשה שם לייב, יהודה ר' בנו

לעיל כאמור - צריכים היו וכאשר שנים. ושמונה מאה בן אליהו ר' היה שמואל ר' נפטר כאשר
עשרה אליהו ר' שלח נכדו, עבור הניח אשר הקבר אודות ולהזכירו המהר"ל של לקברו ללכת -
והספידו. ללווייתו הלך אף עצמו והוא שמואל, ר' לנכדו הבטחתו אודות למהר"ל להזכיר מתלמידיו,

לאשה שידכוהו השנייה רעייתו מות לאחר רב. רכוש מאביו ירש ליב, יהודה ר' שמואל, ר' של בנו
זו. בעיר לגור עבר אף כך ולשם פוזנא. מהעיר שלישית

"משה". בנו את תכ"ז בשנת לו ילדה השלישית זו ואשתו שנים. וחמש שישים בן אז היה הוא

בעל זלמן שניאור ר' של סבו אב היה זה חב"ד."משה" חסידות של מייסדה התניא

להשתעשע מנת על למדנים מספיק שם מצא לייב יהודה ור' תורה, מקום זו בתקופה הייתה פוזנא
הן גדולים גאונים היו אשר קלובר, יצחק ר' של תלמידיו תלמידי עם ובמיוחד תורה. בלימוד עימם

המהרש"ל). של רבו היה קלובר יצחק (ר' הקבלה בתורת והן הנגלה בתורת

"המהרש"א". המקוצר בשמו המוכר איידיל, הלוי אליעזר שמואל ר' הגאון היה פוזנא מילידי אחד
אשר המפוארת בישיבתו התפרסם הוא אוסטראה. של רבה מכן ולאחר טיקטין של רבה היה הוא

רבים. תורה גדולי מתוכה הוציאה

פוזנא, מהעיר היו מתלמידיו והרבה והיות תלמידיו. גם היו וכך לקבלה. מנגד היה המהרש"א
קבלה. ללימוד התנגד פוזנא מתושבי גדול שחלק מצב נוצר

אחרות. יהודיות בקהילות מאשר חריפה יותר הרבה הייתה פוזנא בעיר הקבלה ללימוד ההתנגדות
הוא זו טראגית בתופעה שהאשם רבים סברו השקר, משיח צבי שבתי של הטראגית התופעה לאחר
למצב מגיעים היו לא הקבלה לימוד שלולא אומרת זאת הקבלה. לימוד מאשר יותר ולא פחות לא

היהודית. מדרכם ויוסטו יתפתו רבים ויהודים כמשיח ייחשב צבי ששבתי כזה

עשרים אלה היו ומתנגדיה. הקבלה לימוד אחר הנוהים בין המחלוקת להטה שנה עשרים במשך
ר' חונך זו מחלוקת עקב לייב. יהודה ר' של בנו משה ר' של אופיו ונקבע התפתח בהם קריטיות שנה
בהלכה ובעיקר בתורה כרסו מילא הוא הנסתר. תורת ידי על ולא הנגלה תורת בלימוד רק משה

הקבלה. בתורת לא אך ובחקירה

היחס מגזע שהיה זלמן, שניאור ר' של בתו שרה, ליתומה משה ר' שודך שנה עשרה שבע בגיל
ובתו היחיד מבנו המהר"ל, של צאצאים שני ביניהם התקשרו כך המהר"ל. של חתנו כ"ץ, יצחק ר' של

היחידה.

שאביה בעת צעירה מאוד נערה שהייתה הגם - בתו חן. ואבני יהלומים סוחר היה זלמן שניאור ר'
שירשה למה בנוסף רב רכוש צברה היא מאוד. בהם והצליחה אביה של עסקיו את לידיה קבלה - נפטר

מאביה.
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קנט    

אשר - זו ישיבה חשבונו על החזיק גדול, עשיר היה כאמור אשר שמואל, ר' המהר"ל, של נכדו
גדולים. כסף בסכומי - הנגלה תורת את כמו בדיוק הנסתר תורת את למדו בה

צעירים, לבחורים מכינה גם שם שהקים בזה מוורמייזא הבעל-שם חידש - בפראג - זו בישיבה
את שמואל ר' הכניס זו למכינה ובחלם. בוורמייזא שהיה כפי אברכים עם רק בהתעסקות הסתפק ולא

בלימודיו. חיל עשה שם לייב, יהודה ר' בנו

לעיל כאמור - צריכים היו וכאשר שנים. ושמונה מאה בן אליהו ר' היה שמואל ר' נפטר כאשר
עשרה אליהו ר' שלח נכדו, עבור הניח אשר הקבר אודות ולהזכירו המהר"ל של לקברו ללכת -
והספידו. ללווייתו הלך אף עצמו והוא שמואל, ר' לנכדו הבטחתו אודות למהר"ל להזכיר מתלמידיו,

לאשה שידכוהו השנייה רעייתו מות לאחר רב. רכוש מאביו ירש ליב, יהודה ר' שמואל, ר' של בנו
זו. בעיר לגור עבר אף כך ולשם פוזנא. מהעיר שלישית

"משה". בנו את תכ"ז בשנת לו ילדה השלישית זו ואשתו שנים. וחמש שישים בן אז היה הוא

בעל זלמן שניאור ר' של סבו אב היה זה חב"ד."משה" חסידות של מייסדה התניא

להשתעשע מנת על למדנים מספיק שם מצא לייב יהודה ור' תורה, מקום זו בתקופה הייתה פוזנא
הן גדולים גאונים היו אשר קלובר, יצחק ר' של תלמידיו תלמידי עם ובמיוחד תורה. בלימוד עימם

המהרש"ל). של רבו היה קלובר יצחק (ר' הקבלה בתורת והן הנגלה בתורת

"המהרש"א". המקוצר בשמו המוכר איידיל, הלוי אליעזר שמואל ר' הגאון היה פוזנא מילידי אחד
אשר המפוארת בישיבתו התפרסם הוא אוסטראה. של רבה מכן ולאחר טיקטין של רבה היה הוא

רבים. תורה גדולי מתוכה הוציאה

פוזנא, מהעיר היו מתלמידיו והרבה והיות תלמידיו. גם היו וכך לקבלה. מנגד היה המהרש"א
קבלה. ללימוד התנגד פוזנא מתושבי גדול שחלק מצב נוצר

אחרות. יהודיות בקהילות מאשר חריפה יותר הרבה הייתה פוזנא בעיר הקבלה ללימוד ההתנגדות
הוא זו טראגית בתופעה שהאשם רבים סברו השקר, משיח צבי שבתי של הטראגית התופעה לאחר
למצב מגיעים היו לא הקבלה לימוד שלולא אומרת זאת הקבלה. לימוד מאשר יותר ולא פחות לא

היהודית. מדרכם ויוסטו יתפתו רבים ויהודים כמשיח ייחשב צבי ששבתי כזה

עשרים אלה היו ומתנגדיה. הקבלה לימוד אחר הנוהים בין המחלוקת להטה שנה עשרים במשך
ר' חונך זו מחלוקת עקב לייב. יהודה ר' של בנו משה ר' של אופיו ונקבע התפתח בהם קריטיות שנה
בהלכה ובעיקר בתורה כרסו מילא הוא הנסתר. תורת ידי על ולא הנגלה תורת בלימוד רק משה

הקבלה. בתורת לא אך ובחקירה

היחס מגזע שהיה זלמן, שניאור ר' של בתו שרה, ליתומה משה ר' שודך שנה עשרה שבע בגיל
ובתו היחיד מבנו המהר"ל, של צאצאים שני ביניהם התקשרו כך המהר"ל. של חתנו כ"ץ, יצחק ר' של

היחידה.

שאביה בעת צעירה מאוד נערה שהייתה הגם - בתו חן. ואבני יהלומים סוחר היה זלמן שניאור ר'
שירשה למה בנוסף רב רכוש צברה היא מאוד. בהם והצליחה אביה של עסקיו את לידיה קבלה - נפטר

מאביה.
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קס   

 

תרפ"ז סיון . . . ב"ה,

לענינגראד

שי' משה דוב מו"ּה אי"א הוו"ח ידידי

וברכה. שלום

הגיעני, נכון במשפטם זכאים יצאו כי המבשר מכתבו

פרנסתם תהי' כי שי' ולבנו לו יעזר והשי"ת זה, בעד ות"ל

בגו"ר. ובמנוחה בנקל בריוח

הזקן אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד רוממנו מאז

הבעש"ט כ"ק בתורת חיים לנו ויפלס זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

אחד כל הי' שי' אנ"ש זקני ודור דור בכל הנה זיע"א נבג"מ

באים היו וגם אליו המקורבים בין בהתעוררות עוסק מהם

לימוד בדבר התעוררות בדברי שונים למקומות בכתובים

נסיעות מיחדים היו אשר ומהם הלבבות, בקירוב דא"ח

האברכים את לקרב גדולות בטרחות מטריחים והיו זה בשביל

הבע"ב. את וכן ולהדריכם לנהגם הצעירים

מלאים כמאמר פז אדני על מיוסדים עמוקים והדברים

תורת קודש מזיו זיו מלאים בעצמם וכאשר נוגה, ומפיקים זיו

ואור נוגה מפיקים אז אמיתית ונתינה במסירה החסידות

לזולתו. גם להאיר פנימי חיות

עירין בגזירת גברא החובת עליו שי' מאנ"ש ואחד אחד כל

ללכת ז"ל ומוריהם אבותיהם בעקבי ללכת קדישין פתגמין

ה[ק]' רבותינו אבותינו כ"ק הוד לנו סללו אשר סלולה בדרך

עמנו חי בקדש ועבודתם תורתם אור אשר העולם, אבות

באגה"ק (כמבואר גידולין בגדולי וחיות אור בתוס' כהיום

לצדיק. זרוע אור מן כ"ז) פרק

במכתבי לבא זה על עצמו יתן אשר לעוררו הנני ובזה

בהנוגע ולדרוש לחקור אליו, מהסמוכים אנ"ש בין התעוררות

להם מסביב בהנעשה ויחקור ידרוש וגם דא"ח, לימוד לעניני

בכתובים עליהם ולבא שמה הנמצאים שי' מאנ"ש שמות לידע

היא הבהיר האמת אל להגיע צריכים סוף כל סוף כי זה בענין

דירה ית' לו להיות הקב"ה נתאווה אשר העליונה הכוונה

בנים ובני בבנים פנימי בחיות ארץ מחשכי ולהאיר בתחתונים

והי' שאמר מי את ומכירים יודעים ומצות בתורה עוסקים

זולתו. ואין הוא לבדו הוא כי העולם

ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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לאחר במדויק שנה מאה תנ"ב, בשנת זה היה פוזנא. של הקהל לראש משה ר' התמנה יותר מאוחר
זו. בעיר ביקר שהמהר"ל

זה זלמן שניאור זלמן. שניאור אשתו אבי חמיו של שמו את לו נתן אשר לבן אב היה משה ר'
חב"ד. חסידות את ייסד שלעתיד מי זלמן שניאור ר' של סבו היה

מונה שנים שלוש וכעבור זלמן, שניאור בנו לו נולד כאשר שנים ושניים עשרים בן היה משה ר'
צעיר. כה בגיל אדם בה כיהן לא שמעולם כהונה פוזנא, של הקהל כראש

מעלות עקב ורק אך אלא עשירותו, בגלל לא וגם למדנותו או ייחוסו בגלל נעשה לא זה מינוי
המכשירות בהנהגה המיוחדים כישרונותיו את להכיר כולם נוכחו צעיר בגיל כבר שכן, בו. שהיו אחרות

בישראל. מנהיג להיות אותו
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קסי אגרות קודש

 ב"ה,  ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר חיים שי'

שלום וברכה!

זה מזמן קבלתי מכתבו בו מאשר קבלת הספרים שנשלחו מכאן, ולפלא שאין מזכיר אם משתמשים 

בספרים הנ"ל להחזקת והפצת היהדות התורה והמצוה,

יותר  נקל  הרבה  עצמם  התושבים  מבני  רוחני  מנהיג  הי'  שאם  במש"כ  שצודק  אף  אשר  ומובן 

להשפיע עליהם ולהנהיגם, אבל אין לחכות עד אז כי הרי הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת וגם הנוער ההולך 

וגדל וכמרז"ל )קדושין ל"ד רע"א(. ובמילא עליו ועל חבריו לעשות בזה כפי יכולתם, ואין לך דבר העומד 

בפני הרצון.

ובודאי ידוע לו שכאשר באו פליטי רוסיא ופולין לפאריז החלו להתעסק בשדה חינוך הכשר דבני 

היהודים דצרפת שלא היתה להם בתחלה כל שפה משותפת וצריכים היו להעזר ברמיזה בידים וכו' וכן 

הכנסת  בבית  זה ששמעום  ידי  על  להנ"ל  גם  היו  שידועים  וכו'  דלשון הקדש שבחומש  במלות האחדות 

וכיו"ב, ולאט לאט פרחה עבודתם והצליחה בממדים רחבים יותר ויותר ועשיריות נערים ונערות לומדים 

כבר ומבינים בטוב, ולא עוד אלא שגם השפיעו בבית הוריהם לקרבם ליהדות לתורה ומצותי'.

וכשילכו בדרך זה במקומם עתה בודאי יצליחו, ולא רק ע"פ מרז"ל שהמקיים נפש אחת מישראל 

כאילו קיים עולם מלא אלא שבודאי יקיימו כמה וכמה נפשות.

ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

 ב"ה,  ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מר"ח סיון, בו כותב אודות פעולותיו בין השו"בים אשר מתקדמים הם לאט 

לאט לתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ובודאי כשימשיך בזה בדרכי נועם ובדרכי שלום שהם הם דרכי 

התורה יצליח בזה עוד יותר.

וה"ה למה שכותב אודות התועדות ומהנכון לקרות בהשיחות באסיפת אגודת נשי ובנות חב"ד. 

והנה אף שקריאת ספרים החיצונים מקלקלת ומזקת כו' וכו' אבל ידוע שבכלל צריך ללכת מן הקל אל 

הכבד ובפרט בהנוגע לתעמולה בין הנשים וכמשארז"ל בזה ג"כ בנוגע למתן תורה והובא בפירוש רש"י 

במקומו כה תאמר לבית יעקב, אשר להנשים צריכה להיות אמירה רכה, וכן בהנוגע להנ"ל צריכה להיות 

דין  יקויים הפסק  וכו' שאז במשך הזמן  כו'  היינו קריאת שיחות  בועשה טוב  יותר בההוספה  ההדגשה 

דמעט אור דוחה הרבה חשך ממילא ועאכו"כ הרבה אור. מובן שאין כוונתי בזה שיתן הסכם ע"ז שיקראו 

הנ"ל בספרים החיצונים אלא שלע"ע תהי' ההדגשה בהענין דועשה טוב.

בעת רצון הנה אזכיר את כל אלו שכותב שמותיהם בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליחם שילכו מחיל אל חיל.



קסב

כותב שלומד תניא לפני בחורים צעירים, ובטח בהזדמנות הבאה יודיע אם הם מבני הישיבה או 

שמבחוץ עדיין והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

ולקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל הנני בזה להביע ברכתי בנוסח כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר דן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח אייר וכן ההגדה עם הספר תולדות יוסף, ות"ח ת"ח.

ספרים  בכמה  נדפסה  כבר  זו  תורה  הנה  החסידות,  בתורת  לימוד  קביעות  מענין  שכותב  ומה 

וקונטרסים, ויפנה בזה להרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה שי' מתוסוף כפי הכתבת דלמטה, 

אשר תחת ידו נמצאים גם כן ספרים וקונטרסים בחלק תורתנו הק' זה,

וכבר ידוע פירוש של"ה הקדוש, חטאתי כי לא ידעתי, אשר גם העדר הידיעה לחטא נחשב, ובפרט 

בדורנו זה שפסק האר"י החי הקדוש שמצוה לגלות זו החכמה.

ומובן שאין יוצאים ידי חובתם באמירה בעלמא אשר אף גם אמירה זו סגולה היא לכמה וכמה 

ענינים, הנה לימוד התורה צריך להיות גם כן בהבנה והשגה. והאריכות בזה אך למותר.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

נ.ב. בודאי אם יש להשיג כתבי יד או ספרים בחכמת האמת הנה יודיעני עד"ז, ואם אינם אצלי 

בטח אפשר יהי' להחליפם בספרים מהוצאתנו, ומהנכון שגם בזה יתדבר עם הרה"ח כו' הר"ש שי' מתוסוף, 

כיון שהוא יודע ע"ד הספרים הנמצאים כבר בכאן.

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט אייר, הנה ירבה באותיות התורה והתפלה וישתדל שיהיו חקוקים במוחו 

זקן בלקוטי תורה סוף  פני  והדרת  והדרוש ד"ה  ואיזה פרקים תניא,  לכל הפחות איזה פרקים משניות 

וישתדל כפי  יום שני וחמישי קודם התפלה בבקר פרוטה או שתים לצדקה,  יפריש בכל  כן  פ' קדושים. 

האפשרי בהשפעה על הנוער לקרב את לבם לאבינו שבשמים. נוסף על כל זה, והוא העיקר, שיסיח דעתו 

מהעון ואפילו מתיקונו, אשר כל הנ"ל הוא סגולה ותיקון לכשיעבוד את השי"ת בשמחה הרי לאט לאט 

ירגיש בהטבת מצבו. ויהי רצון שההתחלה בזה תהי' בקרוב.

ובודאי למותר להעירו על שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכת הצ' בעניניו.

אגרות קודש



קסג אגרות קודש

 ב"ה, ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבי כת"ר נתקבלו.

מחזירין  כהנים  אחרון  אמן  דכשכלה  מן  ד"ה  ב(  לט,  )סוטה  בפרש"י  קדמיכון  דשאילנא  ובמה 

פניהם וש"ץ מתחיל ש"ש והכהנים מתפללים רבש"ע כו' - והרי בש"ס אמרו דאין הכהנים מחזירין פניהם 

עד שיתחיל ש"צ ש"ש )חו"י על הרי"ף סוף מגילה(, ולא נמצא בראשונים חבר לרש"י בזה.

יל"פ פירש"י שהוא מוכרח מסברא )עיין תוד"ה איבעית - שבועות כב, סע"ב. שד"ח כללים מע' 

סברא( ומש"ס.

מש"ס - דאמר לפ"ז דאין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן, משמע דתיכף 

סקכ"ח  או"ח  שו"ע  וראה  בב"י  והכריח  מש"כ  וע"ד  רבש"ע,  בברכת  קאי  דלרש"י  וי"ל  רשאין,  אח"כ 

סוסי"ח.

מסברא:

א( תפלת הכהנים רבש"ע כו' הוא בהמשך לב"כ, וא"כ צ"ל סמוכה לה )והוא נוסף על הענין שנת' 

בסק"י ס"ז(, ומקודם לזה צריכים להחזיר פניהם כדי שיתפללו לרוח שהשכינה שם,

ב( אף שיש לקשר אמירת רבש"ע עם ש"ש - דחד עניניא הוא, אבל מה טעם לפא"פ דכהנים והעם 

- לאחר סיום אמן אחרון, שנגמר ענין דב"כ?

ומה אומר וכל הפוסקים - וגם אדה"ז - פסקו אחרת.

הרש"ל  כפי'  דעכצ"ל  רש"י  יפרש   - ש"ש  הש"ץ  שיתחיל  עד  להחזיר  רשאין  דאין  בש"ס  ומ"ש 

שמביא כת"ר במכתבו. ויש להמתיק, דנקט ר"ח ל' זה דאינו מדויק כ"כ אגב סיפא עד שיגמור - שזהו 

עיקר חידושו.

* * *

כיון דבתוד"ה וכי )סוטה לט, סע"א( מביא פרש"י מבלי להעיר ע"ז משמע דס"ל כותי'.

מש"כ בלבוש סקכ"ח סט"ו דמחזירים פניהם, כשאומר וטוב בעיניך כו' - כבר הקשה ע"ז בס' כה 

תברכו מע' תפלה. גם צ"ע מל' הלבוש עצמו שם סט"ז. ואין הזמ"ג להאריך.

כ"ק  בנוסח  ברכתי,  להביע  בזה  הנני  וקבלתה, הבע"ל,  תורתנו  זמן מתן  חג השבועות,  ולקראת 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.



קסד  

   
                

            

  
לענין ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה ללמוד
התורה לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן3"הקנאה, ,
מותר זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות
[ואולם זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול - לבקש אין גדולה ואף כבוד לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה מלשון ותענוג6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשלחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם9"אם "ונתתי -
ומכיון לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות12מתעלה לא אםֿכן מדוע
מלכים"? של "לשלחנם

כלומר, משלחנם". גדול "ששלחנך - היא התשובה כך על
מגיעה היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1)1)1)1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)2)2)2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יוםֿטוב המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)3)3)3)וראה משנה ד, פרק שם.4)4)4)4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)5)5)5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו יורהֿדעה6)6)6)6)תלמודֿתורה יוסף בית ראה
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אביו: ׁשבט על ׁשקלים.Ì˙ÏbÏ‚Ïיקּום עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ

לּגלּגלת: ‡(‚)ּבקע ‡ÈÏ.ׁשאין מּגיד, ְֶֶַַֹֻ»…≈»»ִֵֶַ
עׂשרים: מּבן ּפחֹות ּבּצבא eÈ‰È(„)יֹוצא ÌÎz‡Â. ְִִֵֶֶַָָָ¿ƒ¿∆ƒ¿

וׁשבט: ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשּתפקדּו
ה ‰Ú„‰(ÊË)חומש È‡e ‰l‡.לכל הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְִִַָָ



קסה xacna`oey`x mei qelwpe`

    ©§©¥̧§¨¤¤²§¦§©¬¦©−
     §´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´

     ©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ
   §À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½

    §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½
    ¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

     ̈©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²
     §¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´¦«§½¦¬

      ¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈«
     §¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®

   ¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾
    §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤

   ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«
     ¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦

    ¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤
   §¨«§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈

    £¦¤−¤¤©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤
   ¨§¨«§¾̈¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½

  £¦©−¤¥¨«¥¤§¥´
     ̈«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬

„Ó‡א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»
‡ÁÈÏ „Á ‡ÓÊ ÔLÓ ÈÈ„¿ƒ«¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»
ÔB‰tÓÏ ‡˙È˙ ‡zL ‡Èƒ̇¿»»¿«»ƒ¿≈»¿ƒ«¿
:ÓÈÓÏ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

zL‡ב Ï ÔLÁ ˙È eÏÈ«ƒ»À¿«»¿ƒ¿»
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ Ï‡È È„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈
‡eÎ Ï Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»¿»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚ÏגÔÈL ÔÈÚ Ó ¿À¿¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
Ï‡È ‡ÏÈÁ Ù Ï ‡lÚÏe¿≈»»»≈≈»¿ƒ¿»≈
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓzƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô‰‡Âד‡b ÔB‰È ÔBÎÚÂ ¿«¬…¿ƒ¿¿«¿»
˙ÈÏ LÈ b ‡ËLÏ ‡‚«¿»¿ƒ¿»¿«≈¿≈

:‡e‰ È‰B˙‰‡ה˙‰ÓL ÔÈl‡Â ¬»»ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôe‡Ï ÔBÎÚ ÔeÓeÈ È ‡ibÀ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:e‡È„L  eÈÏ‡וÔBÚÓLÏ ¡ƒ«¿≈¿ƒ¿
:ÈLÈe  Ï‡ÈÓÏLז‰„e‰ÈÏ ¿Àƒ≈«ƒ«»ƒ»
:„ÈÚ  ÔBLÁחÎÈÏ «¿««ƒ»»¿ƒ»»
:Úe  Ï‡˙טÔÏeÊÏ ¿«¿≈«»ƒ¿À

:ÔBÏÁ  ‡ÈÏ‡יBÈ ÈÏ ¡ƒ»«≈ƒ¿≈≈
„e‰ÈÚ  ÚÓLÈÏ‡ ÌÈÙ‡Ï¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:e‰„t  Ï‡ÈÏÓb ‰ÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  Ô„È‡ ÔÓÈÏ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ
ÈLÈÚ:יב  ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»
ÔÎÚ:יג  Ï‡ÈÚ‚t L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»
Ï‡eÚ:יד  ÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈
ÔÈÚ:טו  ÚÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»
Èטז ‡zLÎ ÈÚÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈

ÈLÈ ÔB‰˙‰‡ ÈËL‡iÙÏ‡ ƒ¿≈¬»«¿≈≈«¿«»


(‡)L„ÁÏ „Á‡ ÈÈ „Ó .„ÈÂ.מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ִ

ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו ְְְִֶֶָָָָָָָָָחּבתן
מנין לידע מנאן - ּבעגל ּוכׁשּנפלּו מנאן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמצרים
מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּכׁשּבא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּנֹותרים,
מנאן: ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּבאחד

()Ì˙ÁtLÓÏ.:וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ÈÏ˙ּדע ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈

Ì˙‡.,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו: ׁשבט על ׁשקלים.Ì˙ÏbÏ‚Ïיקּום עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ

לּגלּגלת: ‡(‚)ּבקע ‡ÈÏ.ׁשאין מּגיד, ְֶֶַַֹֻ»…≈»»ִֵֶַ
עׂשרים: מּבן ּפחֹות ּבּצבא eÈ‰È(„)יֹוצא ÌÎz‡Â. ְִִֵֶֶַָָָ¿ƒ¿∆ƒ¿

וׁשבט: ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשּתפקדּו
ה ‰Ú„‰(ÊË)חומש È‡e ‰l‡.לכל הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְִִַָָ



xacna`ipyקסו meiqelwpe`

     ¦§¨¥−¥«©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥
     ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−§¥«

    §¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤
    ©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
     §¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

    §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®
    ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«©¦«§³

    §¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
     §¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨
       ̈À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

    §ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨§©§¨¦²
    ¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

    «§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈
     §¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

      ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
     ¦§®¦§¨©«£¦¦²¤−¤§¬

    ¥«¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
     §¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³

      ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
     ̈®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−

   ©«£¦¦«¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬
     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

:Ôe‡ Ï‡È„יז‰LÓ „e ¿ƒ¿»≈ƒ¿«…∆
È ÔÈ‡‰ ‡ib ˙È Ô‰‡Â¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ

:Ô‰ÓL eLt˙‡יחÏk ˙ÈÂ ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»»
‡ÁÈÏ „Á eL‡ ‡Lk¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
ÔB‰˙ÈÚÊ ÏÚ eÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÚ Óƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚ÏיטÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ¿À¿¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡„Ó ÔeÓe ‰LÓ ˙È»…∆¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ»

e‡כ Ôe‡ È BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»
ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïe Ï‡È„¿ƒ¿»≈¿«¿¿«¿¬«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
Ó ‡e Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï¿À¿¿«¿»¿»ƒ«
Ù Ïk ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁכא‡LÏ ÔB‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡LÂ ÔÈÚ‡ Ôe‡„ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ

:‰‡Ó LÓÁÂכבÔBÚÓL ÈÏ «¬≈¿»ƒ¿≈ƒ¿
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ô‰ÓL ÔÈÓ È‰BÈÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»
Ó ‡e Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï¿À¿¿«¿»¿»ƒ«
Ù Ïk ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁכג‡LÏ ÔB‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â ÔÈLÓÁ ÔBÚÓL„¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ˙Ï˙eכד„‚ ÈÏ ¿«¿»ƒ¿≈»
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ïk ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁכה„‚„ ‡LÏ ÔB‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»
˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ

ÔÈLÓÁÂ ‰‡Óכו‰„e‰È ÈÏ ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙„Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ïk ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈


ׁשּבעדה: חׁשיבּות ‰‡‰(ÊÈ)ּדבר ÌÈL‡‰.את ְֲִֵֶַָָ»¬»ƒ»≈∆ֶ

הּללּו: נׂשיאים עׂשר ewׁשנים L‡.ּכאן לֹו ְְִִֵַָָָ¬∆ƒ¿ָ
Ì˙ÁtLÓŒÏÚ(ÁÈ)ּבׁשמֹות: e„ÏÈ˙iÂ.הביאּו ְֵ«ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ִֵ

ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָספרי

xacna`ipy mei qelwpe`

    §ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨§¦§¦²
     ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

    §ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨©«£¦¦²
     ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨©«£¦¦²¤−¤
     §©§©¬¥«¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦

    «§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
      ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

     ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤
    ©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

      §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦§¦²¤−¤
   ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨§¦²
     ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
      ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦§¦¦²¤−¤

:‡ÏÈÁכז‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡‡Â ÔÈL ‰e‰Èƒ»«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂכחÈ ÈÏ ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁכט‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡‡Â ÔÈLÓÁ È¿ƒ»»«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלÔÏe ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈¿À
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלא‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ Le ÔÈLÓÁ ÔÏeƒ¿À«¿ƒ¿««¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלבÈÏ È ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈
Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe ÈÙ‡∆¿«ƒ¿«¿¿«¿¬«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ Óƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלג‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ‡ ÈÙ‡¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈

:‰‡ÓלדÔ‰˙Ïe ‰Ó ÈÏ ¿»ƒ¿≈¿«∆¿«¿
ÔÈÓ Ô‰˙‰‡ ˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«
‡Ïe ÔÈL ÔÈ Ó Ô‰ÓL¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»

:‡ÏÈÁ Ù ÏלהÔ‰ÈÈÓ …»≈≈»ƒ¿»≈
ÔÈ˙e ÔÈ˙Ï ‰Ó ‡LÏ¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈

:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡לוÔÓÈ ÈÏ «¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלז‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ï ÔÓÈ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלחÔ ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈»
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלט‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e ÔÈL Ô¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«



קסז xacna`ipy mei qelwpe`

    §ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨§¦§¦²
     ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

    §ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨©«£¦¦²
     ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨©«£¦¦²¤−¤
     §©§©¬¥«¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦

    «§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
      ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

     ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤
    ©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

      §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦§¦²¤−¤
   ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨§¦²
     ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
      ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦§¦¦²¤−¤

:‡ÏÈÁכז‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡‡Â ÔÈL ‰e‰Èƒ»«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂכחÈ ÈÏ ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁכט‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡‡Â ÔÈLÓÁ È¿ƒ»»«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלÔÏe ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈¿À
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלא‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ Le ÔÈLÓÁ ÔÏeƒ¿À«¿ƒ¿««¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלבÈÏ È ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈
Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe ÈÙ‡∆¿«ƒ¿«¿¿«¿¬«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ Óƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלג‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ‡ ÈÙ‡¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈

:‰‡ÓלדÔ‰˙Ïe ‰Ó ÈÏ ¿»ƒ¿≈¿«∆¿«¿
ÔÈÓ Ô‰˙‰‡ ˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«
‡Ïe ÔÈL ÔÈ Ó Ô‰ÓL¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»

:‡ÏÈÁ Ù ÏלהÔ‰ÈÈÓ …»≈≈»ƒ¿»≈
ÔÈ˙e ÔÈ˙Ï ‰Ó ‡LÏ¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈

:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡לוÔÓÈ ÈÏ «¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלז‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ï ÔÓÈ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ

:‰‡Ó ‡ÂלחÔ ÈÏ ¿«¿«¿»ƒ¿≈»
˙ÈÏ Ô‰˙ÈÏ Ô‰˙Ïe¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
Ó Ô‰ÓL ÔÈÓ Ô‰˙‰‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ«
Ù Ï ‡Ïe ÔÈL ÔÈ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁלט‡LÏ Ô‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e ÔÈL Ô¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«



xacna`ipyקסח meiqelwpe`

    §©¬¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬
     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨§©§¨¦²¤−¤
    ©«£¥¬¥«§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬

     §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

     §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨©«£¦¦²
     ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

      ̈©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈Ÿ
    ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²

    ̈§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
     ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

     ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
    £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−

     §©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«
     ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©´¤

      ©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®
     §−§¥¬¦§¨¥«§©¿̈©§¥´¤

     ©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»§©´
       ¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®

:‰‡ÓמÔB‰˙„Ïez L‡ ÈÏ ¿»ƒ¿≈»≈¿«¿
ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»¬¿¿ƒ¿«
‡lÚÏe ÔÈL ÔÈÚ Ó Ô‰ÓL¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»

 Ïk:‡ÏÈÁ ˜ÙמאÔB‰ÈÈÓ …»≈≈»ƒ¿»≈
„ÁÂ ÔÈÚ‡ L‡„ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡מבÈ «¿ƒ«¬≈¿»¿≈
ÔB‰˙ÈÚÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈÚ Óƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁמג‡ËLÏ ÔB‰ÈÈÓ ≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÙÏ‡ ˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„¿«¿»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ

:‰‡Ó Ú‡ÂמדÈ ‡iÈÓ ÔÈl‡ ¿«¿«¿»ƒ≈ƒ¿»«»ƒ
Ï‡È ÈÂ Ô‰‡Â ‰LÓ ‡Ó¿»…∆¿«¬…¿«¿¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÏ „Á ‡ ÔÈ Ú ÔÈz¿≈¬«À¿ƒ«¿»«¿≈

:BÂ‰ È‰B˙‰‡מהÈÈÓ Ïk BÂ‰Â ¬»»ƒ¬«¬»ƒ¿»≈
Ó ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ Ï‡È È¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿ƒ«
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡È ‡ÏÈÁמוÏk BÂ‰Â ≈»¿ƒ¿»≈«¬»
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂמזÈ‡ÂÏÂ «¬≈¿»¿«¿ƒ¿≈»≈
e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï ÔB‰˙‰‡„ ‡ËLÏ¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ

:ÔB‰ÈÈמח‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈≈«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏמטÈÂÏ„ ‡ËL ˙È Ì ¿≈»¿«»ƒ¿»¿≈ƒ

Ï˜˙ ‡Ï ÔB‰LÁ ˙ÈÂ ÈÓ˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»À¿«¿»¿«≈
:Ï‡È È Bנ˙È ÈpÓ z‡Â ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ»

ÏÚÂ ‡˙e„‰„ ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ≈»≈««¿¿»¿«¬»¿«
Ôep‡ Ï È Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk»»ƒ¿«»ƒ≈ƒ
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÔeÏhÈƒ¿»«¿¿»¿»»»ƒ
BÁ BÁe pLLÈ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿À≈¿¿


הּׁשבט: על יטלהתיחס ‡˙hÓŒ‰(ËÓ)חומש C‡ ְְִֵֵֶַַַ«∆«≈

„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ.(קכא ב"ב רבה, הּוא(במדבר ּכדאי ≈ƒ…ƒ¿…ְַ
צפה אחר: ּדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגיֹון
ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנמנין
ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר:

ּבעגל: ‡˙ÌiÂÏ‰Œ()טעּו „˜Ù‰ ‰z‡Â. ֵֶָָ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒ
ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ְְְְִֵֶַַַָָָָּכתרּגּומֹו:

xacnaaiyily mei qelwpe`

    §¨¦¬©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈
      ¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−

     ©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«§¨−§¥´
    ¦§¨¥®¦©©«£¥²§¦¬©¦§−

    §¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´
     ̈«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®
   §¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

     ¨«¥«©©«£−Ÿ§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧
     ¦¨§¨²¤¤−¥¬¨«Ÿ

    ©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
      ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´

     ¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
     §©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

     §¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤
   ©¦«¨¨«§¨−§ª«¥¤®©§¨¨

     §¦§¦²¤−¤§¥¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈

:ÔeLÈ ‡LÓÏנאÏÓe ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ«
È‡ÂÏ ˙È Ôe˜È ‡LÓ«¿¿»¿»¿»≈≈»≈
˙È ÔeÓÈ˜È ‡LÓ ÈLÓe¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈
:Ï˜˙È ˜Èc ÈBlÁÂ È‡ÂÏ≈»≈¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚנב  Ï‡È Èa ÔeLÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿««
˜ ÏÚ ‚e È‰BLÓ«¿ƒ¿««ƒ¿≈

:ÔB‰ÈÏÈÁÏנגBÁ ÔeLÈ È‡ÂÏÂ ¿≈≈¿≈»≈ƒ¿¿
‡ÏÂ ‡˙e„‰„ ‡LÓÏ BÁ¿¿«¿¿»¿«¬»¿»

L ÏÚ ‡‚e È‰ÈÈ„ ‡ ¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ó ˙È È‡ÂÏ ÔeÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿«

:‡˙e„‰„ ‡LÓנדÈa e„ÚÂ «¿¿»¿«¬»«¬»¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „È Èc Ï Ï‡Èƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„Ú Ôא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈¬»«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚÂבÏÚ  ¿ƒ«¬…¿≈»¿««

ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔÂ˙‡a ˜ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
BÁ Ï˜lÓ Ï‡È Èa ÔeLÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿

:ÔeLÈ ‡Ó ÔLÓÏ BÁגÈ„Â ¿¿«¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
˜ ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ ÔL¿«ƒ»«ƒ¿»≈«
‡aÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È ˙ÈLÓ«¿ƒ¿»¿≈≈¿«»
:„ÈÚ a ÔBLÁ ‰„e‰È ÈÏƒ¿≈¿»«¿««ƒ»»

ÔÈÚLד ÔB‰ÈÈÓe ÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÏ‡ ‡Úa‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

L‡ה È‰BÏÚ ÔÈÈÓ ÔL È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»
È ÈÏ ‡aÂ È„¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈ƒ»»


ּכמֹו עליו, ב)ממּנה ּפקידים":(אסתר הּמל "ויפקד : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ

(‡)B˙‡ e„ÈBÈ.ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלּסע
ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

אֹותֹו: ּומקימין ‰ׁשם ‰Â.:זֹו לעבֹודתם ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ.:ׁשמים BÏ‚cŒÏÚ()ּבידי LÈ‡Â.ּכמֹו »ִִֵַָ¿ƒ«ƒ¿ְ

לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּדגלים
˜ˆÛ(‚)ּדגל: ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.ּכמצותי ּתעׂשּו אם ֶֶ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֲִִִַָ

ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם קצף, יהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹלא
קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו קצף, יהיה - (במדברזֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו'":יז) הּקצף יצא "ּכי נד: ּכל.a‡˙˙()חומש ְִֶֶַָָ¿……ָ
צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ְְְְִִֶֶֶַָָָּדגל

אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ּכגוןׁשל ד ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאבנֹו
ׁשּמסר ּבאֹות אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּדגלֹו.
ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלהם

נ) יהּודה(בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו :ְֲֲִֵֶַַַָָָָ
וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻויּׂששכר
זֹו: ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן ְְְְְְִִִַַָָָָָָָוגד

„‚pÓ.ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, (יהושעמרחֹוק ƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
אּמה",ג) ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חֹונים והלוּים ּובניו ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּיּוכלּו
לֹו: ּבסמּו(‚)‰Ó„˜.."קדם" הּקרּויה לפנים, ְָ≈¿»ְְִֶֶַָָ

"אחֹור": קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו דואיזֹו? תורה ְְְֲִִֵַַַָָָָ
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:ÔeLÈ ‡LÓÏנאÏÓe ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ«
È‡ÂÏ ˙È Ôe˜È ‡LÓ«¿¿»¿»¿»≈≈»≈
˙È ÔeÓÈ˜È ‡LÓ ÈLÓe¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈
:Ï˜˙È ˜Èc ÈBlÁÂ È‡ÂÏ≈»≈¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚנב  Ï‡È Èa ÔeLÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿««
˜ ÏÚ ‚e È‰BLÓ«¿ƒ¿««ƒ¿≈

:ÔB‰ÈÏÈÁÏנגBÁ ÔeLÈ È‡ÂÏÂ ¿≈≈¿≈»≈ƒ¿¿
‡ÏÂ ‡˙e„‰„ ‡LÓÏ BÁ¿¿«¿¿»¿«¬»¿»

L ÏÚ ‡‚e È‰ÈÈ„ ‡ ¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ó ˙È È‡ÂÏ ÔeÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿«

:‡˙e„‰„ ‡LÓנדÈa e„ÚÂ «¿¿»¿«¬»«¬»¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „È Èc Ï Ï‡Èƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„Ú Ôא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈¬»«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚÂבÏÚ  ¿ƒ«¬…¿≈»¿««

ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔÂ˙‡a ˜ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
BÁ Ï˜lÓ Ï‡È Èa ÔeLÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿

:ÔeLÈ ‡Ó ÔLÓÏ BÁגÈ„Â ¿¿«¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
˜ ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ ÔL¿«ƒ»«ƒ¿»≈«
‡aÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È ˙ÈLÓ«¿ƒ¿»¿≈≈¿«»
:„ÈÚ a ÔBLÁ ‰„e‰È ÈÏƒ¿≈¿»«¿««ƒ»»

ÔÈÚLד ÔB‰ÈÈÓe ÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÏ‡ ‡Úa‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

L‡ה È‰BÏÚ ÔÈÈÓ ÔL È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»
È ÈÏ ‡aÂ È„¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈ƒ»»


ּכמֹו עליו, ב)ממּנה ּפקידים":(אסתר הּמל "ויפקד : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ

(‡)B˙‡ e„ÈBÈ.ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלּסע
ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

אֹותֹו: ּומקימין ‰ׁשם ‰Â.:זֹו לעבֹודתם ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ.:ׁשמים BÏ‚cŒÏÚ()ּבידי LÈ‡Â.ּכמֹו »ִִֵַָ¿ƒ«ƒ¿ְ

לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּדגלים
˜ˆÛ(‚)ּדגל: ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.ּכמצותי ּתעׂשּו אם ֶֶ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֲִִִַָ

ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם קצף, יהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹלא
קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו קצף, יהיה - (במדברזֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו'":יז) הּקצף יצא "ּכי נד: ּכל.a‡˙˙()חומש ְִֶֶַָָ¿……ָ
צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ְְְְִִֶֶֶַָָָּדגל

אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ּכגוןׁשל ד ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאבנֹו
ׁשּמסר ּבאֹות אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּדגלֹו.
ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלהם

נ) יהּודה(בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו :ְֲֲִֵֶַַַָָָָ
וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻויּׂששכר
זֹו: ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן ְְְְְְִִִַַָָָָָָָוגד

„‚pÓ.ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, (יהושעמרחֹוק ƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
אּמה",ג) ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

חֹונים והלוּים ּובניו ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּיּוכלּו
לֹו: ּבסמּו(‚)‰Ó„˜.."קדם" הּקרּויה לפנים, ְָ≈¿»ְְִֶֶַָָ

"אחֹור": קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו דואיזֹו? תורה ְְְֲִִֵַַַָָָָ
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:Úe  Ï‡˙וdÏÈÁÂ ¿«¿≈«»¿≈≈
ÔÈÙÏ‡ ‡Ú‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓeƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:‰‡Ó Ú‡ÂזÔÏeÊ ‡ËL ¿«¿«¿»ƒ¿»ƒ¿À
 ‡ÈÏ‡ ÔÏeÊ ÈÏ ‡Â¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«

:ÔBÏÁחÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ ≈¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ
:‰‡Ó Ú‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡ÚLÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

e‰È‰ט ˙ÈLÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»
Ú‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÂ ÔÓ˙e ‰‡Ó¿»¿»»¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ˜ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó¿»¿≈≈¿«¿≈»»¿ƒ

ÓB‡י Ôe‡ ˙ÈLÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»
Ôe‡ ÈÏ ‡Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿≈

:e‡ÈL  eÈÏ‡יאdÏÈÁÂ ¡ƒ«¿≈¿≈≈
ÔÈÙÏ‡ ‡LÂ ÔÈÚ‡ È‰BÈÓeƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ

:‰‡Ó LÓÁÂיבÔÈÈÓÒ ÔL ÈÂ «≈¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡Â ÔBÚÓL ‡ËL È‰BÏÚƒƒ¿»¿ƒ¿¿«»
 Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL ÈÏƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«

:ÈLÈeיגÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ ƒ«»¿≈≈ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ÚL˙e ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿»

יד ÈÏ ‡Â  ‡ËLÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»
:Ï‡eÚ  ÒÈÏ‡טוdÏÈÁÂ ∆¿»»«¿≈¿≈≈

ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ‡ ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂטזÏk ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»

‰‡Ó Ôe‡ ˙ÈLÓÏ ‡ÈÓƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»
‰‡Ó Ú‡Â ÔÈÙÏ‡ ÁÂ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿«¿»
‡˙È˙ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈»

:ÔÈÏËיז‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ »¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»
‡Ók ‡˙ÈLÓ B È‡ÂÏ ˙ÈLÓ«¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ»¿»
d˙‡ ÏÚ  ÔÈÏË Ôk ÔL¿»«≈»¿ƒ¿«««¿≈

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏיח˙ÈLÓ Ò˜Ë ¿ƒ¿≈≈««¿ƒ
‡Â ‡ÚÓ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÈÙ‡∆¿«ƒ¿≈≈««¿»¿«»
 ÚÓLÈÏ‡ ÈÙ‡ ÈÏƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»«


(Ë)eÚÈ ‰L‡.ּתֹוקעין מסּתּלק הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹהּכהנים
והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָּוכׁשהֹולכין

ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
ּבצפֹון: ּדן וׁשל ּבּמערב, אפרים יוׁשל חומש ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָ
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(‡)‰LÓe ‰‡ ˙„Ï ‰l‡Â.מזּכיר ואינֹו ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵַ

לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני ְְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹאּלא
חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל מלּמד, ּתֹורה. ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּמדן

ילדֹו: ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, È ְְֲִֶַַָָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡ ׁשּלּמדן.‰' ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ∆…∆ְֲִֵֶֶַַָָ

הּגבּורה: מּפי ּׁשּלמד במה ÈŒÏ(„)חומש ְִִֶַַַָָ«¿≈
.‰‡:הּבחּייו ‡˙(Â)חומש e˙LÂ.ּומהּו «¬…ְַָ¿≈¿…ַ

ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו, וׁשמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּׁשרּות?
ׁשּנאמר ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו (במדברהּמקּדׁש ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ

איח) ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה תֿעֹון: ְֲִִִֵֶֶַָָָָ
היא זֹו אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים ְְְְְִִִִִַַַַָָָהּמקּדׁש",

‡˙ÓLÓŒ(Ê)הּׁשרּות: eÓLÂ.מּנּוי ּכל ֵַ¿»¿∆ƒ¿«¿ִָ
קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל עליו ממּנה ְֲֶֶַָָָָָָָָָֻֻׁשהאדם
ּכמֹו מׁשנה, ּובלׁשֹון הּמקרא ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָ"מׁשמרת"

ותרׁש ּבבגּתן ב')ׁשאמרּו י"ג אין(מגילה והלא : ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ּכהּנה מׁשמרֹות וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָֻמׁשמרּתי

Ï‡È(Á)ּולוּיה: È ˙ÓLÓŒ˙‡Â.היּו ׁשּכּלן ְִָ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ֶָָֻ
ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָזקּוקין

xacnabiying mei qelwpe`
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מהם לֹוקחים לפיכ ּבׁשליחּותם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּתחּתיהם

ׁשּנאמר ּבׂשכרן, יח)הּמעׂשרֹות הּוא(שם "ּכיֿׂשכר ְְֱִִֶֶַַַַָָָָ
עבדתכם": חלף BÏ(Ë)לכם ‰n‰ ÌÈe˙. ְֲֵֶֶֶַָֹ¿ƒ≈»
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ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא ח)הּמקֹום, "ואּתנה(שם : ְְְֱֶֶֶַַָָָָָ
וגֹו'": נתנים Œ˙‡Â(È)אתֿהלוּים Ô‰‡Œ˙‡Â ְְְִִִֶַֻ¿∆«¬…¿∆
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Ì˙p‰k ˙‡ eÓLÂ.והקטרה ּוזריקה ּדמים קּבלת ¿»¿∆¿À»»ְְְִִַַַָָָָָ
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Ï‡È.ׁשּלי לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּתמּורתם, ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָעלֿידי
ּבעגל ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָלפי

נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָֹנפסלּו,
יגּתחּתיהם: ÏÚÓÂ‰(ÂË)חומש L„ÁŒÔaÓ. ְֵֶַƒ∆…∆»«¿»

ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמּׁשּיצא
ׁשלֹום: ּברּבי יהּודה רּבי אמר הּקדׁש. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹמׁשמרת
הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָלמּוד

כו)ׁשּנאמר ּבמצרים"(שם ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעם
לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹּבׁשבעים
הׁשלימה והיא אחת, חסר ׁשבעים אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּתמצאם

הּמנין: ‰'(ÊË)את ÈtŒÏÚ.לפני מׁשה אמר ְִֶַָ«ƒְִֵֶַָֹ
אהליהם לתֹו נכנס אני היא ְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר יֹונקיהן? מנין ְְִֵֶַַַַַָָָָלדעת
מׁשה הל ׁשּלי, אעׂשה ואני ׁשּל אּתה ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעׂשה
ּובת לפניו מקּדמת והּׁשכינה האהל ּפתח על ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹועמד
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"אֹוי מהםּתימנה, לקּו לכ לׁשכנֹו", ואֹוי לרׁשע ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹּדתן
ּבמחלקּתם: עּמהם ׁשּנמׁשכּו לועדתֹו, חומש ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

(‡Ï)CÒn‰Â.קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, היא ¿«»»ְִִֶֶַַָָֹ
:הּמס ‰Â(Ï)ּפרכת ‡ ‡e.ממּנה ֶַָָָֹ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְֶֻ

ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; ְְְְִִֵַַַַָֹֻֻעל
ּכּלם: ּפקּדת היה ידֹו על - הּקדׁש לגמׁשמרת חומש ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

(ÁÏ)Âe Ô‰‡Â ‰Ó.ּדגל להם ּוסמּוכין …∆¿«¬…»»ְִֶֶֶָ
"טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה ְְְֲִִֵַַָָָָָֻמחנה

מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי לׁשכנֹו". טֹוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלּצדיק
ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהיה

ס) מחקקי"(תהלים "יהּודה יב): א "ּומּבני(ד"ה : ְְְֲִִֵָֹ
סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָיּׂששכר

ה)ּומזבּולן סֹופר":(שופטים ּבׁשבט "מׁשכים : ְְְִִֵֵֶֹֻ
(ËÏ)Ô‰‡Â ‰Ó  ‡.,ואהרן על נקּוד ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא ד)לֹומר :(בכורות ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ
Ï‡ Â.מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן ¿∆¿ƒ»∆ְְִֵֵַָָָֹ

מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת - ּגרׁשֹון ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָיתרים:
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סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָיּׂששכר
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ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ׁשמֹונת - קהת ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָּבני
עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹמררי
זקּוקים יהיּו ולא הּבכֹורֹות את ויפדּו ְְְְְְְִִִֶַַָֹהּׁשאר
על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים ְְְְְִִִִַַַָָָֹהּׁשלׁשה

ּבכֹורֹות ּבמּסכת רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? :(ה)הּמנין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ודּים היּו ּבכֹורים - לוּים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵַָָָֹאֹותן

הּפדיֹון: מן עצמם ÎaŒÏk(Ó)ׁשּיפקיעּו „˜t ְְְִִִֶַַַָ¿…»¿…
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מאנפלים: B‚Â'(Ó‰)חומש ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â. ְִָ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿
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ׁשל ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, עׂשרים יֹוסף, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָמכירתֹו
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מזרחל: ‰ÌiÂÏ(ËÓ)חומש ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰. ֵָ»…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ

ּבגּופן: הלוּים ׁשּפדּו אֹותן ÌÈMLÂ()על ‰MÓÁ ְְִִֶַַָָָ¬ƒ»¿ƒƒ
ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe.חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¿…≈»∆∆ְְֲֵֶֶַָ

ׁשקל, אלף - ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשקלים
ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש - ּבכֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַֹלׁשבעים

ׁשקל. עׂשר חמּׁשה - ּבכֹורֹות רבה.לׁשלׁש (במדבר ְְֲִֶֶָָָָֹ
יז) לֹו:סנהדרין ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְֱֵֶֶֶַַַָֹאמר:

מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹ"ּתן
אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? מה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָהלוּים!".
וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתקין
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה

ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבללן
הּגֹורל: נאלפי BÂ()חומש L‡˙‡ ‡.מנה ְִַָ»∆…¿ְֵ

ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמהם
נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹעד
על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹֹּכחֹו.

מעּתה: מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, גּבן ˜„L(„)חומש ְֲִִִֵֶַַָֹ…∆
ÌÈL„w‰.והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: המקּדׁש «√»ƒְְְְֶַַָָָָָֻֻֻ

ׁשרת: ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות e‡(‰)והּמנֹורה ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ»
BÂ ÂÈe Ô‰‡.לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו «¬…»»¿ְְְְְִִִֵַַָ

ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהמפרׁש
לׂשאת: אּלא ‰Á‰קהת ÚÒa.ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
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אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? מה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָהלוּים!".
וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתקין
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה

ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבללן
הּגֹורל: נאלפי BÂ()חומש L‡˙‡ ‡.מנה ְִַָ»∆…¿ְֵ

ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמהם
נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹעד
על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹֹּכחֹו.

מעּתה: מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, גּבן ˜„L(„)חומש ְֲִִִֵֶַַָֹ…∆
ÌÈL„w‰.והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: המקּדׁש «√»ƒְְְְֶַַָָָָָֻֻֻ

ׁשרת: ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות e‡(‰)והּמנֹורה ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ»
BÂ ÂÈe Ô‰‡.לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו «¬…»»¿ְְְְְִִִֵַַָ

ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהמפרׁש
לׂשאת: אּלא ‰Á‰קהת ÚÒa.ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
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ׁשּיסעּו: יֹודעים הם ומסּתּלק, ˜Ú˙(Ê)חומש ְְְִִִֵֵֶַ¿»…

˙iÓe ˙B˜ ˙ÎÂ.ּבמלאכת ּפרׁשּתי ּכבר ¿«…¿»¿«ƒ…ְְְִִֵֶֶַָ
ּבהם:.‰CÒpהּמׁשּכן: יּס אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ְִַָ«»∆ְֲִֶֶַַָָָֻ
ח את.ÈÁ˜ÏÓ‰(Ë)חומש ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּכמין «¿»∆»ְְִֵֶֶָָ

ׁשּיר צד לכל ּכף.È˙zÁÓ‰צה:הּפתילה ּכמין ְְְִִֶֶַַָָ«¿…∆»ְִַ
לּה ואין סגלּגּלים ולא ּפׁשּוטין וׁשּוליה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹקטּנה
ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמחּצה

ּכׁשּמיטיבן: ׁשּנֹותנים.È˙‰הּנרֹות ּבלעז, לוצי"ש ְִֵֵֶַָ≈…∆»ְְִֶַַ
והּפתילֹות: הּׁשמן LÁz(È)ּבהן BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡. ְְִֶֶֶַַָ∆ƒ¿≈»«

לב) מרצּוף:(כלים יאּכמין ‡˙ÈÏkŒÏkŒ(È)חומש ְְִַ∆»¿≈
L„a Œe˙LÈ L‡ ˙‰.הּמׁשּכן ּבתֹו «»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְִַָ

ּבּמזּבח ּבהן ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא
‡˙ÁaÊn‰Œ(È‚)הּפנימי: e„Â.:הּנחׁשת מזּבח ְִִַ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ
e„Â.:מעליו הּדׁשן את a‚„יּטלּו ÂÈÏÚ eÙe ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆
ÔÓb‡.(כא רבּוצה(יומא הּׁשמים מן ׁשּירדה ואׁש «¿»»ְְְִִֵֶַַָָָָ

ואי הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ׂשֹורפּתֹו,ּתחת נּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
פסכּתר עליה ּכֹופין קד)ׁשהיּו נחׁשת:(עירובין ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹ

(„È)˙zÁÓ.,הּדׁשן לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
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Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿


מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה

הּגחלים: את ׁשֹואבת ׁשל.ÏÊÓ‚˙ּומּלפניה צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִֶ
להפכן הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחׁשת,

ּומהר: יפה ׁשּיתעּכלּו מגרפֹות.ÌÈÚÈּכדי הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְֵֵַ
ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ְְְֵֶֶֶַַָֹּובלעז

הּמזּבח: מעל הּדׁשן את qÎÏ˙(ÂË)מכּבדין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ¿«…
L„w‰Œ˙‡.:והּמזּבח ‰L„wהארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â. ∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆

ׁשרת: ּוכלי חּיבין.e˙ÓÂהּמנֹורה - יּגעּו ׁשאם ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים: ּבידי ‡ÊÚÏ(ÊË)מיתה ˙c˜Ùe.ׁשהּוא ִִִֵַָָ¿À«∆¿»»ֶ

וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֻממּנה
ּולזרז לצּוֹות מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהּמׁשחה,

חניתן: ּבעת ÔkLn‰ŒÏkּולהקריב ˙c˜t.ועֹוד ְְְֲִֵַָָָ¿À«»«ƒ¿»ְ
איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהיה
וכלֿאׁשרֿ הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָעל
מּׂשא אבל זֹו, ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל ְְְְֲִַַַָָָָָָָּבֹו,
על הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבני

נׂשא: ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר יזּפי חומש ְְִִֶַָָָָָָָָ
(ÁÈ)e˙ÈÎŒÏ‡.:ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

יט ‡˙L„w‰Œ(Î)חומש Úlk ˙B‡Ï e‡ÈŒ‡ÏÂ. ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆
ּבּפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלתֹו
ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד עליו ּופרׂשּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָזֹו,

ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע במדברּפלֹוני, פרשת חסלת ְִִִֶַ



קעט xacnaciriay mei qelwpe`

   ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ
      §¥´©¦§¥®©¨«§´Ÿ¨À̈§²¬©−©

    §¨¬©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ
   ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©
    ©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½Ÿ
     §«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«

     §−̈§¬Ÿ¤¥«§ª©º¤§¨¨´
     ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤©©¦½
     ¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨

    ©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«
   ©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ

   ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ
      ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´Ÿ¨¤À

     §¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®
      ©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²

   ©£«Ÿ̈−§¤©¨«§«Ÿ¨Ÿ¦§²
      §©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

‡˙ÈÁÓ ˙È ÔB‰ È‰BÏÚ ÔeLnLÈ¿«¿¬ƒ¿»«¿¿»»
˙ÈÂ ‡˙ÈÙB‚Ó ˙ÈÂ ‡˙ÈB ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»«¿¿»»¿»
ÔeÙÈÂ ‡Á„Ó ÈÓ Ïk ‡˜ÊÓƒ¿¿«»…»≈«¿¿»¿ƒ¿¿
‡Bb LÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ¬ƒ»»ƒ¿««¿»
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ÓeÏk ˙ËÓ ‡˙e„ ‡ÁLƒ¿»ƒ¿»«¿«»
‡L„e˜  Èc ÏÎÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»ƒ≈¿¿»
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:ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚÂיח‡Ï ¿ƒ«¬…¿≈»»

˙‰˜ ˙ÈÚÊ ‡ËL ˙È ÔeÈL¿̇≈»ƒ¿»«¿¬«¿»
:È‡ÂÏ BbÓיטÔB‰Ï e„ÈÚ ‡„Â ƒ≈»≈¿»ƒƒ¿

ÔB‰˜Ó Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÔeÁÈÂƒ¿»¿¿ƒ¿«¿
È‰Be Ô‰‡ ‡L„e˜ L„˜Ï¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
ÏÚ b b ÔB‰˙È ÔeÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««

:ÏeÓÏe ÁÏtכÔeÏÚÈ ‡ÏÂ »¿»≈¿«≈¿»≈¬
‡L„e˜ ÈÓ ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ¿∆≈«¿«»»»≈¿»

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿


מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה

הּגחלים: את ׁשֹואבת ׁשל.ÏÊÓ‚˙ּומּלפניה צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִֶ
להפכן הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנחׁשת,

ּומהר: יפה ׁשּיתעּכלּו מגרפֹות.ÌÈÚÈּכדי הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְֵֵַ
ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ְְְֵֶֶֶַַָֹּובלעז

הּמזּבח: מעל הּדׁשן את qÎÏ˙(ÂË)מכּבדין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ¿«…
L„w‰Œ˙‡.:והּמזּבח ‰L„wהארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â. ∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆

ׁשרת: ּוכלי חּיבין.e˙ÓÂהּמנֹורה - יּגעּו ׁשאם ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים: ּבידי ‡ÊÚÏ(ÊË)מיתה ˙c˜Ùe.ׁשהּוא ִִִֵַָָ¿À«∆¿»»ֶ

וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֻממּנה
ּולזרז לצּוֹות מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהּמׁשחה,

חניתן: ּבעת ÔkLn‰ŒÏkּולהקריב ˙c˜t.ועֹוד ְְְֲִֵַָָָ¿À«»«ƒ¿»ְ
איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהיה
וכלֿאׁשרֿ הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָעל
מּׂשא אבל זֹו, ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל ְְְְֲִַַַָָָָָָָּבֹו,
על הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבני

נׂשא: ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר יזּפי חומש ְְִִֶַָָָָָָָָ
(ÁÈ)e˙ÈÎŒÏ‡.:ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

יט ‡˙L„w‰Œ(Î)חומש Úlk ˙B‡Ï e‡ÈŒ‡ÏÂ. ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆
ּבּפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלתֹו
ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד עליו ּופרׂשּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָזֹו,

ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע במדברּפלֹוני, פרשת חסלת ְִִִֶַ
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq ,a wlg owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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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:



לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:465:428:388:359:109:0810:1910:1719:2919:3319:5419:5919:1220:09באר שבע )ק(

5:425:388:358:339:079:0510:1710:1619:3119:3519:5720:0219:0520:13חיפה )ק(

5:425:378:358:339:079:0410:1610:1519:3019:3419:5520:0018:5320:09ירושלים )ק(

5:465:418:378:359:109:0710:1910:1719:2919:3419:5520:0019:1320:12תל אביב )ק(

5:195:118:328:289:038:5910:1910:1620:2320:3120:5721:0620:1221:24אוסטריה וינה )ק(

7:047:109:069:099:389:4110:3110:3317:2817:2317:5517:5017:0618:01אוסטרליה מלבורן )ח(

5:295:218:378:339:099:0510:2410:2120:1920:2620:5121:0020:0721:04אוקראינה אודסה )ק(

5:054:578:178:128:498:4510:0510:0220:0820:1620:4220:5119:5720:55אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:255:168:398:359:129:0710:2910:2520:3920:4821:1421:2420:2821:28אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:165:078:328:279:038:5910:2110:1720:3320:4221:0921:1920:2321:23אוקראינה קייב )ק(

4:554:478:068:028:388:349:549:5119:5620:0420:3020:3919:4520:43אוקראינה דונייצק )ק(

5:575:509:049:019:379:3310:5110:4820:4320:5021:1521:2320:3121:39איטליה מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2118:4318:4318:0318:47אקוואדור קיטו )ח(

7:337:389:379:3910:0910:1211:0311:0418:0618:0118:3218:2717:4418:39ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:348:4010:3510:3811:0611:0811:5711:5918:4818:4219:1619:1018:2519:14ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:565:508:558:529:289:2510:3910:3720:1020:1620:3820:4419:5720:48ארה״ב בולטימור )ק(

5:415:358:438:409:159:1210:2810:2520:0420:1020:3320:4019:5120:53ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:425:368:438:409:159:1210:2810:2620:0320:0920:3320:3919:5020:53ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:136:079:179:149:499:4611:0211:0020:4520:5121:1521:2120:3221:36ארה״ב דטרויט )ק(

6:296:259:199:179:529:5011:0010:5920:0620:1020:3220:3619:5220:46ארה״ב היוסטן )ק(

5:525:478:478:459:199:1610:2910:2719:4719:5220:1320:1819:3320:29ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:366:329:229:209:559:5311:0211:0119:5920:0220:2320:2619:4320:37ארה״ב מיאמי )ק(

5:375:318:388:359:119:0810:2310:2119:5920:0620:2920:3519:4720:51ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:325:258:368:339:079:0410:2110:1820:0320:0920:3320:3919:5020:52ארה״ב שיקאגו )ק(

6:376:399:029:039:319:3210:3010:3118:2118:1918:4318:4118:0118:45בוליביה לא פאס )ח(

5:595:499:159:109:479:4211:0411:0121:1921:2921:5622:0621:0922:29בלגיה אנטוורפן )ק(

5:595:509:159:119:479:4211:0511:0121:2021:2921:5622:0621:0922:27בלגיה בריסל )ק(

4:574:458:218:168:538:4710:1310:0920:4921:0021:3021:4320:4021:47בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:266:288:418:429:129:1310:0910:1017:4017:3718:0318:0117:1918:08ברזיל ס.פאולו )ח(

6:116:138:278:288:588:599:559:5617:2717:2517:5117:4817:0717:55ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:145:048:328:279:048:5910:2110:1820:4020:5021:1721:2820:3021:50בריטניה לונדון )ק(

5:155:058:378:329:099:0310:2810:2420:5621:0721:3621:4720:4722:12בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:175:078:368:319:089:0310:2710:2320:4920:5921:2721:3920:4021:43גרמניה ברלין )ק(

5:435:348:598:559:319:2610:4810:4521:0121:1021:3621:4620:5021:50גרמניה פרנקפורט )ק(

6:056:028:458:449:189:1710:2410:2319:0619:0819:2919:3118:4919:35הודו בומביי )ח(

6:005:578:418:409:139:1210:1910:1819:0319:0519:2619:2818:4619:32הודו פונה )ח(

5:125:048:228:188:548:5010:1010:0720:0920:1720:4220:5119:5820:55הונגריה בודפשט )ק(

5:505:448:518:489:239:2010:3610:3420:1220:1820:4120:4719:5920:51טורקיה איסטנבול )ק(

6:186:129:159:139:489:4510:5910:5720:2620:3120:5420:5920:1221:03יוון אתונה )ק(

5:355:278:448:409:169:1210:3110:2920:2820:3521:0021:0920:1621:13מולדובה קישינב )ק(

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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זמני יום ראשון ויום שבת
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שקיעה
הנראית

 צאת 
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שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:566:549:439:4110:1310:1110:1910:1820:1020:1320:3320:3619:5420:40מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:287:349:229:259:559:5810:4510:4717:2417:1717:5317:4616:5917:50ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:125:098:048:028:348:329:439:4218:4818:5219:1319:1718:3319:21נפאל קטמנדו )ח(

6:536:539:239:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:474:378:068:018:388:339:569:5320:1920:2920:5721:0820:0921:12פולין ורשא )ק(

6:146:168:358:359:079:0810:0610:0717:5517:5318:1718:1617:3618:20פרו לימה )ח(

6:136:059:229:189:539:4911:0811:0521:0221:0921:3421:4220:5021:58צרפת ליאון )ק(

6:146:059:279:239:589:5411:1511:1221:2121:3021:5622:0521:1022:24צרפת פריז )ק(

5:365:358:138:128:428:429:469:4618:0918:1018:3118:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

5:555:489:018:589:339:2910:4710:4420:3320:4021:0421:1120:2121:26קנדה טורונטו )ק(

5:275:208:358:319:079:0310:2210:1920:1520:2220:4620:5420:0321:11קנדה מונטריאול )ק(

5:465:418:398:369:129:1010:2210:2019:3819:4320:0520:1019:2420:14קפריסין לרנקה )ק(

5:245:128:538:479:239:1710:4410:4021:2921:4022:1222:2521:2022:52רוסיה מוסקבה )ק(

5:515:439:008:569:329:2810:4710:4520:4520:5321:1821:2720:3421:31רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:525:449:049:009:359:3110:5110:4820:5321:0121:2621:3520:4121:51שוייץ ציריך )ק(

5:515:498:288:279:019:0010:0510:0418:3818:4019:0019:0218:2119:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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