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:íøëæ õøàîæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré ¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«
æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëéðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©
:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýé úàîàëEcñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå ¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À

:éðìéväáë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìök ©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«
ãë:ïîMî Lçk éøNáe íBvî eìLk ékøaäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàå −¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«
åë:Ecñçë éðréLBä éäìà ýåýé éðøæræë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçëänä-eìì÷é −¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈

:çîNé Ecárå eLáiå | eî÷ Cøáú äzàåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìäãBà §©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³
:epììäà íéaø CBúáe éôa ãàî ýåýéàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék §Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«

é÷

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:Eáhîýåýé çìLé Efr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈

ïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð:Eúãìé ìè EìãòaLð ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³

ýåýé-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäðéîé-ìr éðãà:íéëìî Btà-íBéa õçî E §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

åõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæ-ìr äzLé Cøca ìçpî:Làø íéøé ïk ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäá:íäéöôç-ìëì íéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥®̈§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À§¨¤§¥¤«

â:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäã:äåäé íeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæäåéàøéì ïúð óøè §¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§®̈©−§©´§Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®

:Búéøa íìBòì økæéå:íéBb úìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çkæíéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòî ¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À

:åéãewt-ìkç:øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñèBúéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãt ¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬§¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®

:BîL àøBðå LBã÷é:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé úàøé | äîëç úéLàø ¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

פירוש רש"י בעמוד קיז



ד

oqip 'b ,`xwie zyxt zay .c"qa

*a"lyz'd

‡¯˜iÂאדם גֹו' מֹועד מאהל אליו הוי' וידּבר מׁשה אל «ƒ¿»ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
גֹו' מּכם יקריב לכל1ּכי הרי להבין, וצרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

לׁשֹון קריאה קדמה צּוּויים ּולכל אמירֹות ּולכל ְְְְְְֲִִִִִָָָָָּדּברֹות
קרּבנֹות2חּבה ּבפרׁשת (ּבפרּוׁש) הּקריאה נאמרה ולּמה , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
וּיקרא3ּדוקא ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ּבפׁשטּות והּנה . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מֹועד מאהל הּדּבּור ׁשּתחּלת לפי הּוא, קרּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבפרׁשת
זֹו ּפרׁשה מה4היתה ּבאּור, צרי ּגּופא זה אבל . ְֲִֵֶַָָָָָָָָ

הּקרּבנֹות ּפרׁשת היתה מֹועד מאהל הּדּבּור ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהתחלת
אהל3ּדוקא ׁשל (ענינֹו ּדתֹורה ׁשהּגּלּוי מׁשמע, ּומּזה . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגם ּדזהּו לֹומר, ויׁש קרּבנֹות. ּבדיני ּבעּקר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמֹועד)
הּקרּבנֹות (ספר וּיקרא ׁשּספר החמּור5מה הּוא ( ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדה'6ׁשּבּספרים הּׁשליׁשי ספר ׁשהּוא מה ּגם וזהּו . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
אֹוריאן ׁשהיא הּתֹורה ּדמעלת ׁשּבּתֹורה, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהּספרים

וזהּו7ּתליתאי ּדתֹורה. הּקרּבנֹות ּבדיני יֹותר ּבגּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
חּבה לׁשֹון קריאה קדמה ּדתֹורה הּדּברֹות ׁשּלכל ׁשּזה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּגם
זֹו מעלה ּגם ּכי הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת ׁשּכתּוב מּמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמדין

הּקרּבנֹות. ּבדיני הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי עּקר ְְְִִִֵֶַַַָָָָּדתֹורה,

אדמֹו"רLÈÂב) ּׁשּכתב מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ
ּדב' ההּלּולא ּבעל נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֶַַַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

ּכ אדם הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו יקריבניסן ,8י ְְְֲִִִִִַַַַָָָָ
תקריבּו ּכי למימר ליּה הוה להזּכיר9ּדלכאֹורה ּומּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבהּמאמר ּומביא הּמקריב. הּוא ּבּזהר10מי ּדאיתא ,11 ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹ

אדם לֹון קרא ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל אינּון ְְְְִִִִֵַָָָָָָָזּכאין
אדם לֹון קרא טעמא מאי מּכם, יקריב ּכי אדם ְֲִִִֶַַַָָָָָָָכּו'

ּדכתיב גֹו'.12מּׁשּום אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
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ב לאור יצא (*p"yz ± oqip 'a qxhpewאדמו"ר כ"ק של להסתלקותֿהילולא שנה שבעים מלאות יום ניסן, ב' "לקראת ,

. . נ"ע xwie`(מהורש"ב) 't aeh ik ea ltkedy mei oqip g"x,p"yz'd zpy."(1.אֿב א, עה"פ.2)פרשתנו שמדייק3)פרש"י כמו

תתקי). ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה דשנת זה ד"ה כאן.4)במאמר רמב"ן ויקרא.5)ראה לס' הרמב"ן פתיחת ברכות6)ראה

שם. ובתוס' ב א.7)יח, פח, קנז).8)שבת ע' תרס"ט (סה"מ תרס"ט זה ד"ה גם וראה קפז). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו כ"ה9)דשנת

"יקריב". לשון נופל אין "אדם" תיבת דכשמשמיטים וצ"ע, יקריב. כי סתם דהול"ל שם, תרס"ו בהמשך שם. תרס"ט זה בד"ה

תיבת שישמיט אלא) יקריב", "כי כתוב שיהי' (לא הענין לתוכן היא יקריב" כי סתם "דהול"ל במ"ש שהכוונה לומר, יש ואולי

מהפסוק). יקריב כי התיבות שמעתיק (אלא שם.10)"אדם" תרס"ו א.11)דשנת פו, ד.12)ח"ב ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Èk Ì„‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰‡Ó ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆«¿«≈¬»»≈»≈…∆≈»»ƒ
'B‚ ÌkÓ ·È¯˜È1ÏÎÏe ˙B¯ac ÏÎÏ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ , «¿ƒƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿»ƒ¿¿»

‰aÁ ÔBLÏ ‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡2‰nÏÂ , ¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»»
‡˜Âc ˙B�a¯˜ ˙L¯Ùa (Le¯Ùa) ‰‡È¯w‰ ‰¯Ó‡�המפרשים ∆∆¿»«¿ƒ»¿≈¿»»«»¿»«¿»

הקריאה הקדמת כי מבארים

הקריאה היות משום היא לדיבור

שתחילה וזירוז, חיבה לשון

מכן לאחר ורק הקריאה, קודמת

לא אבל הדיבור. בעיקר ה' פותח

דוקא זה דבר נלמד מדוע מובן

הקרבנות? מפרשת .3כאן
,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿«¿≈«
‡¯˜iÂ ·e˙kL ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»
,‡e‰ ˙B�a¯˜ ˙L¯Ùa¿»»«»¿»
¯eac‰ ˙lÁzL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
‰˙È‰ „ÚBÓ Ï‰‡Ó≈…∆≈»¿»

BÊ ‰L¯tבאו ולאחריה »»»
האחרות 4‰Êהפרשיות Ï·‡ .¬»∆

‰Ó ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‡Ùeb»»ƒ≈«
Ï‰‡Ó ¯eac‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒ≈…∆
˙L¯t ‰˙È‰ „ÚBÓ≈»¿»»»«

‡˜Âc ˙B�a¯w‰3ולא «»¿»«¿»
בנושאים דיבורו את התחיל

ÚÓLÓ,אחרים ‰fÓe .ƒ∆«¿«
B�È�Ú) ‰¯B˙c Èelb‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»
‡e‰ („ÚBÓ Ï‰‡ ÏL∆…∆≈
LÈÂ .˙B�a¯˜ È�È„a ¯wÚa¿ƒ»¿ƒ≈»¿»¿≈
‰Ó Ìb e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆««

) ‡¯˜iÂ ¯ÙqLהנקרא¯ÙÒ ∆≈∆«ƒ¿»≈∆
˙B�a¯w‰שעוסק שם על «»¿»

הכהנים בדיני ברובו

‰eÓÁ¯5והקרבנות ‡e‰ (∆»
ÌÈ¯ÙqaLשמונים בו שיש - ∆«¿»ƒ

6‰Óפרשיות Ìb e‰ÊÂ .¿∆««
'‰c ÈLÈÏM‰ ¯ÙÒ ‡e‰L∆≈∆«¿ƒƒ¿
,‰¯BzaL ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ∆«»
‡È‰L ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««»∆ƒ

È‡˙ÈÏz Ô‡È¯B‡וביום (סיון) שלישי בחודש שניתנה משולשת. [=תורה ¿»¿ƒ»ƒ
(כהנים משולש שהוא לעם ההגבלה) ימי בשלושת השלישי (היום שלישי

ומרים)] לאהרן שלישי שהוא (משה, שלישי ידי על וישראלים) ‰e‡7לויים
L Ìb e‰ÊÂ .‰¯B˙c ˙B�a¯w‰ È�È„a ¯˙BÈ Èel‚aעניןÏÎlL ‰f ¿ƒ≈¿ƒ≈«»¿»¿»¿∆«∆∆∆¿»

‰Ó„˜ ‰¯B˙c ˙B¯ac‰«ƒ¿¿»»¿»
ÔÈ„ÓÏ ‰aÁ ÔBLÏ ‰‡È¯¿̃ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ

מכאן e˙kL·דוקא ‰nÓ ,ƒ«∆»
Ìb Èk ,˙B�a¯w‰ ˙L¯Ùa¿»»««»¿»ƒ«

BÊ ‰ÏÚÓקודם הקריאה (ענין «¬»
הדיברות) B˙c,¯wÚ¯‰כל ¿»ƒ«

È�È„a ‡e‰ dlL Èelb‰«ƒ∆»¿ƒ≈
.˙B�a¯w‰«»¿»

ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (·¿≈¿»≈∆«ƒ
¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó«∆»««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
ÔÒÈ� '·c ‡Ïel‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
·È¯˜È Èk Ì„‡8, »»ƒ«¿ƒ

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈
¯ÓÈÓÏ(לכתוב) לו [=היה ¿≈«
˙˜¯e·Èלומר] Èkתיבת ללא ƒ«¿ƒ

ענין תוכן רק לבאר היינו "אדם",

9ÈÓהמצוה ¯ÈkÊ‰Ï ÈÏaÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡È·Óe .·È¯˜n‰ ‡e‰««¿ƒ≈ƒ

¯Ó‡n‰a10‡˙È‡c , ¿««¬»¿ƒ»
fa11ÔÈ‡kÊ‰¯[=שמובא] «…««»ƒ

Œ‡L„e˜c Ï‡¯NÈ Ôe�È‡ƒƒ¿»≈¿¿»
Ì„‡ ÔBÏ ‡¯˜ ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ»»»»
שהקב"ה ישראל הם זכאים =]

אדם] ««‡„ÌדכתיבeÎ'קראם
È‡Ó ,ÌkÓ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒƒ∆«
Ì„‡ ÔBÏ ‡¯˜ ‡ÓÚË«¬»»»»»

·È˙Îc ÌeMÓ12Ìz‡Â ƒƒ¿ƒ¿«∆
ÌÎÈ˜Ï‡ 'Èe‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ««»»¡…≈∆
אדם, שקראם הטעם [=מה

הדבקים "ואתם שכתוב משום

(ישראל אתם אלקיכם". בה'
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג......................א" קיי"קט "קלים מזמורי תה  )ב

 )עם ביאור בדרך אפשר( ויקרא אל משהה "מאמר ד  )ג

 ו .............................. ב"לתש'ה ,ניסן' ג, ויקראפ "ש

  , צו פרשת' יום דשיחת   )ד

 די....................................מ"דתש'ה,  שניאדר ד"יו

 אכ .....זירך כ )ק"בלה( ויקראפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 וכ.................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

 כז...........ויקרא על פרשת ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 בל..........ויקראלשבוע פרשת חומש  יומי שיעור  )ח

 ס...............ויקראלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 סא..................................ויקראפרשת  לשבוע 

 ע..............ויקראלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 עב.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 עה ..........ויקראלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  קד ........ויקראלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

 קי.............ויקראלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 קטו............... יז-זט פרק יםתהל, כז-כו פרק א-מואלש

 יזק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים זבחיםמסכת   )יח

  יחק........................................קכף עד ד זטקף מד

   עם ביאורים מנחותמסכת   )יט

  חקל...............................................ב עד דף גף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 ומק.................................................ר הזקן"אדמו

  הפירותברכת  שולחן ערוך הלכות  )כא

 ומק.................................................ר הזקן"אדמו

    שיר השיריםה "ד – תורהלקוטי   )כב

 זמק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 מטק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 נק........................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל ורת שמואלת  )כה

 אנק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   החלצוס קונטר  )כו

 בנק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כז

 בנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 גנק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )כט

 דנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )ל

 ונק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  ויקראשת ת התורה פרחומש לקריא  )לא

  סק..................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 סוק....................ויקראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

  סזק....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לג



ה
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*a"lyz'd

‡¯˜iÂאדם גֹו' מֹועד מאהל אליו הוי' וידּבר מׁשה אל «ƒ¿»ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
גֹו' מּכם יקריב לכל1ּכי הרי להבין, וצרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

לׁשֹון קריאה קדמה צּוּויים ּולכל אמירֹות ּולכל ְְְְְְֲִִִִִָָָָָּדּברֹות
קרּבנֹות2חּבה ּבפרׁשת (ּבפרּוׁש) הּקריאה נאמרה ולּמה , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
וּיקרא3ּדוקא ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, יׁש ּבפׁשטּות והּנה . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מֹועד מאהל הּדּבּור ׁשּתחּלת לפי הּוא, קרּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבפרׁשת
זֹו ּפרׁשה מה4היתה ּבאּור, צרי ּגּופא זה אבל . ְֲִֵֶַָָָָָָָָ

הּקרּבנֹות ּפרׁשת היתה מֹועד מאהל הּדּבּור ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהתחלת
אהל3ּדוקא ׁשל (ענינֹו ּדתֹורה ׁשהּגּלּוי מׁשמע, ּומּזה . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגם ּדזהּו לֹומר, ויׁש קרּבנֹות. ּבדיני ּבעּקר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמֹועד)
הּקרּבנֹות (ספר וּיקרא ׁשּספר החמּור5מה הּוא ( ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדה'6ׁשּבּספרים הּׁשליׁשי ספר ׁשהּוא מה ּגם וזהּו . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
אֹוריאן ׁשהיא הּתֹורה ּדמעלת ׁשּבּתֹורה, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהּספרים

וזהּו7ּתליתאי ּדתֹורה. הּקרּבנֹות ּבדיני יֹותר ּבגּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
חּבה לׁשֹון קריאה קדמה ּדתֹורה הּדּברֹות ׁשּלכל ׁשּזה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּגם
זֹו מעלה ּגם ּכי הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת ׁשּכתּוב מּמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמדין

הּקרּבנֹות. ּבדיני הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי עּקר ְְְִִִֵֶַַַָָָָּדתֹורה,

אדמֹו"רLÈÂב) ּׁשּכתב מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ
ּדב' ההּלּולא ּבעל נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֶַַַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

ּכ אדם הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו יקריבניסן ,8י ְְְֲִִִִִַַַַָָָָ
תקריבּו ּכי למימר ליּה הוה להזּכיר9ּדלכאֹורה ּומּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבהּמאמר ּומביא הּמקריב. הּוא ּבּזהר10מי ּדאיתא ,11 ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹ

אדם לֹון קרא ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל אינּון ְְְְִִִִֵַָָָָָָָזּכאין
אדם לֹון קרא טעמא מאי מּכם, יקריב ּכי אדם ְֲִִִֶַַַָָָָָָָכּו'

ּדכתיב גֹו'.12מּׁשּום אלקיכם ּבהּוי' הּדבקים ואּתם ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
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ב לאור יצא (*p"yz ± oqip 'a qxhpewאדמו"ר כ"ק של להסתלקותֿהילולא שנה שבעים מלאות יום ניסן, ב' "לקראת ,

. . נ"ע xwie`(מהורש"ב) 't aeh ik ea ltkedy mei oqip g"x,p"yz'd zpy."(1.אֿב א, עה"פ.2)פרשתנו שמדייק3)פרש"י כמו

תתקי). ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה דשנת זה ד"ה כאן.4)במאמר רמב"ן ויקרא.5)ראה לס' הרמב"ן פתיחת ברכות6)ראה

שם. ובתוס' ב א.7)יח, פח, קנז).8)שבת ע' תרס"ט (סה"מ תרס"ט זה ד"ה גם וראה קפז). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו כ"ה9)דשנת

"יקריב". לשון נופל אין "אדם" תיבת דכשמשמיטים וצ"ע, יקריב. כי סתם דהול"ל שם, תרס"ו בהמשך שם. תרס"ט זה בד"ה

תיבת שישמיט אלא) יקריב", "כי כתוב שיהי' (לא הענין לתוכן היא יקריב" כי סתם "דהול"ל במ"ש שהכוונה לומר, יש ואולי

מהפסוק). יקריב כי התיבות שמעתיק (אלא שם.10)"אדם" תרס"ו א.11)דשנת פו, ד.12)ח"ב ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Èk Ì„‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰‡Ó ÂÈÏ‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆«¿«≈¬»»≈»≈…∆≈»»ƒ
'B‚ ÌkÓ ·È¯˜È1ÏÎÏe ˙B¯ac ÏÎÏ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ , «¿ƒƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿»ƒ¿¿»

‰aÁ ÔBLÏ ‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡2‰nÏÂ , ¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»»
‡˜Âc ˙B�a¯˜ ˙L¯Ùa (Le¯Ùa) ‰‡È¯w‰ ‰¯Ó‡�המפרשים ∆∆¿»«¿ƒ»¿≈¿»»«»¿»«¿»

הקריאה הקדמת כי מבארים

הקריאה היות משום היא לדיבור

שתחילה וזירוז, חיבה לשון

מכן לאחר ורק הקריאה, קודמת

לא אבל הדיבור. בעיקר ה' פותח

דוקא זה דבר נלמד מדוע מובן

הקרבנות? מפרשת .3כאן
,¯ÓBÏ LÈ ˙eËLÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿«¿≈«
‡¯˜iÂ ·e˙kL ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»
,‡e‰ ˙B�a¯˜ ˙L¯Ùa¿»»«»¿»
¯eac‰ ˙lÁzL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
‰˙È‰ „ÚBÓ Ï‰‡Ó≈…∆≈»¿»

BÊ ‰L¯tבאו ולאחריה »»»
האחרות 4‰Êהפרשיות Ï·‡ .¬»∆

‰Ó ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‡Ùeb»»ƒ≈«
Ï‰‡Ó ¯eac‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒ≈…∆
˙L¯t ‰˙È‰ „ÚBÓ≈»¿»»»«

‡˜Âc ˙B�a¯w‰3ולא «»¿»«¿»
בנושאים דיבורו את התחיל

ÚÓLÓ,אחרים ‰fÓe .ƒ∆«¿«
B�È�Ú) ‰¯B˙c Èelb‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»
‡e‰ („ÚBÓ Ï‰‡ ÏL∆…∆≈
LÈÂ .˙B�a¯˜ È�È„a ¯wÚa¿ƒ»¿ƒ≈»¿»¿≈
‰Ó Ìb e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆««

) ‡¯˜iÂ ¯ÙqLהנקרא¯ÙÒ ∆≈∆«ƒ¿»≈∆
˙B�a¯w‰שעוסק שם על «»¿»

הכהנים בדיני ברובו

‰eÓÁ¯5והקרבנות ‡e‰ (∆»
ÌÈ¯ÙqaLשמונים בו שיש - ∆«¿»ƒ

6‰Óפרשיות Ìb e‰ÊÂ .¿∆««
'‰c ÈLÈÏM‰ ¯ÙÒ ‡e‰L∆≈∆«¿ƒƒ¿
,‰¯BzaL ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ∆«»
‡È‰L ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««»∆ƒ

È‡˙ÈÏz Ô‡È¯B‡וביום (סיון) שלישי בחודש שניתנה משולשת. [=תורה ¿»¿ƒ»ƒ
(כהנים משולש שהוא לעם ההגבלה) ימי בשלושת השלישי (היום שלישי

ומרים)] לאהרן שלישי שהוא (משה, שלישי ידי על וישראלים) ‰e‡7לויים
L Ìb e‰ÊÂ .‰¯B˙c ˙B�a¯w‰ È�È„a ¯˙BÈ Èel‚aעניןÏÎlL ‰f ¿ƒ≈¿ƒ≈«»¿»¿»¿∆«∆∆∆¿»

‰Ó„˜ ‰¯B˙c ˙B¯ac‰«ƒ¿¿»»¿»
ÔÈ„ÓÏ ‰aÁ ÔBLÏ ‰‡È¯¿̃ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ

מכאן e˙kL·דוקא ‰nÓ ,ƒ«∆»
Ìb Èk ,˙B�a¯w‰ ˙L¯Ùa¿»»««»¿»ƒ«

BÊ ‰ÏÚÓקודם הקריאה (ענין «¬»
הדיברות) B˙c,¯wÚ¯‰כל ¿»ƒ«

È�È„a ‡e‰ dlL Èelb‰«ƒ∆»¿ƒ≈
.˙B�a¯w‰«»¿»

ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (·¿≈¿»≈∆«ƒ
¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰Ó«∆»««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
ÔÒÈ� '·c ‡Ïel‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
·È¯˜È Èk Ì„‡8, »»ƒ«¿ƒ

dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈
¯ÓÈÓÏ(לכתוב) לו [=היה ¿≈«
˙˜¯e·Èלומר] Èkתיבת ללא ƒ«¿ƒ

ענין תוכן רק לבאר היינו "אדם",

9ÈÓהמצוה ¯ÈkÊ‰Ï ÈÏaÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡È·Óe .·È¯˜n‰ ‡e‰««¿ƒ≈ƒ

¯Ó‡n‰a10‡˙È‡c , ¿««¬»¿ƒ»
fa11ÔÈ‡kÊ‰¯[=שמובא] «…««»ƒ

Œ‡L„e˜c Ï‡¯NÈ Ôe�È‡ƒƒ¿»≈¿¿»
Ì„‡ ÔBÏ ‡¯˜ ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ»»»»
שהקב"ה ישראל הם זכאים =]

אדם] ««‡„ÌדכתיבeÎ'קראם
È‡Ó ,ÌkÓ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒƒ∆«
Ì„‡ ÔBÏ ‡¯˜ ‡ÓÚË«¬»»»»»

·È˙Îc ÌeMÓ12Ìz‡Â ƒƒ¿ƒ¿«∆
ÌÎÈ˜Ï‡ 'Èe‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ««»»¡…≈∆
אדם, שקראם הטעם [=מה
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dynו l` `xwie

(אדם יקריב ּכי אדם ׁשּכתּוב מה מבאר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָועלּֿפיֿזה
ּביׂשראל ׁשּיׁש הּכח ּכי הּוא13ּדוקא), קרּבנֹות להקריב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּוממׁשי ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ׁשהם אדם, ּבחינת ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
ּבּמדרׁש איתא ׁשעלּֿדרֿזה ׁשהּקּב"ה14ּבהּמאמר, ּדזה , ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדבּוקין ׁשהן מּפני הּוא קרּבנֹות להקריב יׂשראל את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָצּוה
ּדכתיב הּוא הדא מתני15לי, אל האזֹור ידּבק ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבהּמאמר ּומבאר גֹו'. ּבענין16איׁש מדּבר ׁשּבּמדרׁש , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
הם ׁשהּכלים ּדכלים, מציאּות,17הּדבקּות ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַ

ּכאׁשר ּוכמֹו עצמי, יחּוד אינֹו ׁשּלהם (הּדבקּות) ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּיחּוד
אּלא לעצמֹו מציאּות הּוא ׁשהאזֹור גֹו' האזֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָידּבק
ּדאֹורֹות, הּדבקּות ּבענין מדּבר ּובּזהר להאדם, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּדבּוק

עצמי יחּוד הּוא ּדאֹורֹות והּיחּוד ולכן17ׁשהּדבקּות , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
ּדבקּות אלקיכם, ּבהּוי' הּדבקים ואּתם הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמביא

ַָמּמׁש.

ספרÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ׁשּבהתחלת ּדזה לֹומר, יׁש ¿«ƒ∆ְְְֵֵֶֶֶַַַָ
ּדזה יקריב, ּכי אדם ּכתיב ְְְְִִִֶַַָָָָהּקרּבנֹות

נ גֹו',ׁשּיׂשראל הּדבקים ּדואּתם מּׁשּום הּוא אדם קראים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּביׂשראל ׁשּיׁש הּכח ּכי הּוא, ּדאֹורֹות, הּדבקּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ּבהּקּב"ה ׁשּדביקּותם לפי (ּבעּקר) הּוא קרּבנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלהקריב
ּבּמדרׁש ׁשאיתא וזה ּדאֹורֹות. הּדבקּות ּבדרּגת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהיא
(ּדאיזֹור) הּדבקּות ּדרּגת עם קׁשּורה קרּבנֹות ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָּדהקרבת
הּוא ׁשעלֿידם הּוא הּקרּבנֹות עּקר ּכי לֹומר, יׁש ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּדכלים,

ּבּירּוׁשלמי [ּכדאיתא העֹולם, הּפסּוק18קּיּום לנטע19על ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹ
הּקרּבנֹות עלֿידי ּכי הּקרּבנֹות, אּלּו ארץ וליסד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשמים

וארץ ׁשמים חּקֹות ׁשּיׁש20מתקּימים הּזה ׁשהּכח אּלא ,[ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אדם הּוא הּקרּבנֹות את ׁשהּמקריב עלֿידי הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּקרּבנֹות
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ּבּזהר ּכדאיתא מ'עֹולם'), ׁשּכתּוב21(ׁשּלמעלה ּדמה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
mc`איׁש אנֹוׁש ּגבר אדם הּׁשמֹות [ׁשּבד' יקריב ,22ּכי ¨¨ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ּדכתיב עליֹונה הכי מדרגה על מֹורה אדם וּיברא23ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדעלמין ּדקּיּומא לפי הּוא גֹו'] ּבצלמֹו האדם את ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹאלקים
ּבעבֹודתֹו ּגם ולכן, הּקרּבנֹות. עלֿידי הּוא ותּתאין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָעּלאין
ּדענין ענינים. ׁשני להיֹות צריכים הּמקריב אדם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשל
ּבדרּגת האדם עבֹודת עלֿידי הּוא עצמם ְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
הּוא ּדעלמא קּיּומא הם ׁשהּקרּבנֹות [ּדזה ׁשּבֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכלים
ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר הּסּוגים מּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
מּדֹומםֿצֹומחֿחי, ׁשּבאים עצמם הּקרּבנֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעֹולם,

הּמקריב על24ֿוהאדם העֹולם לקּים ּבּקרּבנֹות והּכח .[ ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹותם ׁשהּמקריב הּואידי מ'עֹולם', ׁשּמבּדל אדם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. האֹורֹות ּבדרּגת האדם עבֹודת ְְְֲֵֶַַַַָָָָעלֿידי

e‰ÊÂספר ּבתחּלת ּדוקא הּוא יקריב ּכי אדם ׁשענין ¿∆ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּבהמה מן הם עצמם הּקרּבנֹות ּכי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
נפׁש ׁשּבאדם, הּבהמה ּגם נכללת ׁשּבזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוגֹו',

ּדנפׁש25הּבהמית ּב"ן ּבחינת ידי על נעׂשה וזה . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ּבהמה26האלקית ּבגימטרּיא ּב"ן הּוא27, ּדבכללּות ,28 ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹ

הּוא לזה ׁשהּכח אּלא ּכלים. ּבדרּגת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׁשמה
אדם ּבגימטרּיא מ"ה האלקית, ּדנפׁש מ"ה ּבחינת הּוא29עלֿידי ּדבכללּות ,28 ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּוא הּקרּבנֹות ּדספר הּפתיחה ולכן ּדהּנׁשמה, האֹורֹות יקריב.`mcּדרּגת ּכי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ¨¨ְִִַ

לֹומר,30ידּועp‰Â‰ד) יׁש ועלּֿפיֿזה וכלים. אֹורֹות ּדגמת הם ּומצוֹות ּדתֹורה ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
לּמּוד עלֿידי נעׂשים ּבהּקּב"ה, ּדיׂשראל ּבהּדביקּות הּנ"ל ּדרגֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּדׁשּתי
עסק ועלֿידי ּדכלים, הּדבקּות – הּמצוֹות קּיּום עלֿידי הּמצוֹות. וקּיּום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָהּתֹורה
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(שער לט שער פ"ב. ורחל) לאה (שער לח סקס"ו.שער אדם מערכת אור מאורי ה. דרוש ומ"ד) מ"ן

.27 שבהערה לקו"ת גם ח"א30)וראה תער"ב המשך ואילך). קה (ע' פכ"ג לתניא והערות קיצורים
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ז a"lyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay

ּבּזהר ּכדאיתא מ'עֹולם'), ׁשּכתּוב21(ׁשּלמעלה ּדמה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
mc`איׁש אנֹוׁש ּגבר אדם הּׁשמֹות [ׁשּבד' יקריב ,22ּכי ¨¨ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ּדכתיב עליֹונה הכי מדרגה על מֹורה אדם וּיברא23ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדעלמין ּדקּיּומא לפי הּוא גֹו'] ּבצלמֹו האדם את ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹאלקים
ּבעבֹודתֹו ּגם ולכן, הּקרּבנֹות. עלֿידי הּוא ותּתאין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָעּלאין
ּדענין ענינים. ׁשני להיֹות צריכים הּמקריב אדם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשל
ּבדרּגת האדם עבֹודת עלֿידי הּוא עצמם ְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
הּוא ּדעלמא קּיּומא הם ׁשהּקרּבנֹות [ּדזה ׁשּבֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכלים
ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר הּסּוגים מּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידי
מּדֹומםֿצֹומחֿחי, ׁשּבאים עצמם הּקרּבנֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעֹולם,

הּמקריב על24ֿוהאדם העֹולם לקּים ּבּקרּבנֹות והּכח .[ ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹותם ׁשהּמקריב הּואידי מ'עֹולם', ׁשּמבּדל אדם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּבֹו. האֹורֹות ּבדרּגת האדם עבֹודת ְְְֲֵֶַַַַָָָָעלֿידי

e‰ÊÂספר ּבתחּלת ּדוקא הּוא יקריב ּכי אדם ׁשענין ¿∆ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּבהמה מן הם עצמם הּקרּבנֹות ּכי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
נפׁש ׁשּבאדם, הּבהמה ּגם נכללת ׁשּבזה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוגֹו',

ּדנפׁש25הּבהמית ּב"ן ּבחינת ידי על נעׂשה וזה . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ּבהמה26האלקית ּבגימטרּיא ּב"ן הּוא27, ּדבכללּות ,28 ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹ

הּוא לזה ׁשהּכח אּלא ּכלים. ּבדרּגת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׁשמה
אדם ּבגימטרּיא מ"ה האלקית, ּדנפׁש מ"ה ּבחינת הּוא29עלֿידי ּדבכללּות ,28 ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּוא הּקרּבנֹות ּדספר הּפתיחה ולכן ּדהּנׁשמה, האֹורֹות יקריב.`mcּדרּגת ּכי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ¨¨ְִִַ

לֹומר,30ידּועp‰Â‰ד) יׁש ועלּֿפיֿזה וכלים. אֹורֹות ּדגמת הם ּומצוֹות ּדתֹורה ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
לּמּוד עלֿידי נעׂשים ּבהּקּב"ה, ּדיׂשראל ּבהּדביקּות הּנ"ל ּדרגֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּדׁשּתי
עסק ועלֿידי ּדכלים, הּדבקּות – הּמצוֹות קּיּום עלֿידי הּמצוֹות. וקּיּום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָהּתֹורה
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ÏL B˙„B·Úa Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈««¬»∆
ÌÈÎÈ¯ˆ ·È¯˜n‰ Ì„‡»»««¿ƒ¿ƒƒ

.ÌÈ�È�Ú È�L ˙BÈ‰Ï.א ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
ÌÓˆÚ ˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««»¿»«¿»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¬«
ÌÈÏk‰ ˙b¯„a Ì„‡‰»»»¿«¿««≈ƒ
˙B�a¯w‰L ‰Êc] .BaL∆¿∆∆«»¿»
‡e‰ ‡ÓÏÚc ‡Óei˜ Ì‰≈ƒ»¿»¿»
ÏkÓ Ì‰a LiL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈»∆ƒ»
ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc ÌÈ‚eq‰«ƒ≈≈««
˙B�a¯w‰ ,ÌÏBÚc ¯a„Ó¿«≈¿»«»¿»
ŒÌÓBcÓ ÌÈ‡aL ÌÓˆÚ«¿»∆»ƒƒ≈
Ì„‡‰Â ,ÈÁŒÁÓBˆ≈««¿»»»

·È¯˜n‰שבו הדבקות (-דרגת ««¿ƒ
בבירור להתעסקות השייכת

הגשמיות) ב.].24וזיכוך

Ìi˜Ï ˙B�a¯wa Ák‰Â¿«…««»¿»¿«≈
·È¯˜n‰L È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈∆««¿ƒ
Ïc·nL Ì„‡ ‡e‰ Ì˙B‡»»»∆À¿»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,'ÌÏBÚ'Ó≈»«¿≈
˙b¯„a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«¿«

BaL ˙B¯B‡‰ֿדרגת) »∆
שלמעלה שבו העצמית הדבקות

.מהעולם)
Èk Ì„‡ ÔÈ�ÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«»»ƒ
˙lÁ˙a ‡˜Âc ‡e‰ ·È¯˜È«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«

˙B�a¯w‰ ¯ÙÒהכח (נתינת ≈∆«»¿»
הציוויים כללות בתחילת כבר

הקרבנות) Èkבענין ,ƒ
˙B�a¯w‰ÔÓ Ì‰ ÌÓˆÚ «»¿»«¿»≈ƒ

‰ÊaL ,'B‚Â ‰Ó‰a‰«¿≈»¿∆»∆
Ìb ˙ÏÏÎ�הקרבת עבודת ƒ¿∆∆«

LÙ� ,Ì„‡aL ‰Ó‰a‰«¿≈»∆»»»∆∆
˙ÈÓ‰a‰25‰NÚ� ‰ÊÂ . ««¬ƒ¿∆«¬∆

LÙ�c Ô"a ˙�ÈÁa È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ««¿∆∆
˙È˜Ï‡‰26Ô"a , »¡…ƒ«

‰Ó‰a ‡i¯ËÓÈ‚a27, ¿ƒ«¿ƒ»¿≈»
‡e‰ ˙eÏÏÎ·c28‰ÓLp‰ ¿ƒ¿»«¿»»

a ‡È‰L BÓkשייכות ¿∆ƒ¿

הגשמי והעולם הבהמית נפש וזיכוך בבירור ÌÈÏkלהתעסקות ˙b¯„דרגא - «¿«≈ƒ
מקורו כפי שלא נאצל מציאות בבחינת להיות ונמשך ירד האור ‡l‡בה .∆»

‰"Ó ,˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ‰"Ó ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÊÏ Ák‰L∆«…«¿∆«¿≈¿ƒ««¿∆∆»¡…ƒ«
Ì„‡ ‡i¯ËÓÈ‚aאופן כפי שמאיר המאור, מעין הוא שהאור מה היינו ¿ƒ«¿ƒ»»»

ב"ן שבחינת היינו העצם.

המתעסקת האלוקית שבנפש

הבהמית נפש וזיכוך ,בבירור
שבנפש מ"ה בחינת בכח פועלת

«¿eÏÏÎ·c¿ƒ˙,29האלוקית
‡e‰28˙B¯B‡‰ ˙b¯c«¿«»

‰ÁÈ˙t‰ ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰c¿«¿»»¿»≈«¿ƒ»
‡e‰ ˙B�a¯w‰ ¯ÙÒcאדם ¿≈∆«»¿»ָָ

מ"ה) È¯˜È·(בגימטריא Èkƒ«¿ƒ
ישנה שבנשמה זו שמדרגא

הכלים לדרגת כח נתינת

עבודת לכללות שבנשמה

יקריב". "כי הקרבנות

Úe„È ‰p‰Â („30‰¯B˙c ¿ƒ≈»«¿»
˙B¯B‡ ˙Ó‚c Ì‰ ˙BÂˆÓeƒ¿≈À¿«
LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«ƒ∆≈
Ï"p‰ ˙B‚¯c ÈzLc ,¯ÓBÏ«ƒ¿≈¿»««
Ï‡¯NÈc ˙e˜È·c‰a¿«¿≈¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚ� ,‰"aw‰a««»»«¬ƒ«¿≈
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿ƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ .˙BÂˆn‰«ƒ¿«¿≈ƒ
˙e˜·c‰ Y ˙BÂˆn‰«ƒ¿«¿≈
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dynח l` `xwie

עם זה לקּׁשר יׁש ועלּֿפיֿזה ּדאֹורֹות. הּדבקּות – ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּתֹורה
זהר ּבתּקּוני ּדאיתא מנחה31מה ׁשחרית הּתפּלֹות ׁשג' , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

יקריב ּכי אדם וענין ונׁשר, ׁשֹור אריה ּכנגד הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוערבית
ספר ּבּה למׁשמע ּבצלֹותא ּתקינּו ּדא ּובגין אֹורייתא. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדא

זאת כּו' ּבאדם ׁשלים קרּבנא ּבּה למהוי הּתֹורה32ּתֹורה, ְְְֱִֵֶַָָָָָָָָֹֻ
ּכ הם ׁשּתפּלֹות ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש נגדאדם. ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּתפּלה33קרּבנֹות [ּדענין עצמם הּקרּבנֹות ּכנגד הּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהמה], הקרבת עלּֿדר הּבהמית נפׁש ּברּור ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּוא
ּדיׂשראל הּכח הּוא אֹורייתא ּדא יקריב ּכי אדם ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוענין
ּדאֹורֹות ּדבקּות אדם, ּבחינת להיֹותם קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָלהקריב

הּתֹורה. עסק עלֿידי ְֲֵֵֵֶֶַַַָׁשּנעׂשית

‰ÊŒÈtŒÏÚÂמאהל הּדּבּור ׁשהתחלת זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּגּלּוי ּכי קרּבנֹות, ּפרׁשת היתה ְְִִֵַַָָָָָָמֹועד
זה ּכי א), סעיף (ּכּנ"ל קרּבנֹות ּבדיני ּבעּקר הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדתֹורה
ׁשעלֿ זה וכן ּדעֹולם, הּברּור נעׂשה הּקרּבנֹות ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעלֿידי
יקריב ּכי אדם הּתֹורה, ּבכח הּוא העֹולם, קּיּום הּוא ְְִִִַַַָָָָָָָֹידם
ּבֹו ּבניסן, הּׁשני יֹום עם זה לקּׁשר ויׁש אֹורייתא. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדא

יּׂששכר נׂשיא צֹוער ּבן נתנאל ׁשּזכה34הקריב ּדזה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
היּו יּׂששכר ׁשּבני לפי הּוא לּׁשבטים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלהקריב
להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם ּולפי ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיֹודעים

הּללּו זה35קרּבנֹות ּתלּויים הענינים ׁשּׁשני לֹומר ּדיׁש . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּוא הּתֹורה וגּלּוי ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו ּדלפי ְְְִִִִֶֶַַָָָָּבזה,
קרּבנֹות. להתנּדב עצה נתנּו לכן הּקרּבנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבענין

מהעֹולם,CÈ¯ˆÂה) למעלה היא ּתֹורה הרי להבין, ¿»ƒְְְֲִִֵֵַָָָָָ
ּבּתניא על36וכּמבאר נענׁש ׁשּדוד ּדזה ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹ

זמירֹות ּבׁשם ּתֹורה ּדברי היה37ׁשּקרא ׁשּדוד לפי הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּבדקּדּוק ּתלּויים העֹולמֹות ׁשּכל ּבזה הּתֹורה את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּבח
הּתֹורה, לגּבי ּכי זה, על ונענׁש הּתֹורה, מּדקּדּוקי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחד
העֹולמֹות ּכל ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּבאֹור מיחדת ְְְִֵֶֶָָָָָֻלהיֹותּה
הּוא ּדתֹורה ׁשהּגּלּוי ׁשּי ואי חׁשיבי, מּמׁש לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהם

העֹולם. וקּיּום ּברּור ׁשהם הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבענין
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ואילך). שסו (ע' באוה"ת31)פקע"ט הובא – ואילך) ב (סב, כא תיקון

ב. ע' יד.32)פרשתנו יט, ב.33)חוקת כ, זח"ב ב. כו, נשא34)ברכות

יח. עה"פ.35)ז, ואילך).36)פרש"י א (קס, זמירות דוד ד"ה כ.37)קו"א פ"ד, במדב"ר א. לה, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˙B¯B‡c ˙e˜·c‰ Y ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÏÎc¿≈ƒ¿«¿≈≈∆«»«¿≈¿¿«ƒ∆
‡˙È‡c ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈ[שמובא=]¯‰Ê È�ew˙a31L על, ≈¿«≈∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ≈…«∆

È·¯ÚÂ˙ידי ‰Á�Ó ˙È¯ÁL ˙BlÙz‰ BL¯ש‚' ‰È¯‡ „‚�k Ì‰ «¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈¿∆∆«¿≈
¯L�Âששייכת כמו הנשמה דרגת היא שבנשמה. ב"ן בחינת גילוי נעשה ¿∆∆

בה תפילה דרך על למציאות,

צרכיו את האדם מבקש

ה' "לפני נאמר ובה הגשמיים.

בתפלה שדיבוריו שיחו", ישפוך

ממנו, ונובעים עצמו דיבורי הם

של מציאותו כאן שישנה כלומר

ורוצה שאוהב מי (יש המתפלל

שבשעת היינו וכו') ומבקש

מקום נתינת יש התפילה

Èkלמציאות Ì„‡ ÔÈ�ÚÂ ,¿ƒ¿«»»ƒ
‡˙ÈÈ¯B‡ ‡c ·È¯˜Èשעל «¿ƒ»«¿»

גילוי נעשה התורה לימוד ידי

דרגת שבנשמה. מ"ה בחינת

בעצם דבוקה שהיא כמו הנשמה

אינה זו שבדרגה הקב"ה עם

דבקותה בשל למציאות שייכת

דרך על במקורה, בתכלית

כמו למטה כאן המתגלה התורה

למעלה. c‡שהיא ÔÈ‚·e¿ƒ»
ÚÓLÓÏ ‡˙BÏˆa e�È˜z¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«
ÈÂ‰ÓÏ ,‰¯Bz ¯ÙÒ da»≈∆»¿∆¡≈
Ì„‡a ÌÈÏL ‡�a¯˜ da»À¿»»¿ƒ»»»
בתפלה תיקנו זה ומשום =]

תורה, ספר קריאת בה לשמוע

נתינת גם בתפילה שתהיה כדי

הקרבנות לעבודת השלימה הכח

Ê‡˙באדם] 'eÎ32‰¯Bz‰ …«»
¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .Ì„‡»»¿≈««≈
Ì‰ ˙BlÙzL ‰Êc ,‰Êa»∆¿∆∆¿ƒ≈

˙B�a¯˜ „‚�k33„‚�k ‡e‰ ¿∆∆»¿»¿∆∆
ÔÈ�Úc] ÌÓˆÚ ˙B�a¯w‰«»¿»«¿»¿ƒ¿«
LÙ� ¯e¯a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈∆∆
˙·¯˜‰ C¯cŒÏÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«∆∆«¿»«
Èk Ì„‡ ÔÈ�ÚÂ ,[‰Ó‰a‰«¿≈»¿ƒ¿«»»ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡ ‡c ·È¯˜Èזו=] «¿ƒ»«¿»
Ï‡¯NÈcהתורה] Ák‰ ‡e‰«…«¿ƒ¿»≈

Ì˙BÈ‰Ï ˙B�a¯˜ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»
˙e˜·c ,Ì„‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«»»¿≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ˙B¯B‡c¿∆«¬≈«¿≈

.‰¯Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»
‰Ê ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
Ï‰‡Ó ¯eac‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««ƒ≈…∆

‰¯B˙c Èelb‰ Èk ,˙B�a¯˜ ˙L¯t ‰˙È‰ „ÚBÓאוהל של (ענינו ≈»¿»»»«»¿»ƒ«ƒ¿»
Ê‰מועד) Èk ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙B�a¯˜ È�È„a ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿ƒ≈»¿»««¿ƒƒ∆

Ì„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÎÂ ,ÌÏBÚc ¯e¯a‰ ‰NÚ� ˙B�a¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«¬∆«≈¿»¿≈∆∆«»»
‡c ·È¯˜È Èk Ì„‡ ,‰¯Bz‰ ÁÎa ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ Ìei˜ ‡e‰ƒ»»¿…««»»»ƒ«¿ƒ»

LÈÂ .‡˙ÈÈ¯B‡‰Ê ¯M˜Ï «¿»¿≈¿«≈∆
ÔÒÈ�a È�M‰ ÌBÈ ÌÚ– ƒ«≈ƒ¿ƒ»
המשכן לחנוכת השני Baהיום ,

¯ÚBˆ Ôa Ï‡�˙� ·È¯˜‰ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«
¯Î˘OÈ ‡ÈN�34‰Êc , ¿ƒƒ»»¿∆

È�L ·È¯˜‰Ï ‰ÎfL∆»»¿«¿ƒ≈ƒ
ÌÈË·MÏהבן שהיה (למרות «¿»ƒ
א. È�aLהתשיעי) ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿≈

ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ¯Î˘OÈƒ»»»¿ƒ
‰¯Bza.בe�˙� Ì‰L ÈÙÏe «»¿ƒ∆≈»¿

·c�˙‰Ï ÌÈ‡ÈNpÏ ‰ˆÚ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
eÏl‰ ˙B�a¯˜35LÈc . »¿»«»¿≈

ÌÈ�È�Ú‰ È�ML ¯ÓBÏ«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÈÙÏc ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆ƒ¿ƒ
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‰¯Bz È¯·c ‡¯wL ÏÚ«∆»»ƒ¿≈»
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ÏkL ‰Êa ‰¯Bz‰«»¿∆∆»
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d˙BÈ‰Ï ,‰¯Bz‰ Èa‚Ï¿«≈«»ƒ¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿≈
˙BÓÏBÚ‰ Ïk ,‡e‰ŒCe¯a»»»»
È·ÈLÁ LnÓ ‡Ï Ì‰≈…«»¬ƒ≈
תופסים אינם כלל [=העולמות

Èelb‰Lמקום] CiL CÈ‡Â ,¿≈«»∆«ƒ
‰¯B˙c(מהעולם (שלמעלה ¿»

˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿««»¿»
.ÌÏBÚ‰ Ìei˜Â ¯e¯a Ì‰L∆≈≈¿ƒ»»
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LÈÂלמעלה היא ׁשהּתֹורה ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה הּוא ְְִִֵֶַַַָָָמעֹולמֹות
ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשרׁש מּצד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאבל
ּגדר, ּבׁשּום חסֿוׁשלֹום מגּדר אינֹו יתּבר ׁשעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכיון
הּנה לגּביּה, חׁשיב לא הם העֹולמֹות ׁשּכל ּבזה לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות ׁשּנתאּוה לֹו38עלֿידי ׁשּיהיה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
עלּֿדרֿזה נעׂשה הּתחּתֹונים, מעבֹודת ותענּוג רּוח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַנחת
לגּבי ּכביכֹול מקֹום ּתֹופסים העֹולם ׁשעניני ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּגם
את מׁשּבח היה ׁשּדוד מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה.
אחד ּבדקּדּוק ּתלּוי העֹולמֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָהּתֹורה
מעֹולמֹות, למעלה היא ׁשהּתֹורה אף הּתֹורה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמּדקּדּוקי
ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה הּׁשרׁש מּצד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכי
ּבתחּתֹונים וׁשהּדירה ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנתאּוה
ּתלּוי העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות זה הּתֹורה, עלֿידי ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתהיה
ּכביכֹול. הּתֹורה ׁשל ׁשבחּה הּוא ּדתֹורה אחד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָּבדקּדּוק
ּומּצד לגּלּוי, ׁשּי ׁשּׁשבחים לפי הּוא זה על ׁשּנענׁש ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ[ּומה

חׁשיב]. לא הם העֹולמֹות ּכל ּדתֹורה, ְֲִִֵַָָָָָהּגּלּוי

ּבּתניאÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּׁשּכתּוב מה לבאר לאחרי39יׁש , ¿«ƒ∆ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
וחכמתֹו רצֹונֹו הּקּב"ה ׁשּצמצם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשאֹומר

למים הּתֹורה נמׁשלה ׁשּלכן למּטה, מה40והֹורידם ּכי , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהיא ּכבֹודּה מּמקֹום ירדה הּתֹורה ּכ נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום יֹורדים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּמים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּדלית יתּבר וחכמתֹו נסע41רצֹונֹו ּומּׁשם עד, וירדה ה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָ
זה הרי ּבאּור, צרי ּדלכאֹורה הּזה. עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתלּבׁשה
ּבהבנת מתוּסף ּומה ּדמים, הּמׁשל ּבלי ּגם מּובן למּטה מלמעלה ירדה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתֹורה
הּכּונה לֹומר ויׁש ּדמים. הּמׁשל עלֿידי למּטה מּלמעלה הּתֹורה ּדירידת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהענין
ּכׁשהיּו ׁשּגם לפי הּוא נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּיֹורדים זה ׁשּמים, ּדכמֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,
זה ואדרּבה ׁשם, ׁשּנמצאּו (הּגבֹוּה) להּמקֹום ׁשּיכּות להם אין ּגבֹוּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבמקֹום
ּבהיֹותן (ּגם ּדהּמים ׁשּיכּותן על מֹורה ּדוקא נמּו למקֹום נמׁשכים הם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּבטבעם
ׁשּירדה ּדזה לּמים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה הּוא כן ּכמֹו ,הּנמּו לּמקֹום ּגבֹוּה) ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמקֹום

למעלה הּוא ׁשּמקֹומּה זה אין למּטה נמצאת42מּלמעלה היא למּטה ּובירידתּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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רפל"ו.38) תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ב).39)ראה (ח, פ"ד

א.40) ז, תענית א).41)ראה (יז, אליהו" "פתח בהקדמת שמדייק42)תקו"ז מה דזהו לומר, ויש

ירדה "שהתורה שם dceakבתניא mewnnלמעלה היתה שהתורה זה דתורה, הגילוי שמצד דהגם ,"

הגבוה במקום תחלה שהיו דמה למים, התורה נמשלה מ"מ, כבודה", "מקום הוא ששם לפי הוא
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˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆∆«»ƒ¿«¿»≈»
‰¯Bz‰ L¯L „vÓ Ï·‡ .dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ‡e‰«»¿∆ƒƒ««¿»¬»ƒ«…∆«»
B�È‡ C¯a˙È B˙eÓˆÚL ÔÂÈk ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿≈»∆«¿ƒ¿»≈≈
Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ‰Êa ‡Ï Ìb ,¯„b ÌeLa ÌBÏLÂŒÒÁ ¯c‚ÓÀ¿»«¿»¿∆∆«…¿∆∆»»»≈

a‚Ï ·ÈLÁ ‡ÏdÈאינם =] »¬ƒ¿«≈
לגביו] È„ÈŒÏÚנחשבים ‰p‰ ,ƒ≈«¿≈

L'ית עצמותו e‡˙p‰מצד ∆ƒ¿«»
Èc¯‰הקב"ה BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a38BÏ ‰È‰iL , ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆
˙„B·ÚÓ ‚e�Ú˙Â Áe¯ ˙Á�«««¿«¬≈¬«

ÌÈ�BzÁz‰עבודת (שעיקרה ««¿ƒ
ŒC¯cŒÏÚהקרבנות) ‰NÚ� ,«¬∆«∆∆

È�È�ÚL ,‰¯Bza Ìb ‰Ê∆««»∆ƒ¿¿≈
ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÏBÚ‰»»¿ƒ»
.‰¯Bz‰ Èa‚Ï ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«≈«»
‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
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Ïk ÌeiwL ‰Êa ‰¯Bz‰«»¿∆∆ƒ»
˜ec˜„a ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»»¿ƒ¿
,‰¯Bz‰ È˜ec˜cÓ „Á‡∆»ƒƒ¿≈«»

‰¯Bz‰L Û‡מצד שהיא כמו «∆«»
ÏÚÓÏ‰עצמה ‡È‰ƒ¿«¿»

„vÓ Èk ,˙BÓÏBÚÓ≈»ƒƒ«
‡È‰L BÓk ‰¯B˙c L¯M‰«…∆¿»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
‰¯Èc‰LÂ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒƒ¿∆«¿≈

,‰¯Bz‰הריÏk ˙eiÁL ‰Ê «»∆∆«»
˜ec˜„a ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»»¿ƒ¿

‡e‰ ‰¯B˙c „Á‡דוקא ∆»¿»
‰¯Bz‰ ÏL dÁ·Lƒ¿»∆«»
ÏÚ L�ÚpL ‰Óe] .ÏBÎÈ·kƒ¿»«∆∆¡»«
ÌÈÁ·ML ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ∆¿»ƒ

e ,Èel‚Ï CiLהרי„vÓ «»¿ƒƒ«
Ïk ,‰¯B˙c Èelb‰«ƒ¿»»
.[·ÈLÁ ‡Ï Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰»»≈»¬ƒ
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈
‡È�za ·e˙kM ‰Ó39, «∆»««¿»

ÌˆÓvL ¯ÓB‡L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆≈∆ƒ¿≈
B˙ÓÎÁÂ B�Bˆ¯ ‰"aw‰«»»¿¿»¿»

,‰hÓÏ Ì„È¯B‰Âמוסיף ¿ƒ»¿«»
�ÏLÓ‰ואומר ÔÎlL∆»≈ƒ¿¿»

ÌÈÓÏ ‰¯Bz‰40‰Ó Èk , «»¿«ƒƒ«
dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BÈ ÌÈn«ƒ¿ƒƒ»»«
‰¯Bz‰ Ck CeÓ� ÌB˜ÓÏ¿»»»«»

˙ÈÏc C¯a˙È B˙ÓÎÁÂ B�Bˆ¯ ‡È‰L d„B·k ÌB˜nÓ ‰„¯È»¿»ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿»ƒ¿»≈¿≈
ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ[כלל בו ה'תופסת' מחשבה ,41[=אין «¬»»¿ƒ»≈¿»

ÓLb ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL „Ú ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ� ÌMÓeÈ�È�ÚÂ ÌÈi ƒ»»¿»¿»¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈
‰„¯È ‰¯Bz‰L ‰Ê È¯‰ ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc .‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿ƒ¿»»ƒ≈¬≈∆∆«»»¿»
Ìb Ô·eÓ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»»«
‰Óe ,ÌÈÓc ÏLn‰ ÈÏa¿ƒ«»»¿«ƒ«
ÔÈ�Ú‰ ˙�·‰a ÛqÂ˙Óƒ¿«≈«¬»«»ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰¯Bz‰ ˙„È¯Ècƒƒ««»ƒ¿«¿»
ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ¿«»«¿≈«»»
‰�ek‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÈÓc¿«ƒ¿≈«««»»
‰Ê ,ÌÈnL BÓÎc ,‰Êa»∆ƒ¿∆«ƒ∆
dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BiL∆¿ƒƒ»»«
ÈÙÏ ‡e‰ CeÓ� ÌB˜ÓÏ¿»»¿ƒ
dB·b ÌB˜Óa eÈ‰Lk ÌbL∆«¿∆»¿»»«
ÌB˜n‰Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«»¿«»
,ÌL e‡ˆÓpL (dB·b‰)«»«∆ƒ¿¿»
Ì‰ ÌÚ·ËaL ‰Ê ‰a¯„‡Â¿«¿«»∆∆¿ƒ¿»≈
CeÓ� ÌB˜ÓÏ ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ¿»»
Ô˙eÎiL ÏÚ ‰¯BÓ ‡˜Âc«¿»∆««»»
Ô˙BÈ‰a Ìb) ÌÈn‰c¿««ƒ«ƒ¿»
ÌB˜nÏ (dB·b ÌB˜Óa¿»»««»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,CeÓp‰«»¿≈
,ÌÈnÏ ‰ÏLÓpL ‰¯Bza«»∆ƒ¿¿»¿«ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰„¯iL ‰Êc¿∆∆»¿»ƒ¿«¿»
dÓB˜nL ‰Ê ÔÈ‡ ‰hÓÏ¿«»≈∆∆¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰42d˙„È¯È·e ¿«¿»ƒƒ»»
‡lL ˙‡ˆÓ� ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈∆…
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ט a"lyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay

LÈÂלמעלה היא ׁשהּתֹורה ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה הּוא ְְִִֵֶַַַָָָמעֹולמֹות
ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשרׁש מּצד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאבל
ּגדר, ּבׁשּום חסֿוׁשלֹום מגּדר אינֹו יתּבר ׁשעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכיון
הּנה לגּביּה, חׁשיב לא הם העֹולמֹות ׁשּכל ּבזה לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות ׁשּנתאּוה לֹו38עלֿידי ׁשּיהיה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
עלּֿדרֿזה נעׂשה הּתחּתֹונים, מעבֹודת ותענּוג רּוח ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַנחת
לגּבי ּכביכֹול מקֹום ּתֹופסים העֹולם ׁשעניני ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּגם
את מׁשּבח היה ׁשּדוד מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה.
אחד ּבדקּדּוק ּתלּוי העֹולמֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָהּתֹורה
מעֹולמֹות, למעלה היא ׁשהּתֹורה אף הּתֹורה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמּדקּדּוקי
ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה הּׁשרׁש מּצד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכי
ּבתחּתֹונים וׁשהּדירה ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו להיֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנתאּוה
ּתלּוי העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות זה הּתֹורה, עלֿידי ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתהיה
ּכביכֹול. הּתֹורה ׁשל ׁשבחּה הּוא ּדתֹורה אחד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָּבדקּדּוק
ּומּצד לגּלּוי, ׁשּי ׁשּׁשבחים לפי הּוא זה על ׁשּנענׁש ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ[ּומה

חׁשיב]. לא הם העֹולמֹות ּכל ּדתֹורה, ְֲִִֵַָָָָָהּגּלּוי

ּבּתניאÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ּׁשּכתּוב מה לבאר לאחרי39יׁש , ¿«ƒ∆ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
וחכמתֹו רצֹונֹו הּקּב"ה ׁשּצמצם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשאֹומר

למים הּתֹורה נמׁשלה ׁשּלכן למּטה, מה40והֹורידם ּכי , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהיא ּכבֹודּה מּמקֹום ירדה הּתֹורה ּכ נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום יֹורדים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּמים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּדלית יתּבר וחכמתֹו נסע41רצֹונֹו ּומּׁשם עד, וירדה ה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָ
זה הרי ּבאּור, צרי ּדלכאֹורה הּזה. עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתלּבׁשה
ּבהבנת מתוּסף ּומה ּדמים, הּמׁשל ּבלי ּגם מּובן למּטה מלמעלה ירדה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתֹורה
הּכּונה לֹומר ויׁש ּדמים. הּמׁשל עלֿידי למּטה מּלמעלה הּתֹורה ּדירידת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהענין
ּכׁשהיּו ׁשּגם לפי הּוא נמּו למקֹום ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּיֹורדים זה ׁשּמים, ּדכמֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,
זה ואדרּבה ׁשם, ׁשּנמצאּו (הּגבֹוּה) להּמקֹום ׁשּיכּות להם אין ּגבֹוּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבמקֹום
ּבהיֹותן (ּגם ּדהּמים ׁשּיכּותן על מֹורה ּדוקא נמּו למקֹום נמׁשכים הם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּבטבעם
ׁשּירדה ּדזה לּמים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה הּוא כן ּכמֹו ,הּנמּו לּמקֹום ּגבֹוּה) ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבמקֹום

למעלה הּוא ׁשּמקֹומּה זה אין למּטה נמצאת42מּלמעלה היא למּטה ּובירידתּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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הגבוה במקום תחלה שהיו דמה למים, התורה נמשלה מ"מ, כבודה", "מקום הוא ששם לפי הוא
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˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆∆«»ƒ¿«¿»≈»
‰¯Bz‰ L¯L „vÓ Ï·‡ .dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ‡e‰«»¿∆ƒƒ««¿»¬»ƒ«…∆«»
B�È‡ C¯a˙È B˙eÓˆÚL ÔÂÈk ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿≈»∆«¿ƒ¿»≈≈
Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ‰Êa ‡Ï Ìb ,¯„b ÌeLa ÌBÏLÂŒÒÁ ¯c‚ÓÀ¿»«¿»¿∆∆«…¿∆∆»»»≈

a‚Ï ·ÈLÁ ‡ÏdÈאינם =] »¬ƒ¿«≈
לגביו] È„ÈŒÏÚנחשבים ‰p‰ ,ƒ≈«¿≈

L'ית עצמותו e‡˙p‰מצד ∆ƒ¿«»
Èc¯‰הקב"ה BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a38BÏ ‰È‰iL , ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆
˙„B·ÚÓ ‚e�Ú˙Â Áe¯ ˙Á�«««¿«¬≈¬«

ÌÈ�BzÁz‰עבודת (שעיקרה ««¿ƒ
ŒC¯cŒÏÚהקרבנות) ‰NÚ� ,«¬∆«∆∆

È�È�ÚL ,‰¯Bza Ìb ‰Ê∆««»∆ƒ¿¿≈
ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz ÌÏBÚ‰»»¿ƒ»
.‰¯Bz‰ Èa‚Ï ÏBÎÈ·kƒ¿»¿«≈«»
‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
˙‡ ÁaLÓ ‰È‰ „ÂcL∆»ƒ»»¿«≈«∆
Ïk ÌeiwL ‰Êa ‰¯Bz‰«»¿∆∆ƒ»
˜ec˜„a ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»»¿ƒ¿
,‰¯Bz‰ È˜ec˜cÓ „Á‡∆»ƒƒ¿≈«»

‰¯Bz‰L Û‡מצד שהיא כמו «∆«»
ÏÚÓÏ‰עצמה ‡È‰ƒ¿«¿»

„vÓ Èk ,˙BÓÏBÚÓ≈»ƒƒ«
‡È‰L BÓk ‰¯B˙c L¯M‰«…∆¿»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
‰¯Èc‰LÂ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒƒ¿∆«¿≈

,‰¯Bz‰הריÏk ˙eiÁL ‰Ê «»∆∆«»
˜ec˜„a ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»»¿ƒ¿

‡e‰ ‰¯B˙c „Á‡דוקא ∆»¿»
‰¯Bz‰ ÏL dÁ·Lƒ¿»∆«»
ÏÚ L�ÚpL ‰Óe] .ÏBÎÈ·kƒ¿»«∆∆¡»«
ÌÈÁ·ML ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ∆¿»ƒ

e ,Èel‚Ï CiLהרי„vÓ «»¿ƒƒ«
Ïk ,‰¯B˙c Èelb‰«ƒ¿»»
.[·ÈLÁ ‡Ï Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰»»≈»¬ƒ
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈
‡È�za ·e˙kM ‰Ó39, «∆»««¿»

ÌˆÓvL ¯ÓB‡L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆≈∆ƒ¿≈
B˙ÓÎÁÂ B�Bˆ¯ ‰"aw‰«»»¿¿»¿»

,‰hÓÏ Ì„È¯B‰Âמוסיף ¿ƒ»¿«»
�ÏLÓ‰ואומר ÔÎlL∆»≈ƒ¿¿»

ÌÈÓÏ ‰¯Bz‰40‰Ó Èk , «»¿«ƒƒ«
dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BÈ ÌÈn«ƒ¿ƒƒ»»«
‰¯Bz‰ Ck CeÓ� ÌB˜ÓÏ¿»»»«»

˙ÈÏc C¯a˙È B˙ÓÎÁÂ B�Bˆ¯ ‡È‰L d„B·k ÌB˜nÓ ‰„¯È»¿»ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿»ƒ¿»≈¿≈
ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ[כלל בו ה'תופסת' מחשבה ,41[=אין «¬»»¿ƒ»≈¿»

ÓLb ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL „Ú ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ� ÌMÓeÈ�È�ÚÂ ÌÈi ƒ»»¿»¿»¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈
‰„¯È ‰¯Bz‰L ‰Ê È¯‰ ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc .‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿ƒ¿»»ƒ≈¬≈∆∆«»»¿»
Ìb Ô·eÓ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»»«
‰Óe ,ÌÈÓc ÏLn‰ ÈÏa¿ƒ«»»¿«ƒ«
ÔÈ�Ú‰ ˙�·‰a ÛqÂ˙Óƒ¿«≈«¬»«»ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰¯Bz‰ ˙„È¯Ècƒƒ««»ƒ¿«¿»
ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ¿«»«¿≈«»»
‰�ek‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÈÓc¿«ƒ¿≈«««»»
‰Ê ,ÌÈnL BÓÎc ,‰Êa»∆ƒ¿∆«ƒ∆
dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BiL∆¿ƒƒ»»«
ÈÙÏ ‡e‰ CeÓ� ÌB˜ÓÏ¿»»¿ƒ
dB·b ÌB˜Óa eÈ‰Lk ÌbL∆«¿∆»¿»»«
ÌB˜n‰Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«»¿«»
,ÌL e‡ˆÓpL (dB·b‰)«»«∆ƒ¿¿»
Ì‰ ÌÚ·ËaL ‰Ê ‰a¯„‡Â¿«¿«»∆∆¿ƒ¿»≈
CeÓ� ÌB˜ÓÏ ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ¿»»
Ô˙eÎiL ÏÚ ‰¯BÓ ‡˜Âc«¿»∆««»»
Ô˙BÈ‰a Ìb) ÌÈn‰c¿««ƒ«ƒ¿»
ÌB˜nÏ (dB·b ÌB˜Óa¿»»««»
‡e‰ ÔÎ BÓk ,CeÓp‰«»¿≈
,ÌÈnÏ ‰ÏLÓpL ‰¯Bza«»∆ƒ¿¿»¿«ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰„¯iL ‰Êc¿∆∆»¿»ƒ¿«¿»
dÓB˜nL ‰Ê ÔÈ‡ ‰hÓÏ¿«»≈∆∆¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰42d˙„È¯È·e ¿«¿»ƒƒ»»
‡lL ˙‡ˆÓ� ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈∆…
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dynי l` `xwie

ּבהיֹותּה (ּגם האמּתי ׁשּמקֹומּה אם, ּכי ּבמקֹומּה, ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשּלא
למּטה. הּוא ְְְַַָָלמעלה)

LÈÂּבסֹוף ׁשם ּבּתניא ּׁשאֹומר מה ּדזהּו להֹוסיף, ¿≈ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּׁשּכתּוב43הּפרק ּדמה על44, קאי ּתחּבקני וימינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

(אף ּומים חסד ׁשּמדּיק ּומים, חסד ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה
היה ימינֹו נקראת ׁשהּתֹורה זה על הּטעם לבאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבכדי
ההמׁשכה ּכי הּוא, חסד), ּבחינת ׁשהיא לֹומר לכאֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדי
ּתֹופס ׁשה'ּמעלה' ּבאפן היא ׁשּבחסד למּטה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלמעלה
ׁשהּוא ּדבזה החסד, איׁש ׁשל ההׁשּפעה ּוכמֹו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָמקֹום.
החסד נרּגׁש למּטה) (המׁשכה לזּולתֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָמׁשּפיע

riRWOdCלמּטה ׁשּמּלמעלה ההמׁשכה מהּֿׁשאיןּֿכן . §©©§¦©ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהם ּבאפן היא ּגoigiPnּדמים, והֹולכיןמקֹום בֹוּה ְְִִֵֶֶַֹ©¦¦ְְִַָָ
נמּו למקֹום היא45(ּדוקא) ׁשהּתֹורה ׁשּמֹוסיף וזהּו . ְְְִִֶֶֶַַָָָָ

למּטה מּלמעלה ירדה ׁשהּתֹורה ּדזה ּו)מים, (חסד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחינת
הּמים ירידת ּבדגמת ׁשעּקר46oigiPOWהּוא ּגבֹוּה, מקֹום ְְְִִַַַַֻ¤©¦¦ִֶַַָָ

אחר ּבמקֹום וכּמבאר למּטה. ּדוקא הּוא ּדזה47הּתֹורה ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּולמּטה למעלה מקֹום, ּבכל היא הּתֹורה48ׁשהּתֹורה היא , ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשּמׁשרׁשת ּכמֹו והּתֹורה הּגּלּויים, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֻּכמֹו
ּדוקא. למּטה נּתנה ְְְְְִַַַָָָָּבהעצמּות

ּכיe‰ÊÂז) לאדם, נמׁשלה ׁשהּתֹורה אדם, הּתֹורה זאת ¿∆ְְְִִֶַַָָָָָָָֹ
ׁשם על אדם ׁשּנקרא זה ענינים. ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבאדם

לעליֹון מן49אּדמה ׁשּנֹוצר ׁשם על אדם ׁשּנקרא וזה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא אני50האדמה, הראׁשֹון אדם ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָ

ּבחסידּות ּומבאר האדמה. מן ׁשּנבראתי אדם להּקרא אדם51נאה ׁשּקרא ּדזה , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹון אדם ּכי (נפׁש), הּצּורה ׁשם על ולא (ּגּוף) החמר ׁשם על ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהראׁשֹון
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לומר, יש ואולי עצמותה. מצד ולא דתורה הגילויים מצד רק הוא למעלה הוא כבודה" ש"מקום זה כי – שם שנמצאו רק הוא

לגילוי. שייך כבוד כי "מקומה"), (ולא כבודה" "מקום שמדייק א.43)דזה ג.44)ט, ח, שם ו. ב, תענית45)שה"ש הגמרא לשון

46.48)שם. הערה לקמן וראה "ימינו". היא שהתורה זה על ביאור הוא חסד בחינת (גם) שאומר כג.47)וזה ע' תרס"ו המשך

נמצא,48) ועפ"ז הצמצום. שלפני באוא"ס הוא ששרשה לפי הוא בשוה מקום בכל היא שהתורה דזה כב), (ע' שם תרס"ו בהמשך

היא יותר למטה שנמשכת מה (וכל למעלה בעיקר היא זו בחינה שמצד השתלשלות, בסדר שנמשכה כמו דרגות: ג' – דבתורה

לומר, יש ואולי למטה. דוקא – העצמות מצד שהיא וכמו בשוה; מקום בכל – הבל"ג אוא"ס מצד שהיא כמו יותר); מתצמצמת

מקום בכל היא המשכתו שלכן מוגבל, בלתי חסד – חסד בחינת היא שהתורה לזה שייך בשוה מקום בכל היא שהתורה דזה

כבפנים. דתורה, מים בחינת הוא למטה דוקא היא שהתורה וזה (קצג,49)בשוה; סל"ג חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

קכב. ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ובכ"מ. ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה ד.p"ye.(50ב). פי"ז, 5196)ב"ר ע' ה'תש"י סה"מ

ואילך.
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ולא [ּדֹומם, האדמה מן נֹוצר ׁשּגּופֹו ּדזה הּׂשיג ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבחכמתֹו
צֹומח היה ׁשּגּופם הּנבראים ּגם52ּכׁשאר יתרֹון ּבזה יׁש ,[ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכל ּכי נׁשמתֹו, מעלת נֹופל53לגּבי יֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּבּתֹורה ּגם ּכי אדם, הּתֹורה זאת וזהּו יֹותר. מּטה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹלמּטה
למעלה היא ׁשהּתֹורה ּדזה אּלה. ענינים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּדגמת
הּוא לגּביה, חׁשיב לא הם העֹולמֹות ׁשּכל ועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמהעֹולם,

על אדם ׁשם ׁשהּתֹורהעלּֿדר וזה לעליֹון, אּדמה ׁשם ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבהעצמּות, הּוא ׁשּׁשרׁשּה זה מּצד ּדוקא למּטה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָירדה
מּצד האדמה מן ׁשּנֹוצר ׁשם על אדם ׁשם עלּֿדר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

יֹותר. ּגבֹוּה ּבהּגבֹוּה הּוא ׁשּׁשרׁשֹו ְְֵֶֶַַַָָָזה

ׁשהּתֹורהp‰Â‰ח) ּדתֹורה, הּמים ּבבחינת הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּדוקא למּטה הּירידה וׁשעלֿידי למּטה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹורדת
הּוא ּבהעצמּות, ׁשּמׁשרׁשת ּכמֹו הּתֹורה ׁשרׁש ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמתּגּלה
ּפסקּֿדין הּוא ההלכֹות ּדענין ּדתֹורה. ּבהלכֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָּבעּקר
ההלכֹות וׁשרׁש ּביֹותר, למּטה ירידה – למעׂשה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנֹוגע
הּתֹורה, חלקי ּדׁשאר מהּׁשרׁש יֹותר למעלה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

תרס"ו ּבהמׁש אלקים54וכּמבאר ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ּדזה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
הוי'55חּיים מּׁשם הם והלכֹות ּדוקא, אלקים ּבחינת הּוא ְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ז"ל רּבֹותינּו עּמֹו56ּכמאמר ּכמֹותֹו,57והוי' ׁשהלכה ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָ
הּכלּול ׁשמֹו לבחינת עד היא ּכאן הוי' ּבׁשם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדהּכּונה

העצמּות. יכלת ְְְְֶַַָֹּבעצמּותֹו,

LÈÂּבעּקר הּוא ּדתֹורה הּמים ׁשּבחינת ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשאמרּו לזה ּבנֹוגע ּגם הּוא הּתֹורה ְְְְְִֵֶֶַַַָָּבהלכֹות

ז"ל ׁשּמים58רּבֹותינּו ּכמֹו ּכי למים נמׁשלּו ּתֹורה ׁשּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּדברי ּכ ,נמּו למקֹום והֹולכין ּגבֹוּה מקֹום ְְְְִִִִֵַַָָָָָמּניחין
וכּמבאר ׁשפלה. ׁשּדעּתֹו ּבמי אּלא מתקּימין אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתֹורה

תרס"ו הּוא59ּבהמׁש לאמיתתּה הלכה לכּון ׁשּבכדי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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בראשית52) באוה"ת – וכו' הגהות ועם ואילך. ד (ג, האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין ד"ה בראשית תו"א בארוכה ראה

ואילך). ד (יח, זה ד"ה תו"ח ואילך). סע"א תתרנא, ו 53.88)כרך ,86 הערה שם ובהנסמן ואילך, כד ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה

.39 הערה שם ובהנסמן קפא, ע' ואילך.54)שם רצ ע' שם ואילך. רפ ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ואילך. תכט יג,55)ע' עירובין

וש"נ. ב.56)ב. צג, יח.57)סנהדרין טז, שם.58)שמואלֿא שם.59)תענית תרכ"ז סה"מ גם וראה ואילך. תלט ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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יי a"lyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay

ולא [ּדֹומם, האדמה מן נֹוצר ׁשּגּופֹו ּדזה הּׂשיג ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבחכמתֹו
צֹומח היה ׁשּגּופם הּנבראים ּגם52ּכׁשאר יתרֹון ּבזה יׁש ,[ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכל ּכי נׁשמתֹו, מעלת נֹופל53לגּבי יֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּבּתֹורה ּגם ּכי אדם, הּתֹורה זאת וזהּו יֹותר. מּטה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹלמּטה
למעלה היא ׁשהּתֹורה ּדזה אּלה. ענינים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּדגמת
הּוא לגּביה, חׁשיב לא הם העֹולמֹות ׁשּכל ועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמהעֹולם,

על אדם ׁשם ׁשהּתֹורהעלּֿדר וזה לעליֹון, אּדמה ׁשם ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבהעצמּות, הּוא ׁשּׁשרׁשּה זה מּצד ּדוקא למּטה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָירדה
מּצד האדמה מן ׁשּנֹוצר ׁשם על אדם ׁשם עלּֿדר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

יֹותר. ּגבֹוּה ּבהּגבֹוּה הּוא ׁשּׁשרׁשֹו ְְֵֶֶַַַָָָזה

ׁשהּתֹורהp‰Â‰ח) ּדתֹורה, הּמים ּבבחינת הענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּדוקא למּטה הּירידה וׁשעלֿידי למּטה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹורדת
הּוא ּבהעצמּות, ׁשּמׁשרׁשת ּכמֹו הּתֹורה ׁשרׁש ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמתּגּלה
ּפסקּֿדין הּוא ההלכֹות ּדענין ּדתֹורה. ּבהלכֹות ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָּבעּקר
ההלכֹות וׁשרׁש ּביֹותר, למּטה ירידה – למעׂשה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנֹוגע
הּתֹורה, חלקי ּדׁשאר מהּׁשרׁש יֹותר למעלה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

תרס"ו ּבהמׁש אלקים54וכּמבאר ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ּדזה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
הוי'55חּיים מּׁשם הם והלכֹות ּדוקא, אלקים ּבחינת הּוא ְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ז"ל רּבֹותינּו עּמֹו56ּכמאמר ּכמֹותֹו,57והוי' ׁשהלכה ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָ
הּכלּול ׁשמֹו לבחינת עד היא ּכאן הוי' ּבׁשם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדהּכּונה

העצמּות. יכלת ְְְְֶַַָֹּבעצמּותֹו,

LÈÂּבעּקר הּוא ּדתֹורה הּמים ׁשּבחינת ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשאמרּו לזה ּבנֹוגע ּגם הּוא הּתֹורה ְְְְְִֵֶֶַַַָָּבהלכֹות

ז"ל ׁשּמים58רּבֹותינּו ּכמֹו ּכי למים נמׁשלּו ּתֹורה ׁשּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּדברי ּכ ,נמּו למקֹום והֹולכין ּגבֹוּה מקֹום ְְְְִִִִֵַַָָָָָמּניחין
וכּמבאר ׁשפלה. ׁשּדעּתֹו ּבמי אּלא מתקּימין אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתֹורה

תרס"ו הּוא59ּבהמׁש לאמיתתּה הלכה לכּון ׁשּבכדי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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ואילך). ד (יח, זה ד"ה תו"ח ואילך). סע"א תתרנא, ו 53.88)כרך ,86 הערה שם ובהנסמן ואילך, כד ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה

.39 הערה שם ובהנסמן קפא, ע' ואילך.54)שם רצ ע' שם ואילך. רפ ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ואילך. תכט יג,55)ע' עירובין
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ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡55‡e‰ ¡…ƒ«ƒ

‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ˙�ÈÁaששם ¿ƒ«¡…ƒ«¿»
אלוקית חיות על מורה אלוקים

מקור להיות היורדת מצומצמת

ששם היינו נבראים. לריבוי

מקור הוא רבים, לשון אלוקים,

בתורה הדעות BÎÏ‰Â˙ריבוי ,«¬»
למעשה בנוגע ההלכה פסק שהן

לדעה אלא מקום אין (שבזה

בלבד) ‰ÈÂ'אחת ÌMÓ Ì‰≈ƒ≈¬»»
פשוטה אחדות על המורה

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók56 ¿«¬««≈«
לאמיתתה) הלכה מכוון (לגבי

BnÚ 'ÈÂ‰Â57‰ÎÏ‰L «¬»»ƒ∆¬»»
ÌLa ‰�ek‰c ,B˙BÓk¿¿««»»¿≈
„Ú ‡È‰ Ô‡k 'ÈÂ‰¬»»»ƒ«
ÏeÏk‰ BÓL ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿«»
˙ÏÎÈ ,B˙eÓˆÚa¿«¿¿…∆

.˙eÓˆÚ‰»«¿
‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆
‰¯B˙c ÌÈn‰ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«««ƒ¿»
˙BÎÏ‰a ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿
Ú‚B�a Ìb ‡e‰ ‰¯Bz‰«»«¿≈«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÏ¿∆∆»¿«≈

Ï"Ê58‰¯Bz È¯·cL «∆ƒ¿≈»
BÓk Èk ÌÈÓÏ eÏLÓ�ƒ¿¿¿«ƒƒ¿
ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓ ÌÈnL∆«ƒ«ƒƒ»
ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â dB·b»«¿¿ƒ¿»
ÔÈ‡ ‰¯Bz È¯·c Ck ,CeÓ�»»ƒ¿≈»≈

ÔÈÓi˜˙Óשמגיעים היינו ƒ¿«¿ƒ
בפועל במעשה ההלכה לפסק למטה האמיתי BzÚcLלמקומם ÈÓa ‡l‡∆»¿ƒ∆«¿

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ .‰ÏÙL59‰ÎÏ‰ ÔeÎÏ È„ÎaL ¿≈»¿«¿…»¿∆¿≈∆ƒ¿≈¿«≈¬»»
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dynיב l` `xwie

ּכבית הלכה ׁשּנקּבעה ּדזהּו והּׁשפלּות. הּבּטּול ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי
היּו ועלּובין ׁשּנֹוחין מּפני ּכי55הּלל הּבּטּול, עלֿידי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ

העצמי. להעלם הּגיעּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלהם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂלעיל ׁשּנתּבאר ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
עצה נתנּו יּׂששכר ׁשּבני ּדזה ד) ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ(סעיף
והּגּלּוי ּבּתֹורה יֹודעים ׁשהיּו לפי הּוא קרּבנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהתנּדב
יּׂששכר ׁשּׁשבט זה ּכי הּקרּבנֹות, ּבענין הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדתֹורה
הּוא יהּודה, ׁשבט את לפניו והקּדים הּׁשני ּבּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהקריב
ּדברי הקּדימּו הּלל ׁשּבית ועלּֿדר] ׁשּלֹו הּבּטּול ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַמּצד

לדבריהם ׁשּמאי ההלכה55ּבית לכּון זכּו ולכן ,[ ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
מהר"ׁש אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי ּכּמבאר ועלּֿפי60ֿלאמיתתּה, . ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹ

לענין אֹותם הביאה ּבּתֹורה ׁשּידיעתם ּדזה לֹומר, יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
ׁשעסק עלֿידי ּכי הּוא, העֹולם, וקּיּום ּברּור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקרּבנֹות,

ּבבּטּול היה ׁשּלהם ּכמֹו61הּתֹורה הּתֹורה לעצם הּגיעּו , ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
אצלם נרּגׁש היה ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהיא
העצמּות, ּכּונת להׁשלים היא הּתֹורה ּדידיעת ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָׁשהּתכלית

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְֲִִִֵַַָָלעׂשֹות

ּדּברֹותe‰ÊÂט) ׁשּלכל ּדזה גֹו', יקריב ּכי אדם גֹו' הוי' וידּבר מׁשה אל וּיקרא ¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
היא ׁשהּקריאה ּבמעלה, קדימה ּגם הּוא חּבה לׁשֹון קריאה קדמה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָוכּו'

מהּדּבּור ּכי62למעלה הּקֹורא, הּוא מי נאמר ולא סתם וּיקרא ׁשּנאמר ועד . ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
מהוי' ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור מעצמּות היא ׁשאףֿעלּֿפיֿכן,63הּקריאה אּלא . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענין הּוא חּבה לׁשֹון ׁשּקריאה (אף ּדוקא ּדּבּור לפני היתה ׁשהּקריאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
לֹומר, ויׁש לּדּבּור. ּגם ׁשּיכת ׁשהּקריאה מּובן, לדּבּור), הכנה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפניֿעצמֹו,

ּוכמ מהוי', הם ּדתֹורה והּצּוּויים והאמירֹות כּו'ׁשהּדּברֹות הּדּברֹות ּבכל ׁשּכתּוב ֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכּנ"ל, מה'עצמּות' היא והּקריאה הוי', וידּבר זה) ׁשּבפסּוק ּבהּדּבּור (וגם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּדתֹורה
ּבדּבּור מהּתֹורה) (ׁשּלמעלה ה'עצמּות' וגּלּוי המׁשכת הּוא וידּבר וּיקרא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָוענין
ויׁש ּבה'עצמּות'. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה המׁשכת הּוא ּובכללּות ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּדתֹורה.
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רצה).60) ע' שם רפו. (ע' שם תרכ"ז (סה"מ61)סה"מ ס"ו תרפ"ה הקריב השני ביום ד"ה גם ראה

אלא שלו. הביטול מצד הוא קרבנות להתנדב עצה השיאן צוער בן שנתנאל דזה רכא), ע' תרפ"ה

אחר. באופן הוא שם אא"כ62)שהביאור לחבירו דבר אדם יאמר "שלא משום היא הקריאה דכאשר

היא הקריאה – ב) כ, (יומא חיבהdhnleלהדיבורdpkdקורהו" לשון היא כשהקריאה משא"כ ממנו;

עצמו בפני ענין היא –dlrnle.שם ובהערות ,24 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה ראה63)מהדיבור,

תשמ"ז תשמ"ג, זה ד"ה בארוכה וראה תתקיח. ס"ע ח"ב תער"ב המשך גם וראה שם. לקו"ש בארוכה

הוא הקורא" הוא ד"אני ד) (א, פרשתנו בלקו"ת הביאור עם זה דביאור התיווך מ"אניdhnlועוד,

המדבר". הוא
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‰Úa˜pL e‰Êc .˙eÏÙM‰Â Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ d˙˙ÈÓ‡Ï«¬ƒ»»«¿≈«ƒ¿«ƒ¿¿∆∆ƒ¿¿»
eÈ‰ ÔÈ·eÏÚÂ ÔÈÁBpL È�tÓ Ïl‰ ˙È·k ‰ÎÏ‰55È„ÈŒÏÚ Èk , ¬»»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ»ƒ«¿≈

.ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰Ï eÚÈb‰ Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆ƒƒ«∆¿≈»«¿ƒ
(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Êa ¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ≈»∆∆ƒ¿»≈»≈¿ƒ

e�˙� ¯Î˘OÈ È�aL ‰Êc¿∆∆¿≈ƒ»»»¿
˙B�a¯˜ ·c�˙‰Ï ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿«≈»¿»
ÌÈÚ„BÈ eÈ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»¿ƒ
‰¯B˙c Èelb‰Â ‰¯Bza«»¿«ƒ¿»
Èk ,˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿««»¿»ƒ

¯Î˘OÈ Ë·ML ‰Êלא ∆∆≈∆ƒ»»
שהיה (אף הראשון ביום הקריב

ובפועל לכך) È¯˜‰ƒ¿ƒ·ראוי
ÂÈ�ÙÏ ÌÈc˜‰Â È�M‰ ÌBia««≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‡e‰ ,‰„e‰È Ë·L ˙‡∆≈∆¿»
ŒÏÚÂ] BlL Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ∆¿«
eÓÈc˜‰ Ïl‰ ˙ÈaL C¯c∆∆∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ
È‡nL ˙Èa È¯·cƒ¿≈≈««

Ì‰È¯·„Ï55ÔÎÏÂ הגם], , ¿ƒ¿≈∆¿»≈
מקום ומכל עצמם מעלות שידעו

עצמם, את החשיבו «eÎÊלא
,d˙˙ÈÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ ÔeÎÏ¿«≈«¬»»«¬ƒ»»
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a ¯‡·nk«¿…»ƒ¿≈«¿

˘"¯‰Ó60‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¬»¿«ƒ∆
Ì˙ÚÈ„iL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆¿ƒ»»
Ì˙B‡ ‰‡È·‰ ‰¯Bza«»≈ƒ»»
¯e¯a ,˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿««»¿»≈
Èk ,‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ Ìei˜Â¿ƒ»»ƒ
‰¯Bz‰ ˜ÒÚL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈∆«»
Ïeh·a ‰È‰ Ì‰lL61, ∆»∆»»¿ƒ

BÓk ‰¯Bz‰ ÌˆÚÏ eÚÈb‰ƒƒ¿∆∆«»¿
˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆
‰È‰ ÔÎÏÂ ,˙eÓˆÚ‰a¿»«¿¿»≈»»
˙ÈÏÎz‰L ÌÏˆ‡ Lb¯�ƒ¿»∆¿»∆««¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„Ècƒƒ««»ƒ
,˙eÓˆÚ‰ ˙�ek ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«»«»«¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»

.ÌÈ�BzÁ˙aבני נתנו כן ועל ¿«¿ƒ
קרבנות לנדב עצה יששכר

הוא דתורה שהגילוי ביודעם

הקרבנות .בענין
‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ¿»∆…∆
Èk Ì„‡ 'B‚ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»»»ƒ
ÏÎlL ‰Êc ,'B‚ ·È¯˜È«¿ƒ¿∆∆¿»
‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ 'eÎÂ ˙B¯acƒ¿¿»¿»¿ƒ»
Ìb ‡e‰ ‰aÁ ÔBLÏ¿ƒ»«

ÓÈ„˜,‰ÏÚÓa ‰ ¿ƒ»¿«¬»

¯eac‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰‡È¯w‰L62Ì˙Ò ‡¯˜iÂ ¯Ó‡pL „ÚÂ . ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«∆∆¡««ƒ¿»¿»
¯B‡ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ‰‡È¯w‰ Èk ,‡¯Bw‰ ‡e‰ ÈÓ ¯Ó‡� ‡ÏÂ¿…∆¡«ƒ«≈ƒ«¿ƒ»ƒ≈«¿

Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡שם'ÈÂ‰63‰fÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ . ≈∆¿«¿»≈¬»»∆»∆««ƒ≈ƒ∆
‰aÁ ÔBLÏ ‰‡È¯wL Û‡) ‡˜Âc ¯eac È�ÙÏ ‰˙È‰ ‰‡È¯w‰L∆«¿ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ«¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
,BÓˆÚŒÈ�Ùa ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»ƒ¿≈«¿
,Ô·eÓ ,(¯ea„Ï ‰�Î‰ ‡ÏÂ¿…¬»»¿ƒ»
Ìb ˙ÎiL ‰‡È¯w‰L∆«¿ƒ»«∆∆«
,¯ÓBÏ LÈÂ .¯eacÏ«ƒ¿≈«
˙B¯ÈÓ‡‰Â ˙B¯ac‰L∆«ƒ¿¿»¬ƒ
Ó Ì‰ ‰¯B˙c ÌÈÈeev‰Âשם ¿«ƒƒ¿»≈≈

ÏÎa ·e˙kL BÓÎe ,'ÈÂ‰¬»»¿∆»¿»
Ì‚Â) ‰¯B˙c 'eÎ ˙B¯ac‰«ƒ¿¿»¿«
(‰Ê ˜eÒÙaL ¯eac‰a¿«ƒ∆¿»∆

Â ,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂאילו «¿«≈¬»»¿
‡È‰ ‰‡È¯w‰«¿ƒ»ƒ
ÔÈ�ÚÂ ,Ï"pk '˙eÓˆÚ'‰Ó≈»«¿««¿ƒ¿«

שניהם a„ÈÂ¯שילוב ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«¿«≈
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ
‰ÏÚÓlL) '˙eÓˆÚ'‰»«¿∆¿«¿»
.‰¯B˙c ¯ea„a (‰¯Bz‰Ó≈«»¿ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«¿»«
‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒ
.'˙eÓˆÚ'‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿
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ּוכתֹורת זעירא, ּבאל"ף וּיקרא ׁשּכתּוב מה עם זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלקּׁשר
ג' ּבן ּבהיֹותֹו צדק' לה'צמח (ׁשאמר הּזקן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאדמֹו"ר

הענוה64ׁשנים) על מֹורה ּדוּיקרא זעירא ׁשהאל"ף ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
מּכלֿמקֹום עצמֹו, מעלֹות ׁשּידע ּדהגם ּדמׁשה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּבּטּול
אֹותֹו הביאה זֹו ידיעה ואּדרּבא עצמֹו, את החׁשיב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא
ׁשם (ּכּמבאר יֹותר עֹוד עצמֹו ּבעיני ׁשפל ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹלהיֹות
זעירא ׁשהאל"ף זה על ׁשּמהּטעמים לֹומר ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבארּכה).
ּכי הּוא, וּיקרא, ּבתבת היא ּדמׁשה הּבּטּול על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהרֹומזת
המׁשכת ּדוּיקרא, להּגּלּוי ּכלי נעׂשה ׁשּלֹו הּבּטּול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָעלֿידי
ועלּֿדר) ּבה'עצמּות' מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻוגּלּוי
מה יּובן ועלּֿפיֿזה יּׂששכר). ּבענין לעיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבאר
כּו' הּדּברֹות ׁשּלכל אף הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת וּיקרא ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּנאמר
מׁשרׁשת ׁשהיא ּדתֹורה זה ענין ּכי קריאה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָֻקדמה
ּבדיני עֹוסקת ׁשהּתֹורה ּבזה ּבעּקר מתּגּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבה'עצמּות'
.יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותֹו העֹולם את לברר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,

‰p‰Âמּבחינת יׁש מּיׂשראל ואחד אחד ּדבכל ידּוע, ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּדמׁשה65מׁשה הּבּטּול ּכֹולל מּובן,66, ּומּזה . ְִִֵֶֶֶַָֹֹ

ואחד אחד לכל ּגם הּוא מׁשה אל וּיקרא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשענין
ּגם67מּיׂשראל ועלֿידיֿזה זה. ּפסּוק ּכׁשּלֹומד ּובפרט . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות עבֹודת על ּכח נתינת לֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹנמׁשכת
ּכפׁשּוטּה, הּקרּבנֹות לעבֹודת קרֹובה הכנה נעׂשה ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָוזה

רצֹונ ּכמצות לפני נעׂשה הּמקּדׁש68וׁשם ּבבית , ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמׁש. ּובקרֹוב ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשליׁשי
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שיש הכח כי תקריבו"ֿ "כי ולא יקריב" כי "אדם שכתוב הטעם לסיכום:

דבוקים שהם לפי 'אדם' בחינת היותם מצד הוא קרבנות להקריב בישראל

בדרגת האדם עבודת ע"י - עצמם הקרבנות א. ענינים: ב' ובזה בהקב"ה.

את לקיים בקרבנות הכח ב. המצוות. קיום ע"י שנעשית שבו דכלים דבקות

האדם עבודת ע"י - העולם

שבו דאורות דבקות בדרגת

תורה. לימוד ע"י שנעשית

הדיבור התחלת היתה ולכן

כי קרבנות, בפרשת מועד מאוהל

בדיני בעיקר הוא דתורה הגילוי

קרבנות.

למעלה היא שהתורה ואף

מצד שהיא כמו זהו מהעולמות,

כמו התורה מצד אבל עצמה,

בעצמותו, מושרשת שהיא

דירהשנתאוו ית' לו להיות ה

העולם עניני הרי - בתחתונים

לגבי כביכול מקום תופסים

התורה לגבי מובא ולכן התורה.

ממקום שיורדים דמים המשל

מצד שזהו נמוך, למקום גבוה

הנמוך למקום המים שייכות

זה דתורה בנמשל וענין דוקא.

התורה, בהלכות בעיקר הוא

למעשה. הלכה פסקֿדין שענינם

ודוגמתם באדם ענינים ב'

ע"ש - אדם שנקרא בתורה:

הצורה, (ע"ש לעליון אדמה

ע"ש - אדם ושנקרא הנפש)

ובזה האדמה מן שנוצר החומר,

נשמתו מעלת לגבי גם יתרון

גבוה בהגבוה, הגוף שורש (מצד

דווקא למטה שירדה וכמו מהעולם, למעלה שהיא כמו בתורה: גם וכך יותר).

ית'. בעצמותו הוא ששורשה זה מצד

והענווה הביטול על המורה זעירא (ובאלף משה" אל "ויקרא ענין שע"י וזהו

משה לבחינת גם ברוחניות הקרבנות עבודת על כח נתינת נמשכת דמשה)

קדמה הדיברות (שלכל מדיבור שלמעלה קריאה מישראל. ואחד אחד שבכל

הוי') משם שלמעלה מעצמותו היא הקריאה כי הקורא מי נאמר ולא קריאה

למטה להתגלות בעצמותו מושרשת שהיא כמו התורה המשכת שענינה

ית' לו דירה ולעשותו העולם את לברר הקרבנות, בעבודת האמיתי במקומה

והשלימה. האמיתית בגאולה כפשוטה הקרבנות לעבודת ועד
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יג a"lyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay

ּוכתֹורת זעירא, ּבאל"ף וּיקרא ׁשּכתּוב מה עם זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלקּׁשר
ג' ּבן ּבהיֹותֹו צדק' לה'צמח (ׁשאמר הּזקן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאדמֹו"ר

הענוה64ׁשנים) על מֹורה ּדוּיקרא זעירא ׁשהאל"ף ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
מּכלֿמקֹום עצמֹו, מעלֹות ׁשּידע ּדהגם ּדמׁשה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּבּטּול
אֹותֹו הביאה זֹו ידיעה ואּדרּבא עצמֹו, את החׁשיב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלא
ׁשם (ּכּמבאר יֹותר עֹוד עצמֹו ּבעיני ׁשפל ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹלהיֹות
זעירא ׁשהאל"ף זה על ׁשּמהּטעמים לֹומר ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבארּכה).
ּכי הּוא, וּיקרא, ּבתבת היא ּדמׁשה הּבּטּול על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהרֹומזת
המׁשכת ּדוּיקרא, להּגּלּוי ּכלי נעׂשה ׁשּלֹו הּבּטּול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָעלֿידי
ועלּֿדר) ּבה'עצמּות' מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻוגּלּוי
מה יּובן ועלּֿפיֿזה יּׂששכר). ּבענין לעיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבאר
כּו' הּדּברֹות ׁשּלכל אף הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת וּיקרא ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּנאמר
מׁשרׁשת ׁשהיא ּדתֹורה זה ענין ּכי קריאה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָֻקדמה
ּבדיני עֹוסקת ׁשהּתֹורה ּבזה ּבעּקר מתּגּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבה'עצמּות'
.יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותֹו העֹולם את לברר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות,

‰p‰Âמּבחינת יׁש מּיׂשראל ואחד אחד ּדבכל ידּוע, ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּדמׁשה65מׁשה הּבּטּול ּכֹולל מּובן,66, ּומּזה . ְִִֵֶֶֶַָֹֹ

ואחד אחד לכל ּגם הּוא מׁשה אל וּיקרא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשענין
ּגם67מּיׂשראל ועלֿידיֿזה זה. ּפסּוק ּכׁשּלֹומד ּובפרט . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות עבֹודת על ּכח נתינת לֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹנמׁשכת
ּכפׁשּוטּה, הּקרּבנֹות לעבֹודת קרֹובה הכנה נעׂשה ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָוזה

רצֹונ ּכמצות לפני נעׂשה הּמקּדׁש68וׁשם ּבבית , ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמׁש. ּובקרֹוב ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשליׁשי
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ויקרא.64) לפ' א' שיחה חי"ז בלקו"ש ונתבאר הובא .68 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ב).65)ספר (נט, פמ"ב פרשתנו66)תניא לקו"ת

א. שם.67)ב, לקו"ת ובכ"מ.68)ראה ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח
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שיש הכח כי תקריבו"ֿ "כי ולא יקריב" כי "אדם שכתוב הטעם לסיכום:

דבוקים שהם לפי 'אדם' בחינת היותם מצד הוא קרבנות להקריב בישראל

בדרגת האדם עבודת ע"י - עצמם הקרבנות א. ענינים: ב' ובזה בהקב"ה.

את לקיים בקרבנות הכח ב. המצוות. קיום ע"י שנעשית שבו דכלים דבקות

האדם עבודת ע"י - העולם

שבו דאורות דבקות בדרגת

תורה. לימוד ע"י שנעשית

הדיבור התחלת היתה ולכן

כי קרבנות, בפרשת מועד מאוהל

בדיני בעיקר הוא דתורה הגילוי

קרבנות.

למעלה היא שהתורה ואף

מצד שהיא כמו זהו מהעולמות,

כמו התורה מצד אבל עצמה,

בעצמותו, מושרשת שהיא

דירהשנתאוו ית' לו להיות ה

העולם עניני הרי - בתחתונים

לגבי כביכול מקום תופסים

התורה לגבי מובא ולכן התורה.

ממקום שיורדים דמים המשל

מצד שזהו נמוך, למקום גבוה

הנמוך למקום המים שייכות

זה דתורה בנמשל וענין דוקא.

התורה, בהלכות בעיקר הוא

למעשה. הלכה פסקֿדין שענינם

ודוגמתם באדם ענינים ב'

ע"ש - אדם שנקרא בתורה:

הצורה, (ע"ש לעליון אדמה

ע"ש - אדם ושנקרא הנפש)

ובזה האדמה מן שנוצר החומר,

נשמתו מעלת לגבי גם יתרון

גבוה בהגבוה, הגוף שורש (מצד

דווקא למטה שירדה וכמו מהעולם, למעלה שהיא כמו בתורה: גם וכך יותר).

ית'. בעצמותו הוא ששורשה זה מצד

והענווה הביטול על המורה זעירא (ובאלף משה" אל "ויקרא ענין שע"י וזהו

משה לבחינת גם ברוחניות הקרבנות עבודת על כח נתינת נמשכת דמשה)

קדמה הדיברות (שלכל מדיבור שלמעלה קריאה מישראל. ואחד אחד שבכל

הוי') משם שלמעלה מעצמותו היא הקריאה כי הקורא מי נאמר ולא קריאה

למטה להתגלות בעצמותו מושרשת שהיא כמו התורה המשכת שענינה

ית' לו דירה ולעשותו העולם את לברר הקרבנות, בעבודת האמיתי במקומה

והשלימה. האמיתית בגאולה כפשוטה הקרבנות לעבודת ועד
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יד

n"cyz'd ipy xc` c"ei ,ev zyxt 'c mei zgiy .c"qa

eigiy - "myd ze`av" - zeclile miclil

- dgpn zltz ixg`l ,zqpkd ziaa -

מוגה בלתי

נאו".‡. משיח וואנט "ווי ניגנו ואחרֿכך ז"ל, חכמינו ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

ההוראה·. את ולבאר להקדים יש לראש לכל ולכן, הפורים, לימי הכנה ובתור בסמיכות מתקיים זה כנס
הכנס. מתקיים שבו השבוע ופרשת בשבוע מהיום הנלמדת ההוראה - ואחרֿכך הפורים, מימי הנלמדת

הכנס), מתקיים שבו (היום זה יום עם הקשורה ההוראה את תחילה שמבארים הוא הסדר כלל שבדרך ואף
מכיון מכלֿמקום, – אליהם) הכנה מהווה זה (שיום זה לאחרי הבאים הימים עם הקשורה ההוראה את ואחרֿכך

כי: הקבוע, הסדר את לשנות צורך יש פורים, עם הקשור כנס אודות שמדובר

עם הקשור בכנס הרי - לכך ובהתאם בזה, וכיוצא ומסכות במלבושים משתנים שבפורים ישראל מנהג (א)
הקבוע. הסדר את לשנות יש הפורים ימי

ושמחה" משתה "ימי הם הפורים ימי בשאר1(ב) לשמחה" ד"מועדים מהשמחה יותר גדולה לשמחה עד ,

השנה גדר2ימי פורצת ששמחה ומכיון הבא3. מכל "לחטוף" משתדלים אלא הקבוע, בסדר מתחשבים לא -

ענין אודות מיד ולדבר "לחטוף" צריכים הפורים, ימי עם הקשור בכנס ולכן, שמחה. לידי המביא דבר לידו
הפורים. דימי הכללי התוכן - שמחה של

פורים דנס בסיפור שכן, ישראל, ילדי של ד"כנס" המאורע עצם עם קשור הפורים דימי הענין שתוכן ובפרט
כדלקמן. ישראל, ילדי של מעלתם גודל מודגשת

בלילה‚. המגילה קריאת - היא דפורים העיקרית המצוה [שלכן, במגילה מסופר - הפורים דימי הענין תוכן
"שהחיינו"4וביום ברכת כולל בברכה, קריאה הגזירה5, ביטול ולא המן, גזירת דביטול הנס - הענין ונקודת ,[

הוא" ד"ונהפוך באופן אלא שונים,6בלבד, במלבושים להשתנות ישראל למנהג הטעמים אחד שזהו [ולהעיר,
ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים ועד בשמחה], להרבות כדי הרגיל, הסדר את .7להפוך

עלֿידי שהרי ומכרעת, רבה השפעה ישראל לילדי היתה הוא") ד"ונהפוך באופן המן גזירת (ביטול זה ובענין
המן: גזירת נתבטלה - התורה ברוח ישראל ילדי של הנהגתם

במדרש ופגעו8איתא חבורתו, בני וכל הוא שמח ויבוא המן, ביד ונתנו האגרות אותן שנחתמו "בשעה :

וכשראה אחריהם, מרדכי ורץ הספר, מבית באים שהיו תינוקות שלשה מרדכי וראה לפניהם, הולך שהוא במרדכי
שהגיע כיון מהם. מרדכי ישאל מה לדעת מרדכי אחרי הלכו התינוקות, אחרי מרדכי רץ שהיה חבורתו וכל המן
רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא אל לו: אמר פסוקיך. לי פסוק מהם: לאחד שאל התינוקות, אצל מרדכי

תבוא ולא9כי דבר דברו ותופר עצה עוצו הספר, מבית עמדתי הפסוק ובזה היום, קריתי אני ואמר: השני פתח .
אֿל עמנו כי ואני10יקום אשא ואני עשיתי אני אסבול אני שיבה ועד הוא אני זקנה ועד ואמר: השלישי פתח .

ואמלט גדולה".11אסבול שמחה שמח והיה שחק כך, מרדכי ששמע כיון .

הפסוק הוא בתורה פסוק איזה כלומר, פסוקיך", לי "פסוק אצלו: ושאל - יהודי ילד ברחוב פגש מרדכי
ומשואת פתאום מפחד תירא "אל ואמר: הילד נענה לאורו? והולך חי אתה שעמו הפסוק ("פסוקיך"), שלך

חי! הוא שעמו הפסוק זהו - תבוא" כי רשעים
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כב.1) ט, אסתר
או"ח2) טושו"ע הט"ו. פ"ב מגילה הל' רמב"ם ב. ז, מגילה ראה

ס"ב. סתרצ"ה
ואילך.3) 49 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך בארוכה ראה
ר"ס4) שם טושו"ע ה"ג. פ"א שם רמב"ם במשנה. - א ד, מגילה
תרפז.
וש"נ.5) .73 ס"ע חב"ד המנהגים ספר ראה

א.6) שם, אסתר
טז.7) ח, שם
ועוד.8) תתרנז. רמז אסתר יל"ש לסופו). (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
כה.9) ג, משלי
יו"ד.10) ח, ישעי'
ד.11) מו, שם

n"cyz'd ipy xc` c"ei ,ev zyxt 'c mei zgiy

מיוחד מקרה אינה גו'" תירא "אל הפסוק עם חי יהודי שילד שהעובדה העולם לכל להראות כדי אמנם,
לאחרי הנה - יהודי ילד כל של הנהגתו זוהי אלא בלבד, ישראל מילדי חלק אצל או דוקא, זה ילד אצל במינו
הספר, מבית עמדתי הפסוק ובזה היום, קריתי אני ואמר: השני "פתח שלו, הפסוק את הכריז הראשון שהילד

עצ אתעוצו הוא גם מכריז יהודי, ילד עוד ברחוב פוגשים כאשר אֿל", עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר ה
גו'". ותופר עצה "עוצו - שלו הפסוק

ואמר: השלישי "פתח - ונצחי קבוע דבר "חזקה", של באופן הוא זה שענין יותר, גדול דבר להראות וכדי
פעמים בשלשה (שהיא ד"חזקה" התוקף נפעל שעלֿידיֿזה ואמלט", אסבול ואני וגו' הוא אני זקנה גם12ועד (

הפסוקים שני את ששמע לאחרי שלו הפסוק את אמר השלישי הילד שהרי הראשונים, פסוקים דשני לתוכן בנוגע
שלפניו. הילדים עלֿידי שנאמרו

ברחוב, אותם פוגשים כאשר שגם - היא ישראל ילדי של הקבועה שהנהגתם כולו, העולם לכל מוכיחים ובזה
שהות היתה שאז פסוקיך", לי "פסוק להם יאמר שמרדכי ידעו לא אלו ילדים (שהרי מוקדמת הכנה כל ללא
ליהדות, המנגד דבר משום לפחד שאין - שתוכנו שלו, פסוק מהם אחד כל ביד יש מראש), להתכונן בידם

ואמלט", אסבול ש"אני ובודאי אֿל", ש"עמנו מכיון

שבכוחם בידעו גדולה", שמחה שמח והיה "שחק - כזה במצב נמצאים ישראל שילדי ראה מרדכי וכאשר
התורה ברוח שהולכים ישראל ילדי המן.13של גזירת בודאי תתבטל

הוראה„. מלשון תורה - התורה עניני ככל אם)14והנה, כי בלבד, סיפור (לא הוא דפורים הענין גם הרי -

ומוארת ברורה הוראה הדבר נעשה בתורה, נכתב זה שמאורע שלאחרי היינו, יהודי, של להנהגתו בנוגע הוראה
אור" "תורה ומקום.15- מקום ובכל ודור דור בכל יהודי, של דרכו את המאירה ,

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב באופן היא זו הוראה גם הרי שבתורה ההוראות 16וככל

ובמחשבה ("בפיך") בדיבור תבוא זו שהוראה לפעול מאד" גו' ש"קרוב היינו, עתה), זה שאמרתם (כפי
היוםֿיום. בחיי ("לעשותו") בפועל לעשיה ועד ("בלבבך"),

בפשטות: - היא וההוראה

הזה" הרע "המן הרשע, המן היה ההם שבימים אלו17כשם בימינו כן כמו - ישראל בני על גזירה שגזר ,

ומצוות. תורה לקיים ישראל לבני חסֿושלום ולהפריע לגזור שרוצה הזה" הרע "היצר ישנו

המנגד דבר משום לפחד מה שאין מכריזים ישראל שילדי - הפורים מימי שלמדים ההוראה באה זה ועל
היצר, של והעצות הגזירות כל את הם מבטלים - ועלֿידיֿזה הקב"ה, של בכחו שבטוחים מכיון יהדות, לעניני

לנו". תהיה "כן - ההם בימים ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים שכשם שפועלים ועד

יותר:‰. בפרטיות הענין ביאור
לסדר18הסדר בהתאם הוא - ואמלט" גו' זקנה "ועד גו'", ותופר עצה "עוצו גו'", תירא "אל הפסוקים, דג'

שונים: מצבים שלשה - ובזה הפורים, בימי שהיו המאורעות

האגגי" גו' "המן ששמו שר ישנו המלך שבחצר הידיעה עצם בשנאתו19(א) ידוע שהיה עמלק של מזרעו ,

שהמן לפני עוד - וזאת המן, של בעטיו לבוא העלולה רשעים" מ"שואת "פחד" לעורר יכולה - ישראל לעם
המן" "מחשבת - בלבד במחשבתו עדיין הם הדברים כאשר אלא ישראל, בני על גזירות לגזור ויעץ .20דיבר

מדבר פחד שלילת - שתוכנו תבוא", כי רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא "אל הראשון: הפסוק בא זה ועל
כו'. לבוא העלול

אל ובא בזה, וכיוצא אחרים שרים עם ומתייעץ שמדבר בדיבור, מתגלה המן של מחשבתו כאשר (ב)
הפסוק בא אזי - במגילה) המסופרים הדברים פרטי (ככל כו' ישראל בני על גזירה לגזור לו ומציע אחשורוש
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מיוחד מקרה אינה גו'" תירא "אל הפסוק עם חי יהודי שילד שהעובדה העולם לכל להראות כדי אמנם,
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גו'". ותופר עצה "עוצו - שלו הפסוק
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ברחוב, אותם פוגשים כאשר שגם - היא ישראל ילדי של הקבועה שהנהגתם כולו, העולם לכל מוכיחים ובזה
שהות היתה שאז פסוקיך", לי "פסוק להם יאמר שמרדכי ידעו לא אלו ילדים (שהרי מוקדמת הכנה כל ללא
ליהדות, המנגד דבר משום לפחד שאין - שתוכנו שלו, פסוק מהם אחד כל ביד יש מראש), להתכונן בידם

ואמלט", אסבול ש"אני ובודאי אֿל", ש"עמנו מכיון

שבכוחם בידעו גדולה", שמחה שמח והיה "שחק - כזה במצב נמצאים ישראל שילדי ראה מרדכי וכאשר
התורה ברוח שהולכים ישראל ילדי המן.13של גזירת בודאי תתבטל

הוראה„. מלשון תורה - התורה עניני ככל אם)14והנה, כי בלבד, סיפור (לא הוא דפורים הענין גם הרי -
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היצר, של והעצות הגזירות כל את הם מבטלים - ועלֿידיֿזה הקב"ה, של בכחו שבטוחים מכיון יהדות, לעניני
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שונים: מצבים שלשה - ובזה הפורים, בימי שהיו המאורעות

האגגי" גו' "המן ששמו שר ישנו המלך שבחצר הידיעה עצם בשנאתו19(א) ידוע שהיה עמלק של מזרעו ,

שהמן לפני עוד - וזאת המן, של בעטיו לבוא העלולה רשעים" מ"שואת "פחד" לעורר יכולה - ישראל לעם
המן" "מחשבת - בלבד במחשבתו עדיין הם הדברים כאשר אלא ישראל, בני על גזירות לגזור ויעץ .20דיבר

מדבר פחד שלילת - שתוכנו תבוא", כי רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא "אל הראשון: הפסוק בא זה ועל
כו'. לבוא העלול

אל ובא בזה, וכיוצא אחרים שרים עם ומתייעץ שמדבר בדיבור, מתגלה המן של מחשבתו כאשר (ב)
הפסוק בא אזי - במגילה) המסופרים הדברים פרטי (ככל כו' ישראל בני על גזירה לגזור לו ומציע אחשורוש
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n"cyz'dטז ipy xc` c"ei ,ev zyxt 'c mei zgiy

בדיבור הועלו שכבר עצות והפרת ביטול - שתוכנו אֿל", עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו השני:
דבר"). דברו גו' עצה ("עוצו

טפש" "מלך להיותו - אחשורוש אצל נתקבלו המן של דבריו כאשר (אודות21(ג) האגרות שנחתמו עד ,

שגם - שתוכנו ואמלט", אסבול ואני וגו' הוא אני זקנה "ועד השלישי: הפסוק בא אזי - המלך בטבעת הגזירה)
הרעה. מן אותם וממלט ישראל בני את הקב"ה מציל כזה במצב

.Â:"הזה הרע "היצר ועצת לגזירת בנוגע גם ישנם - אלו מצבים ג' והנה,
חסֿושלום, בעולם חושך לעשות כו') ומייעץ שמדבר (לפני הרע היצר של מחשבתו קיימת - לראש לכל

חושך מלשון (רשעים)" ד"תורה22"שואת באור מוארים ישראל בני של היוםֿיום שחיי זה שתמורת היינו, ,

תורה" זו "אורה אורה", היתה "ליהודים ,23אור",

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית יודע נורמלי) אדם (וכל יהודי כל שהרי ש"ה'24- ויודע ,
כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כבודו הארץ כל ומלא עליו בעצמו25נצב שה"רמטכ"ל" היינו, ,

ונשים" טף זקן ועד "מנער השם", ל"צבאות השייכים ואחת אחד כל עם ביחד מובן26נמצא שכן, ומכיון ,
שמחה ומתוך מאד", גו' "קרוב ומיד, תיכף אותה מקיים בודאי מה"רמטכ"ל", ופקודה ציווי מקבל שכאשר

בעושיו" ישראל "ישמח מוארים27גדולה, יהודי כל של שחייו כך הנ"ל), הפרטים כל את עתה זה שאמרתם (כפי
- כולו העולם כל את הם מאירים שעלֿידיֿזה ועד אור", ד"תורה באור

יהודי אצל חלישות שיפעל עלֿידיֿזה חסֿושלום, בעולם חושך לעשות - הרע היצר של ומחשבתו רצונו
ומצוותיה. התורה בעניני

הוא פונה ואז פועל, לידי זו מחשבה להביא כיצד ותחבולות עצות לחפש הרע היצר מתחיל זה ולאחרי
של "חייל" להיות שמע, לו: באמרו דבר", דברו גו' עצה "עוצו - ודיבורים עצות מיני כל עם יהודי לילד
או להתפלל אתה שצריך הזמן מגיע שכאשר - היצר ממשיך - עצתי ולכן, ביותר! קשה דבר זהו - הקב"ה
להתפלל כח לך אין וחלש, עייף אתה שכרגע למדריך, או למורה להורים, תאמר אזי - האכילה לפני ברכה לומר
כח לך שאין ובודאי הברכה, אמירת לאחרי עד להמתין מבלי ומיד, תיכף לאכול רצונך ולכן ברכות, ולומר
המלכה ואסתר היהודי מרדכי של לרצונו בהתאם זה האם המשקה, או המאכל כשרות אודות ולברר להתעניין

את שחינכו זה).(כפי ילד של להוריו עד דור, לאחרי דור אחריהם, הבאים

במקום שמסביבך: מהחברה לפרוש ממך דורשת התורה עלֿפי שההנהגה מצב ישנו לפעמים מזו: יתירה
עמהם לחיות אתה צריך שכן, ומכיון אינםֿיהודים, ילדים גם גרים שכונה, באותה או רחוב באותו מגוריך,
כל יוצאים שאז יוםֿטוב, או שבת מגיע כאשר אמנם, במשחקים. עמהם משתתף הנך לפעם ומפעם בשלום,
להתפלל, כדי לביתֿהכנסת וללכת מהם לפרוש אתה צריך בזה, וכיוצא ב"כדור" לשחק שאינםֿיהודים הילדים
תורה עניני לשאר בנוגע בזה וכיוצא המנחה), תפילת בעת עתה שעשיתם (עלֿדרך ו"קדושה" "ברכו" לשמוע

ומצוותיה.

גו' זקנה "ועד גו'", ותופר עצה "עוצו גו'", תירא "אל - האמור ובסדר הנ"ל, פסוקים ג' באים זה ועל
מנחה): תפילת בסוף עתה זה שאמרתם (בסדר ואמלט"

ומשואת פתאום מפחד תירא "אל היצר: של מחשבתו מפני לפחד מה שאין לדעת צריכים - לראש לכל
אין - דבר") דברו גו' עצה ("עוצו היצר של והדיבורים העצות כבר שישנם לאחרי ואפילו תבוא". כי רשעים
כאשר גם מזו: ויתירה אֿל". עמנו כי הדבר) (וטעם יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו מזה: להתפעל מה
שיבה ועד גו' זקנה ד"עד ובאופן ואמלט", אסבול "אני אזי - מהסביבה עצמו את למלט שזקוק למצב מגיע

שכתוב כמו גו'28גו'", זקנה "עד חייו, ימי כל שבמשך היינו, ממנה", יסור לא יזקין כי גם גו' לנער "חנוך
ברוחניות. והן בגשמיות הן צרה, מכל אותו וממלט הקב"ה לו עוזר שיבה", ועד
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א.21) יב, מגילה
עה"פ.22) ומצו"ד מצו"צ
ב.23) טז, מגילה
א.24) א, בראשית

סע"א).25) (נו, פמ"א תניא
יג.26) ג, אסתר - הכתוב לשון
סע"ב).27) (מב, פל"ג תניא וראה ב. קמט, תהלים
ו.28) כב, משלי

n"cyz'd ipy xc` c"ei ,ev zyxt 'c mei zgiy

.Êדכל הענינים פרטי את המבארים ז"ל חכמינו וממדרשי המגילה מסיפור הנלמדת ההוראה כללות וזוהי
השנה: ימי כל במשך היהודי של דרכו את המאירה הוראה - המגילה מתיבות תיבה

גזירת ביטול את היהודי) מרדכי של (בהדרכתו התורה בדרכי שהתנהגו ישראל ילדי פעלו ההם שבימים כשם
כוש, ועד מהודו המלך, מדינות בכל ויקר", וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים נצחון, לידי והביאו המן,
ילדי של בכוחם אלו, בימינו כן כמו - עניניהם בכל להם סייעו הארץ" ש"עמי עד הוא", ד"ונהפוך ובאופן

ויקר". וששון ושמחה "אורה ישראל בני כל אצל ולפעול הזה", הרע "היצר את לנצח ישראל

הי עצת את לבטל שבכוחם יודעים ישראל ילדי ידיעהוכאשר הנה - אֿל" ש"עמנו מכיון לגמרי, ולנצחו צר
כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה' יודעים כאשר ובפרט ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק כח נתינת מהווה זו
ה' "ישמח - ועלֿידיֿזה בעושיו", ישראל "ישמח - שמחה מתוך זאת ולעשות כראוי", עובדו אם ולב

השם".29במעשיו" ל"צבאות המתאים באופן היוםֿיום בחיי מתנהגים ישראל שילדי בראותו הקב"ה של שמחתו ,

זו, ובשכונה זו ובעיר זו במדינה - כולל מקום, ובכל דור בכל ושמחה" "אורה ממשיכים זו הנהגה ועלֿידי
כולו, העולם לכל - עד ישראל, בני מושבות ובכל

לפורים. הסמוכים בימים המתאימה ההנהגה עלֿידי – הפורים דימי הגדולה לשמחה באים זו ומשמחה

הגלות בזמן עדיין נמצאים כאשר ומצוותיה, תורה יהדות בעניני שמחים ישראל שבני רואה הקב"ה וכאשר
ראשם" על עולם ד"שמחת היעוד את ומזרז ממהר אזי -30,

לגאולה" גאולה במהרה31ו"מיסמך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה פורים מגאולת -

ממש. בימינו

***

.Á,לפורים הסמוכים בימים שמתקיים בכנס עלֿכלֿפנים) (בקיצור הפורים דימי ההוראה נקודת ביאור לאחרי
לפורים, הכנה בתור

במגילה המסופר ובדוגמת והשמחה32עלֿדרך לגאולה ההכנה היתה זו שפעולה היהודים", כל את כנוס "לך :
ולכנס לאסוף משתדל ואחד אחד שכל [עלֿידיֿזה יחדיו להתכנס צריכים שיהודים אלו, בימינו כן וכמו דפורים,

כמוך" לרעך "ואהבת לציווי בהתאם חבריו, בתורה"33את גדול "כלל שזה למטרה34, זהֿעתה)] שאמרתם (כפי
הזה" הרע "יצר וגזירת ההם, בימים הרשע המן גזירת את לבטל כדי בהם התלוי כל את לעשות - אחת ותכלית

בשמחה להיות שצריכים ומצוותיה התורה עניני ככל שמחה, ומתוך בזריזות, זאת ולעשות אלו, ובפרט35בימינו ,
- המועדים משמחת יותר גדולה היא השמחה שאז לפורים, הקשור ענין

השבוע מפרשת וכן הכנס, מתקיים שבו בשבוע מהיום הנלמדת ההוראה את לבאר - הקבוע לסדר נחזור
זה. ליום השייך הפרשה חלק - ובפרט אור", ב"תורה

צו. בפרשת חמישי עד מרביעי - היא והיום השבוע ופרשת בשבוע, רביעי ביום מתקיים זה כנס

שיכול ונשים", טף זקן ועד "מנער ואחד, אחד כל עבור אור" ב"תורה ומוארת ברורה הוראה יש ובודאי
ובמחשבה בדיבור הן לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב ובאופן ללמדה, צריך ובמילא הוא

העיקר" הוא "המעשה שהרי ("לעשותו"), בפועל במעשה - ובעיקר ובלבבך"), .36("בפיך

.Ë:בשבוע רביעי מיום ההוראה
- הכנסים) מרבית מתקיימים (שבו השלישי יום ולדוגמא: זה. ליום השייכת מיוחדת מעלה - ויום יום לכל

טוב" כי בו המאורות37"הוכפל "שני נבראו שבו זה, יום של המיוחד שענינו התורה מספרת - הרביעי ליום ובנוגע .
הלילה" לממשלת לכוכבים) בערך גדול הוא (שגם הקטן ו"המאור היום" לממשלת הגדול "המאור .38הגדולים",
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.Êדכל הענינים פרטי את המבארים ז"ל חכמינו וממדרשי המגילה מסיפור הנלמדת ההוראה כללות וזוהי
השנה: ימי כל במשך היהודי של דרכו את המאירה הוראה - המגילה מתיבות תיבה

גזירת ביטול את היהודי) מרדכי של (בהדרכתו התורה בדרכי שהתנהגו ישראל ילדי פעלו ההם שבימים כשם
כוש, ועד מהודו המלך, מדינות בכל ויקר", וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים נצחון, לידי והביאו המן,
ילדי של בכוחם אלו, בימינו כן כמו - עניניהם בכל להם סייעו הארץ" ש"עמי עד הוא", ד"ונהפוך ובאופן

ויקר". וששון ושמחה "אורה ישראל בני כל אצל ולפעול הזה", הרע "היצר את לנצח ישראל

הי עצת את לבטל שבכוחם יודעים ישראל ילדי ידיעהוכאשר הנה - אֿל" ש"עמנו מכיון לגמרי, ולנצחו צר
כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה' יודעים כאשר ובפרט ומצוותיה, התורה עניני בכל לעסוק כח נתינת מהווה זו
ה' "ישמח - ועלֿידיֿזה בעושיו", ישראל "ישמח - שמחה מתוך זאת ולעשות כראוי", עובדו אם ולב

השם".29במעשיו" ל"צבאות המתאים באופן היוםֿיום בחיי מתנהגים ישראל שילדי בראותו הקב"ה של שמחתו ,

זו, ובשכונה זו ובעיר זו במדינה - כולל מקום, ובכל דור בכל ושמחה" "אורה ממשיכים זו הנהגה ועלֿידי
כולו, העולם לכל - עד ישראל, בני מושבות ובכל

לפורים. הסמוכים בימים המתאימה ההנהגה עלֿידי – הפורים דימי הגדולה לשמחה באים זו ומשמחה

הגלות בזמן עדיין נמצאים כאשר ומצוותיה, תורה יהדות בעניני שמחים ישראל שבני רואה הקב"ה וכאשר
ראשם" על עולם ד"שמחת היעוד את ומזרז ממהר אזי -30,

לגאולה" גאולה במהרה31ו"מיסמך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה פורים מגאולת -

ממש. בימינו

***

.Á,לפורים הסמוכים בימים שמתקיים בכנס עלֿכלֿפנים) (בקיצור הפורים דימי ההוראה נקודת ביאור לאחרי
לפורים, הכנה בתור

במגילה המסופר ובדוגמת והשמחה32עלֿדרך לגאולה ההכנה היתה זו שפעולה היהודים", כל את כנוס "לך :
ולכנס לאסוף משתדל ואחד אחד שכל [עלֿידיֿזה יחדיו להתכנס צריכים שיהודים אלו, בימינו כן וכמו דפורים,

כמוך" לרעך "ואהבת לציווי בהתאם חבריו, בתורה"33את גדול "כלל שזה למטרה34, זהֿעתה)] שאמרתם (כפי
הזה" הרע "יצר וגזירת ההם, בימים הרשע המן גזירת את לבטל כדי בהם התלוי כל את לעשות - אחת ותכלית

בשמחה להיות שצריכים ומצוותיה התורה עניני ככל שמחה, ומתוך בזריזות, זאת ולעשות אלו, ובפרט35בימינו ,
- המועדים משמחת יותר גדולה היא השמחה שאז לפורים, הקשור ענין

השבוע מפרשת וכן הכנס, מתקיים שבו בשבוע מהיום הנלמדת ההוראה את לבאר - הקבוע לסדר נחזור
זה. ליום השייך הפרשה חלק - ובפרט אור", ב"תורה

צו. בפרשת חמישי עד מרביעי - היא והיום השבוע ופרשת בשבוע, רביעי ביום מתקיים זה כנס

שיכול ונשים", טף זקן ועד "מנער ואחד, אחד כל עבור אור" ב"תורה ומוארת ברורה הוראה יש ובודאי
ובמחשבה בדיבור הן לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב ובאופן ללמדה, צריך ובמילא הוא

העיקר" הוא "המעשה שהרי ("לעשותו"), בפועל במעשה - ובעיקר ובלבבך"), .36("בפיך

.Ë:בשבוע רביעי מיום ההוראה
- הכנסים) מרבית מתקיימים (שבו השלישי יום ולדוגמא: זה. ליום השייכת מיוחדת מעלה - ויום יום לכל

טוב" כי בו המאורות37"הוכפל "שני נבראו שבו זה, יום של המיוחד שענינו התורה מספרת - הרביעי ליום ובנוגע .
הלילה" לממשלת לכוכבים) בערך גדול הוא (שגם הקטן ו"המאור היום" לממשלת הגדול "המאור .38הגדולים",
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היינו, הלבנה, מאור יותר גדול החמה אור (א) פרטים: בשני - הוא ללבנה החמה שבין החילוק והנה,
מהֿשאיןֿכן כו', ברור באופן דבר כל ורואים לגמרי, מואר העולם כל אזי (ביום) בעולם מאירה החמה שכאשר
כל ללא בשוה, הימים בכל הוא החמה אור (ב) בתוקף. האור אין שאז (בלילה), בעולם מאירה הלבנה כאשר
שינויים, כל ללא בשוה, האור מאיר ויום יום בכל (פורים), בחודש הי"ד ליום בחודש ראשון יום בין חילוק
ללילה בחודש), י"א (ליל הקרוב בלילה הלבנה אור דומה אינו שהרי ליום, מיום משתנה - הלבנה אור אבל
היא הלבנה שאז פורים, שושן - בחודש וט"ו פורים, - בחודש לי"ד עד הלאה, וכן י"ב), (ליל שלאחריו

במילואה.

בתוקף, מאיר האור אין בחודש) (בט"ו במילואה כשהיא ואפילו ליום, מיום משתנה הלבנה אור כלומר:
בתוק היא מאירה ותמיד שינויים, בה אין - החמה אור מהֿשאיןֿכן הלילה, בחשכת נמצאים עדיין ףשהרי

גדול.

מאיר (שבו "יום" של והאמיתי הפנימי התוכן מהו השם", ב"צבאות "חייל" יהודי, אצל שואלים כאשר
בפשטות: הוא משיב - הקטן") "המאור מאיר (שבו ו"לילה" הגדול") "המאור

שאז תמידי, ובאופן והתוקף הגילוי בתכלית אור") ("תורה התורה אור מאיר שבו מצב - פירושו "יום"
רשעים") ("שואת חושך עניני עם במלחמות צורך ללא לבב ובטוב בשמחה אור" "תורה עלֿפי להתנהג יכולים
שלא להחשיך שרוצה היצרֿהרע שישנו מכיון בעולם, חושך שורר כאשר - פירושו ו"לילה" לקדושה; המנגדים
רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא "אל - החושך על להתגבר צריכים שאז אור", ד"תורה ההוראות את יראו
שעלֿידיֿזה לעשותו", ובלבבך "בפיך ומצוותיה תורה עניני בכל ולעסוק וגו'", ותופר עצה "עוצו תבוא", כי
ישנה עדיין שהרי היום, אור עדיין זה אין זה לאחרי שגם אף הלבנה, אור בדוגמת - הלילה חשכת את מאירים

עליו. להתגבר שוב צריכים ולמחרת היצרֿהרע, של מציאותו

הגאולה: לזמן הגלות זמן שבין החילוק כללות וזהו

היצרֿהרע, של החושך רשעים", ד"שואת המציאות ישנה שאז הלילה, חשכת בדוגמת הוא הגלות זמן
הלילה. חשכת את המאירה הלבנה אור בדוגמת אור", ד"תורה האור עלֿידי זה חושך על להתגבר וצריכים
הקדושה אור מאיר שבהם בזה, וכיוצא פורים יוםֿטוב, שבת, מיוחדים, ימים ישנם חילוקים: ישנם זה ובאור

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הגלות, בחשכת נמצאים כאשר שגם כך יותר, מפני39בתוקף היצרֿהרע בורח -

מאיר אינו הקדושה אור שבהם חול, ימי רגילים, ימים וישנם לו; מפריע ואינו השמחה, וריבוי הקדושה אור
ביום מסויים חלק ישנו שלכן, כולו, היום כל במשך לגמרי חודר אינו הקדושה שאור היינו, כך, כל בתוקף

עליו. ולהתגבר היצרֿהרע עם להלחם זקוקים ואז חול, בעניני הוא עוסק שבו

הטומאה רוח "את היעוד יקויים שהרי והתוקף, הגילוי בתכלית הקדושה אור יאיר - לבוא לעתיד אמנם,
הארץ" מן עולם"40אעביר לאור ה' לך "והיה רשעים",41, "שואת היצרֿהרע, של החושך לגמרי שיתבטל היינו, ,

ו והתוקף הגילוי בתכלית יאיר הקדושה עולם".ואור "אור - תמידי באופן

נמצאים כאשר שגם - הגדולים" המאורות "שני נבראו שבו יום בשבוע, רביעי מיום הנלמדת ההוראה וזוהי
להוסיף בו התלוי כל את לעשות יהודי צריך הקטן", "המאור הלבנה, אור רק מאיר כאשר הגלות, בליל עדיין
תירא ד"אל ובאופן אור", "תורה עניני בכל ההוספה עלֿידי הגלות, ליל חשכת את לבטל כדי הקדושה באור
תתבטל שאז הגאולה, זמן את ומקרבת ממהרת זו והנהגה אֿל", ש"עמנו בידעו גו'", ותופר עצה "עוצו גו'",

עולם". לאור ה' לך "והיה היעוד קיום עדי הגלות, חשכת לגמרי

הלבנה שנת שבין החילוק את להשוות שענינה העיבור, שנת זו, בשנה מיוחדת הדגשה ישנה זה ובענין
החמה" כאור הלבנה אור "והיה לבוא: דלעתיד היעוד ובדוגמת עלֿדרך – החמה .42לשנת

.È:צו בפרשת חמישי עד מרביעי - היומי חומש משיעור ההוראה
המילואים ימי התחלת אודות מסופר היומי חומש הקרשים43בשיעור המשכן, כלי כל מוכנים היו כאשר -
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א.39) יד, מגילה
ב.40) יג, זכרי'
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כו.42) ל, שם
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n"cyz'd ipy xc` c"ei ,ev zyxt 'c mei zgiy

ובניו אהרן את וחינך קרבנות, בו להקריב והתחיל המשכן את רבינו משה הקים שאז המשכן, כלי וכל והיריעות
המשכן. לעבודת

שיעור לומדים שבו זה, ביום - ובמיוחד השנה, ימי כל על - אור" "תורה - מאירה הוראה מהווה זה וענין
זה: חומש

מקדש" דאיקרי ("משכן ומקדש המשכן להקמת ומזומן מוכן שהכל לדעת צריך יהודי המקדש44כל בית - (
השלישי.

– בלבד ("קליינעקייטן") קטנים דברים ולהשלים לסיים אלא נותר ולא הגלות, ליל בסוף אנו נמצאים
הקטנים הדברים כל את ויבטל היצר, מלחמת את יסיים ישראל, כלל בתוככי מכם, ואחת אחד שכל עלֿידיֿזה
מסיימים - שאז שמחה, מתוך המצוות וקיום התורה בלימוד עבודתו את וישלים היצר, של מהעצות שנותרו

גלות אחריה שאין אמיתית גאולה שיריים, כל ללא הגלות, ענין את .45לגמרי

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שהשפע46וכולם הילדים כל עם ביחד [בהתאם, עליהם תם
יוצאים יחדיו, כולם היצר, במלחמת חלקם את ולסיים השם" ל"צבאות להתגייס כמוך"] לרעך "ואהבת לציווי

העם", ד"שלימות באופן מהגלות

וקיום התורה בלימוד חלקו את ומשלים מסיים ואחד אחד שכל עלֿידיֿזה – התורה" "שלימות עם ביחד
מצוותיה,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו שלימות47ובאים -

בית - מקדש" "דאקרי המשכן לבנין הכל מוכן ששם הבית, ולהר הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם הארץ,
השלישי. המקדש

בביאת - יחדיו כולם הארץ, ושלימות התורה שלימות העם שלימות דשלימות, הענינים ג' כל ישנם ואז
לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח

שמיא" ענני עם ד"ארו ברגע48ובאופן שבו ורואה מסביבו ואחד אחד כל מביט כמימרא שברגע היינו, ,

בהר הקודש, בעיר הקודש, בארץ ומיד תיכף הוא נמצא המצוות, וקיום התורה בלימוד עבודתו את שסיים
המקדש, ובית הקודש

לבב. וטוב ובשמחה

***

.‡È."העיקר הוא ש"המעשה מכיון - בפועל מעשה של ענין עם כנס כל לסיים נהוג
נסיים - שבעלֿפה מתורה ז"ל חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים ואמירת המנחה, תפלת לאחרי ולכן,

כנס). בכל (כנהוג הצדקה נתינת עלֿידי ("לעשותו"), בפועל מעשה של בענין הכנס את

ישראל, ילדי של [כנס הפורים ימי עם הקשור ישראל ילדי של בכנס נמצאים כאשר ביותר מודגש זה וענין
ומתנקם" אויב "להשבית שבכוחם ויונקים", ובזמן49"עוללים הרשע, המן לגזירות בנוגע ההם בימים שהיה כפי ,

לאביונים" "מתנות היא: הפורים דימי העיקריות המצוות שאחת מכיון - הרע] היצר לעצת בנוגע ענין50הזה ,

הצדקה.

השקל מחצית של מטבעות ג' פורים לפני לתת ישראל למנהג מטבעות:51ובהתאם ג' ואחת אחד לכל יתנו -
לדבר בו להשתמש בעיניכם, כטוב בו לעשות - הג' ומטבע דפורים, לצדקה - הב' מטבע לצדקה, - הא' מטבע
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ט.46) יו"ד, בא
יב.47) יא, עקב

א.48) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
ג.49) ח, תהלים
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ס"א.51) סתרצ"ד או"ח רמ"א
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ובניו אהרן את וחינך קרבנות, בו להקריב והתחיל המשכן את רבינו משה הקים שאז המשכן, כלי וכל והיריעות
המשכן. לעבודת

שיעור לומדים שבו זה, ביום - ובמיוחד השנה, ימי כל על - אור" "תורה - מאירה הוראה מהווה זה וענין
זה: חומש

מקדש" דאיקרי ("משכן ומקדש המשכן להקמת ומזומן מוכן שהכל לדעת צריך יהודי המקדש44כל בית - (
השלישי.

– בלבד ("קליינעקייטן") קטנים דברים ולהשלים לסיים אלא נותר ולא הגלות, ליל בסוף אנו נמצאים
הקטנים הדברים כל את ויבטל היצר, מלחמת את יסיים ישראל, כלל בתוככי מכם, ואחת אחד שכל עלֿידיֿזה
מסיימים - שאז שמחה, מתוך המצוות וקיום התורה בלימוד עבודתו את וישלים היצר, של מהעצות שנותרו

גלות אחריה שאין אמיתית גאולה שיריים, כל ללא הגלות, ענין את .45לגמרי

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שהשפע46וכולם הילדים כל עם ביחד [בהתאם, עליהם תם
יוצאים יחדיו, כולם היצר, במלחמת חלקם את ולסיים השם" ל"צבאות להתגייס כמוך"] לרעך "ואהבת לציווי

העם", ד"שלימות באופן מהגלות

וקיום התורה בלימוד חלקו את ומשלים מסיים ואחד אחד שכל עלֿידיֿזה – התורה" "שלימות עם ביחד
מצוותיה,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו שלימות47ובאים -

בית - מקדש" "דאקרי המשכן לבנין הכל מוכן ששם הבית, ולהר הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם הארץ,
השלישי. המקדש

בביאת - יחדיו כולם הארץ, ושלימות התורה שלימות העם שלימות דשלימות, הענינים ג' כל ישנם ואז
לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח

שמיא" ענני עם ד"ארו ברגע48ובאופן שבו ורואה מסביבו ואחד אחד כל מביט כמימרא שברגע היינו, ,

בהר הקודש, בעיר הקודש, בארץ ומיד תיכף הוא נמצא המצוות, וקיום התורה בלימוד עבודתו את שסיים
המקדש, ובית הקודש

לבב. וטוב ובשמחה

***

.‡È."העיקר הוא ש"המעשה מכיון - בפועל מעשה של ענין עם כנס כל לסיים נהוג
נסיים - שבעלֿפה מתורה ז"ל חכמינו ומאמרי שבכתב מתורה פסוקים ואמירת המנחה, תפלת לאחרי ולכן,

כנס). בכל (כנהוג הצדקה נתינת עלֿידי ("לעשותו"), בפועל מעשה של בענין הכנס את

ישראל, ילדי של [כנס הפורים ימי עם הקשור ישראל ילדי של בכנס נמצאים כאשר ביותר מודגש זה וענין
ומתנקם" אויב "להשבית שבכוחם ויונקים", ובזמן49"עוללים הרשע, המן לגזירות בנוגע ההם בימים שהיה כפי ,

לאביונים" "מתנות היא: הפורים דימי העיקריות המצוות שאחת מכיון - הרע] היצר לעצת בנוגע ענין50הזה ,

הצדקה.

השקל מחצית של מטבעות ג' פורים לפני לתת ישראל למנהג מטבעות:51ובהתאם ג' ואחת אחד לכל יתנו -
לדבר בו להשתמש בעיניכם, כטוב בו לעשות - הג' ומטבע דפורים, לצדקה - הב' מטבע לצדקה, - הא' מטבע
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ג.49) ח, תהלים
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.·È:(כנס בכל (כנהוג שמחה ניגוני עם הכנס את נסיים - השמחה ענין את יותר להדגיש וכדי
"ועד גו'", ותופר עצה "עוצו גו'", תירא "אל בארוכה): (כנ"ל הפורים ימי עם הקשור הניגון - לראש לכל

וגו'", זקנה

גופא תירא" ד"אל הענין - אדרבה אלא ותחבולותיו, מעצותיו מהיצר, מפחדים שלא בלבד זו לא כלומר,
היצר עצת (שקיימת גופא זה ענין שכן, - הוא" ד"ונהפוך הענין מתבטא שבזה שמחה, של ניגון מתוך נאמר
החברים על השפעה - כולל המצוות, וקיום התורה בלימוד וחשק שמחה מוסיף לבטלה) כדי להלחם שיש

ביתם, בתוך השפעה - ובודאי חברותיה), על - וילדה חבריו, על - (ילד והחברות

התפילה, לאחרי מיד וניגנו שאמרו כפי גו'", צדיקים "אך הניגון - לזה ובהמשך

לטעון שיכול - היצרֿהרע שגם כדי דוקא, המדינה בשפת ניגון - נאו" משיח וואנט "ווי הניגון כן וכמו
פועלים ועלֿידיֿזה הניגון, תוכן את להבין יוכל הוא גם - "אידישקייט" מבין שאינו מכיון אידיש, מבין שאינו
הם - אדרבה אלא יהדות, לעניני חסֿושלום מפריעים שאינם בלבד זו שלא כך זאת, מבינים הארץ" "עמי שגם
לבב, וטוב שמחה מנוחה, מתוך המצוות וקיום התורה בלימוד לעסוק שיוכלו ישראל לבני ומסייעים עוזרים

בפועל יהיה שכך רצון", יהי כן "אמן לסיים - והעיקר בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה בניגון - ולסיים
צדקנו. משיח עלֿידי "נאו", ממש, בימינו במהרה והשלימה האמיתית בגאולה טפחים, מעשרה למטה ממש,

ואחרֿכך נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'", זקנה ועד גו' ותופר עצה עוצו גו' תירא "אל [ניגנו:
רצון". יהי כן "אמן וסיימו: בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ה'שליחֿציבור' ניגן

אחד לכל לחלק מנת על שיחיו, ולמדריכות למדריכים סענט עשר של מטבעות נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
כנ"ל]. מטבעות, ג' - שיחיו והילדות מהילדים ואחת
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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פסח של (בהתוועדות סיפר (מוהריי"צ) על1הרבי (

בעל אדמו"ר נכדו, את הזקן אדמו"ר הוליך שבו האופן

שאדמו"ר סיפר, הוא השאר בין ל"חדר". צדק", ה"צמח

הפרשה את הילד עם ללמוד ה"מלמד" על ציוה הזקן

"ויקרא" של לימוד2הראשונה את המלמד שסיים לאחר .

מדוע הזקן: אדמו"ר את הילד שאל הילד, עם הפרשה

זעירא? באל"ף "ויקרא" המילה כתובה

אמר: ואחרֿכך מה זמן לדבקות נכנס הזקן אדמו"ר

הקב"ה של כפיו יציר היה הראשון והקב"ה3אדם ,

השרת מלאכי מחכמת מרובה שחכמתו עליו הוא4מעיד .

בכך, עצמו והחשיב עצמו במעלת הכיר – הראשון אדם –

הדעת עץ בחטא נכשל .5ולכן

שלא רק לא אך עצמו, במעלת הכיר רבנו משה גם

נשבר ללב לו גרם הדבר אדרבה, אלא, בכך, התגאה

שפל היה והוא ליהודי6ונדכה, שאם בחושבו עצמו, בעיני

לאברהם השביעי דור ואינו עמרם, של בנו שאינו אחר,

היה כזאת, אבות וזכות כזו, גבוהה נשמה היתה אבינו,

ממנו יותר טוב בודאי .7הלה

בתורה הקב"ה אומר כך מאד8ועל עניו משה "והאיש

קטן ויהיה אדם, לכל האדמה". פני על אשר האדם מכל

עצמו את רבנו משה השווה שיהיה, ככל בדעת ופשוט

שניתנו המתנות לאחר ניתנות היו שאם במחשבה, אליו,

אבות, וזכות הנשמה מעלות עצמית, ויגיעה עמל ללא לו,

ממנו יותר טוב ודאי הלה .9היה

שלושה ישנם בסיני הקב"ה שנתן האותיות בצורות

זעירין. ואתוון בינונין, אתוון רברבין, אתוון אותיות: סוגי

קטנות). ואותיות בינוניות אותיות גדולות, (=אותיות

להיות האדם על כלומר בינוניות. באותיות נכתבה התורה

אצל10בינוני בינוני. לדרגת מגיעים התורה ובאמצעות ,

בערך הכרתו בגלל הדעת עץ בחטא שנכשל הראשון, אדם

כתוב רבנו,11עצמו, משה אצל רבתי; באל"ף "אדם"

העבודה באמצעות ענוה, של ביותר הגבוהה לדרגה שהגיע

זעירא. באל"ף "ויקרא" כתוב עצמו, בשפלות הכרה של

.·
Ì„‡ Ï˘ È˙·¯ Û"Ï‡‰ ÏÚ ¯·Ò‰‰ ‰Ó Ì˘Ï

?ÔÂ˘‡¯‰
הסבר: דורש זה סיפור

– לכך (ובנוסף לומר הזקן אדמו"ר צריך היה מדוע

micwdlועל הראשון, לאדם בקשר ההרחבה כל את (

מדוע להסביר כדי רבתי, אל"ף אצלו שכתובה לכך הסיבה
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של רבתי האל"ף על למד לא עדיין צדק" ה"צמח כאשר

הימים" ב"דברי רק (הכתובה הראשון עתה10אדם רק ,(

להביא מקום כל אין ולכאורה, – חומש ללמוד התחיל הוא
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יודע או חסרונו ומכיר א"ע שרואה טו"ר.. הדעת מעץ בחטאו האדם בטבע
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עזר"ת. בשלום דוקא.n"kaeפדה ההרגשה ענין שרצה הי' עה"ד חטא שענין (

וצ"ע.6) שם. ובשוה"ג 28 הערה 33 ע' חי"ג לקו"ש ראה
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פ"ד.10) פרקים ח' ה"ד. פ"א דעות הל' מרמב"ם להעיר

בתחלתו.11) דה"י

(מהר"י12) יצחק תולדות זקנים, מושב רזא, פענח (עה"ת), הרא"ש פי'

פרשתנו. ריש – עה"ת ש"ך יקר, כלי המור, צרור קארו),

הבאה.13) הערה וראה יצחק. ותולדות רזא בפענח לבד

דאדה"ר14) רבתי האל"ף שמבארים הקודמת שבהערה במפרשים משא"כ

`zeilrnl.ד סעיף בפנים כדלקמן ,

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' חיים אליעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה אד"ר וכן המברק שקדם לו, ואחכה להמשך בשורות הטובות לא 

רק בהנוגע להאברך אודותו הבריק, אלא גם בשאר הענינים, ויה"ר שיהי' בקרוב.

כיון שאינו מזכיר ע"ד השיעורים שלומד ברבים, בודאי שנמשכים הם כדבעי, וכדבעי ע"פ שו"ע 

היינו שמתגדל השיעור מזמן לזמן וכהציווי דמעלין בקדש, ומתגדל הן בכמות והן באיכות, ז. א. הוספה 

במספר המשתתפים והן באיכות הוספה יותר בלימוד הענינים ולהעמקה יותר.

וזכות הרבים ונוסף ע"ז גם זכות שבטו מסייע, וכמ"ש שמרו אמרתך גו' יורו משפטיך גו' כל שבט 

לוי שבני חורין היו במצרים )מצרים וגבולים( ע"י אמרתך ומשפטיך*, שהוראה כללית היא על כל שית 

אלפי שנין דהווה עלמא, ובפרט בגלות האחרון ובאחרית גלות זה שדומה במיוחד לגלות מצרים וגאולה 

בגלות  דוקא  שהכוונה  אראנו,  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  וכמ"ש  מצרים  לגאולת  היא  בדומה  העתידה 

וגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בהשיעורים שי'.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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פסח של (בהתוועדות סיפר (מוהריי"צ) על1הרבי (

בעל אדמו"ר נכדו, את הזקן אדמו"ר הוליך שבו האופן

שאדמו"ר סיפר, הוא השאר בין ל"חדר". צדק", ה"צמח

הפרשה את הילד עם ללמוד ה"מלמד" על ציוה הזקן

"ויקרא" של לימוד2הראשונה את המלמד שסיים לאחר .

מדוע הזקן: אדמו"ר את הילד שאל הילד, עם הפרשה

זעירא? באל"ף "ויקרא" המילה כתובה

אמר: ואחרֿכך מה זמן לדבקות נכנס הזקן אדמו"ר

הקב"ה של כפיו יציר היה הראשון והקב"ה3אדם ,

השרת מלאכי מחכמת מרובה שחכמתו עליו הוא4מעיד .

בכך, עצמו והחשיב עצמו במעלת הכיר – הראשון אדם –

הדעת עץ בחטא נכשל .5ולכן

שלא רק לא אך עצמו, במעלת הכיר רבנו משה גם

נשבר ללב לו גרם הדבר אדרבה, אלא, בכך, התגאה

שפל היה והוא ליהודי6ונדכה, שאם בחושבו עצמו, בעיני

לאברהם השביעי דור ואינו עמרם, של בנו שאינו אחר,

היה כזאת, אבות וזכות כזו, גבוהה נשמה היתה אבינו,

ממנו יותר טוב בודאי .7הלה

בתורה הקב"ה אומר כך מאד8ועל עניו משה "והאיש

קטן ויהיה אדם, לכל האדמה". פני על אשר האדם מכל

עצמו את רבנו משה השווה שיהיה, ככל בדעת ופשוט

שניתנו המתנות לאחר ניתנות היו שאם במחשבה, אליו,

אבות, וזכות הנשמה מעלות עצמית, ויגיעה עמל ללא לו,

ממנו יותר טוב ודאי הלה .9היה

שלושה ישנם בסיני הקב"ה שנתן האותיות בצורות

זעירין. ואתוון בינונין, אתוון רברבין, אתוון אותיות: סוגי

קטנות). ואותיות בינוניות אותיות גדולות, (=אותיות

להיות האדם על כלומר בינוניות. באותיות נכתבה התורה

אצל10בינוני בינוני. לדרגת מגיעים התורה ובאמצעות ,

בערך הכרתו בגלל הדעת עץ בחטא שנכשל הראשון, אדם

כתוב רבנו,11עצמו, משה אצל רבתי; באל"ף "אדם"

העבודה באמצעות ענוה, של ביותר הגבוהה לדרגה שהגיע

זעירא. באל"ף "ויקרא" כתוב עצמו, בשפלות הכרה של

.·
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?ÔÂ˘‡¯‰
הסבר: דורש זה סיפור
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micwdlועל הראשון, לאדם בקשר ההרחבה כל את (

מדוע להסביר כדי רבתי, אל"ף אצלו שכתובה לכך הסיבה

" של איןxwie`האל"ף לכאורה, הלא, זעירא. אל"ף היא "

של רבתי אל"ף של הענין בין oey`xdקשר mc`ודי לכאן,

רמז מהווה "ויקרא" של הזעירא שהאל"ף בהסבר

רבנו. משה של הגדולה לענוותנותו

של זעירא אל"ף לגבי לעיל המובא ההסבר כן: על יתר

ע"י מוזכר רבנו, משה של לענותנותו רמז שהיא "ויקרא",

dnkהתורה והם12ממפרשי האל"ף13, את מזכירים אינם

בענינינו, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הראשון; אדם של רבתי

של רבתי האל"ף על למד לא עדיין צדק" ה"צמח כאשר

הימים" ב"דברי רק (הכתובה הראשון עתה10אדם רק ,(

להביא מקום כל אין ולכאורה, – חומש ללמוד התחיל הוא

בהרחבה ובפרט הראשון, אדם של רבתי האל"ף ענין את

כלֿכך?
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ה). קלט, תהלים הובא (ושם

וש"נ.4) ד. פי"ז, ב"ר

שנעשה5) הרוח גסות קליפת נקודת עיקר משפטים: ס"פ מתו"א להעיר

יודע או חסרונו ומכיר א"ע שרואה טו"ר.. הדעת מעץ בחטאו האדם בטבע

ד"ה לאזניא. אתהלך בסה"מ אדה"ר חטא ענין להבין (ד"ה וידוע לו. טוב שזה

עזר"ת. בשלום דוקא.n"kaeפדה ההרגשה ענין שרצה הי' עה"ד חטא שענין (

וצ"ע.6) שם. ובשוה"ג 28 הערה 33 ע' חי"ג לקו"ש ראה

וראה7) נא). ע' תקס"ב בסה"מ (לאדה"ז בה' ענוים ויספו ד"ה ג"כ ראה
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ג.8) יב, בהעלותך

(937 ע' ואילך, 30 ע' חי"ג לקו"ש – דמשה בענוה – בארוכה ראה

שם, .p"yeובהערות

פ"ד.10) פרקים ח' ה"ד. פ"א דעות הל' מרמב"ם להעיר

בתחלתו.11) דה"י

(מהר"י12) יצחק תולדות זקנים, מושב רזא, פענח (עה"ת), הרא"ש פי'

פרשתנו. ריש – עה"ת ש"ך יקר, כלי המור, צרור קארו),

הבאה.13) הערה וראה יצחק. ותולדות רזא בפענח לבד

דאדה"ר14) רבתי האל"ף שמבארים הקודמת שבהערה במפרשים משא"כ

`zeilrnl.ד סעיף בפנים כדלקמן ,
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לא טמאה בהמה "בגנות ואם הראשון, דיבראדם

הקב"ה,15הכתוב" של כפיו יציר על עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

יש כן אם (אלא מציין עצמו שהוא כפי הראשון, אדם

בדבר )]16הכרח

.‚
Â˙Â�˙Â�Ú ÏÚ ¯·Ò‰· ‰·Á¯‰‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈ·‰Ï ‰˘˜

‰˘Ó Ï˘
המפרשים (כמו בקיצור לציין די היה לכאורה, ועוד:

שמעיד כפי גדול, עניו היה רבנו שמשה לעיל), שצויינו

מה ולשם מאד...", עניו משה "והאיש בתורה הקב"ה עליו

ענוותנותו? על בהסבר ההרחבה כל

ל"צמח להסביר רצה הזקן שאדמו"ר נאמר אם אף

כיצד עצמו"`ixytצדק" בעיני "שפל יהיה רבנו שמשה

אדם שאין כך כדי (עד עצמו" מעלת ידע גם ש"הוא בשעה

למשה להשתוות ליהודי17שיכול שאם חשב הוא כי – (

עצמית יגיעה ללא – לו שניתנו המתנות ניתנות היו אחר

יותר טוב בודאי האחר היה אבות, וזכות הנשמה מעלות –

ממנו.

ברור: הכל לא זאת, בכל

חשוב מדוע הסבר: דורש עצמו זה ענין yibcdl(א)

o`kהכרח יש מכך (וכתוצאה עצמו במעלת הכיר שמשה

ענותנותו)? את סותר זה אין מדוע להסביר

במעלתו, רבנו משה התגאה לא מדוע להסביר כדי (ב)

עצמו והחשיב עצמו מעלת ש"ידע הראשון כאדם שלא

שאת חשב שמשה מפני שזה לומר היה די – בכך"

מעלות מפני אלא עצמו", ביגיעת "השיג לא הוא מעלותיו

אבות וזכות elהנשמה epzipy.

עצמו את השווה שמשה ומסביר מרחיב הוא ומדוע

שניתנו המעלות ניתנות היו לאחר שאם וחשב אדם, לכל

הלה היה בודאי וכו', xzeiלו aeh?ממנו

.„
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï ‰¯È˙Ò

נראה הזקן אדמו"ר של בהסברו ראשון מעיון

מן להיפך רמז היא הראשון אדם של רבתי" שה"אל"ף

מן (להיפך עצמו" "מעלת את שהרגיש לכך הרצוי,

של ענותנותו על המורה "ויקרא" של זעירא" ה"אל"ף

רבנו). משה

זהו שהרי כך, לומר אפשר אי דבר של לאמיתו llkאך

heytיותר נעלות הן בתורה הכתובות הגדולות שהאותיות ,

הקטנות האותיות מן ובודאי הבינוניות, האותיות .18מן

שכאשר מבין, ילד גדולה,dxezdאפילו באות משתמשת

גדלות, כאן יש אמת תורת שלפי מפני זה .zeaiygהרי

המפרשים אומרים אכן של19לפיכך הרבתי שהאל"ף ,

כמותו.. גדול אדם היה ש"לא לכך רמז היא הראשון אדם

שמות". שקרא עד בו שהיה חכמה רוב על או

ב"לקוטי כותב עצמו הזקן אדמו"ר כן: על יתר

זעירא"20תורה" דויקרא ה"אל"ף שבין ההבדל על

מסביר והוא רבתי" באל"ף אדם כתיב הימים ו"בדברי

הוא הראשון ממשה:dlrpשאדם

אדם "בחינת היא הראשון אדם של הרבתי האל"ף

מאד גבוה במדרגה שהיה החטא לפני שהיה כמו הראשון

רוחניות21נעלה" השפעות לקבל היה יכול הוא (ולכן

"בחינת שהיא רבתי, אל"ף של ביותר, גבוהה מדרגה

משה, כן לא אך ועצמותו"), במהותו שהוא כמו הכתר

נאמר הענן"le`"22עליו עליו שכן כי לבוא... משה יכול

ונורא עליון "ממקום רוחני שפע ירידת הוא הענן –

"ויקרא"23מאד" כתוב משה אצל ולכן – "כתר") (דרגת

הענן, מן למשה, השפע והורדת הקריאה כי זעירא, באל"ף

צמצום" ידי "על רק .24היא

אדמו"ר בדברי שהתוספות ראשון, במבט אפוא, יוצא

היא רבתי אל"ף כתובה הראשון אדם שאצל dxizqהזקן

הוא הראשון שאדם לכך הוכחה זאת שהרי לעיל, לאמור

זהו – כן על ויתר רבנו, ממשה יותר על`eppiנעלה רמז

על להיפך: אלא הדעת)", עץ (בחטא "נכשל שהוא

שהיה כמו הראשון אדם החטא"?iptl"בחינת
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אפשר: בדרך לומר יש – לכך ההסבר

לא לעיל, שהובא ההסבר את צדק" ל"צמח באומרו
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א.15) קכג, ב"ב

ואילך.16) 26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה לקו"ש ראה

רמב.17) סו"ס יו"ד שו"ע ראה

פרשתנו18) אוה"ת ועוד. פרשתנו. ריש ורמ"ז זהר – הקבלה ע"ד ראה

ד"ה (פ"ג). ותש"ה רלד) (ע' תרע"ח ויקרא ד"ה ואילך. תשכד ע' ג) (כרך

ובכ"מ. תרצ"ט. (הב') אלקים וידבר

א.19) ש, ח"ג א. רלט, זח"א וראה יצחק. בתולדות ועד"ז כאן. רזא פענח

הנ"ל.20) וידבר וד"ה ויקרא ד"ה ג"כ וראה פרשתנו. ריש

על21) קאי רבתי שאלף הנ"ל, וידבר וד"ה ויקרא ובד"ה – סע"ב. א, שם

החטא). קודם מאדה"ר (שלמעלה לעת"ל שיהי' האדם שלימות

לה.22) מ, פקודי

א.23) א, שם לקו"ת

ונת'24) הובא – שם זהר ריט. ע' א) (כרך פרשתנו אוה"ת ג"כ ראה

להאריז"ל ל"ת הנ"ל. וידבר וד"ה ויקרא וד"ה שם, ג) (כרך פרשתנו באוה"ת

ולהעיר הנ"ל). ויקרא סד"ה תשכו. ס"ע שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש

ועוד. כאן. רזא מפענח
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ללמד אתjpgleאלא לו הסביר הוא צדק". ה"צמח את

'd zceara d`xeddzipgexdהזעירא מהאל"ף ללמוד שיש

"ויקרא" .25של

הרבי של לסיפורו כהמשך באים אלו ודברים

לזאת קודמת הזקן26(בהתוועדות שאדמו"ר כך על (

הוא ולכן צדק", ה"צמח של ולהדרכתו לחינוכו התמסר

וכו'. ל"חדר" הוליכו עצמו

תהיהd`xeddyוכדי זעירא מהאל"ף הנלמדת

לאדם בקשר הנ"ל ההקדמה בכל צורך יש מושלמת,

הראשון.

הראשון, אדם של מעלותיו על הדיבור הרחבת ידי על

אדמו"ר התכוון לא עצמו" מעלת "הכרת אצלו שהיתה

– אדרבה אלא הראשון, אדם של דרכו את לשלול הזקן

אדםjixvכך של הניצוץ (מפני יהודי כל אצל להיות

שבו הפתגםהראשון וכפי ז'), בסעיף להלן שיבואר כפי ,

צריך27הידוע כך החסרונות, את לדעת שצריך "כשם

שלו". המעלות את גם לדעת

השולל באופן איננה עצמו" שפלות ש"הכרת יוצא מכך

עצמו" מעלת שהוא28"הכרת שלמרות אלא, ,xiknבמעלת

"מתנת היו שיתרונותיו בידעו עליו, משפיע זה אין – עצמו

אבות" וזכות הנשמה מעלת – עצמו ביגיעת השגה לא –

רבנו משה של הענווה ניצוץ29(כעין יש אחד ובכל –

משה של ).30מנשמתו

עצמו" מעלת "הכרת אצלו שקיימת כיוון כן: על ויתר

לקיצוניות עד שפלות, של בכיוון עבודה ממנו נדרשת

" mc`dההפכית lkn c`n eiprלהלן שיובהר כפי ,"...

ט. בסעיף

אדם של רבתי שהאל"ף בכך סתירה כל אין ולכן

עצמו" מעלת "הכרת אצלו שהיתה לכך רומזת הראשון

של הענין כי – מעלתו גודל על מורה היא כך עם וביחד

רוחנית עבודה הוא עצמו" מעלת dxezd"הכרת itl,

(כפי דווקא הצדיקים עבודת עם קשר לו יש – ואדרבה

ז): בסעיף להלן שיוסבר

ב"הכרת החמורה הזהירות חובת את מביעה היא ולכן

מי שאפילו עצמו", zn`aמעלת el yiy,גדולות מעלות

הוא גם רבתי, באל"ף עליו כותבת אמת שתורת כך כדי עד

כי עצמו, בערך הכרה של שליליות מתוצאות להזהר צריך

– הדעת עץ בחטא כך ידי על נכשל הראשון אדם אפילו

החטאים. כל מקור
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של כפיו "יציר היה גופו) (גם הראשון שאדם כיוון

של לענינים קשר שום היה לא עצמו שלו מובן, הקב"ה",

הרעות"31רע תצא לא עליון ל"מפי ב32(בדומה גם עולם).

ידוע – טוב33שסביבו של עירוב היה לא החטא שלפני ,

העולם. מן למטה נפרדות, היו (הטומאה) הקליפות כי ורע

(ולכל לו נגרמה הדעת עץ חטא ידי שעל ולמרות

הקב"ה של ידיו שמעשי כיוון זאת, בכל ירידה, העולם)

ענין הוא הראשון אדם של זה שיתרונו מובן נצחיים, הם

גם נסתרת) בצורה (לפחות בו שנשאר החטא.xg`lנצחי

שצוטט הזקן, אדמו"ר של בלשונו רמוז זה ענין גם

נכשל עצמו מעלת הכרת ידי שעל הראשון "אדם – לעיל

שהרי, – רבתי" באל"ף אדם כתוב הדעת עץ בחטא

"בחינת היא הראשון אדם של רבתי האל"ף אם לכאורה,

שהיה כמו הראשון אתiptlאדם לומר עליו היה החטא"

אל"ף אצלו שכתובה הראשון "אדם הפוך: בסדר הדברים

בחטא נכשל (אחרֿכך) עצמו מעלת הכרת ידי על – רבתי

הדעת"? עץ

שגם רומז, הוא שבכך עץxg`lאלא בחטא ש"נכשל

אדם "בחינת (שהיא רבתי באל"ף אדם כתוב הדעת

שהיה כמו לעיל).iptlהראשון כאמור החטא"
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È„Â‰È
רק מתבטאת איננה הראשון אדם של יתרונו נצחיות

בהסתר) (ולפחות נשארה שהיא envrבכך eaלאחר גם

עד יהודי כל אצל זה יתרון קיים לכך בנוסף אלא החטא,

הדורות. כל סוף
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זמן25) למשך לדביקות אדה"ז שהוצרך זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

כנ"ל. במפרשים, נמצא התי' שתוכן אף –

(26.(40 ע' ה'ש"ת (סה"ש שחוהמ"פ

קז.27) ע' יום היום וראה א. תקפא, ח"ד לקו"ד

א.28) תל, ח"ג לקו"ד גם ראה

ממש"29) דאצילות "חכמה היא משה דנשמת הא עם זה לקשר ויש

דבחכמה שם), בהסיפור ביטולepyi(כמובא בבחי' הוא שהכלי אלא כלי

ע' וארא אוה"ת סע"ד. פז, מטות (לקו"ת חיוהי שנק' עד האור כמו בתכלית

צורת לו שיש יו"ד באות נרמזת שלכן – ובכ"מ) וכיו"ב)`zeקנ. "קוץ" (לא

נקודה "בחי' קטנה, הכי אות שהיא אלא – מציאות של ענין על שמורה –

ואילך). 418 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה פ"ד. (אגה"ת לבד"

רפמ"ב.30) תניא

קסחֿט),31) (ע' אדה"ר ע' הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז וראה א. ו, .p"yeתו"א

לח.32) ג, איכה

בראשית33) פ' להאריז"ל n"kaeל"ת ,.
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נקודה "בחי' קטנה, הכי אות שהיא אלא – מציאות של ענין על שמורה –

ואילך). 418 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה פ"ד. (אגה"ת לבד"

רפמ"ב.30) תניא

קסחֿט),31) (ע' אדה"ר ע' הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז וראה א. ו, .p"yeתו"א

לח.32) ג, איכה

בראשית33) פ' להאריז"ל n"kaeל"ת ,.
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"אתם34וכידוע – אדם עלֿשם נקראים ישראל שבני ,

אדם" "חלק35קרויים יש מישראל" וניצוץ "נשמה בכל כי

אדם של היתרונות ניתנו ולכן הראשון", אדם מנשמת

יהודי. לכל הראשון

מחכמת מרובה ש"חכמתו המעלה שגם כך, כדי עד

לכל "שמות" לקרוא היה יכול שבזכותה – השרת" מלאכי

חיה" ה"נפש לפי נברא36הנבראים כל משהו37של קיים –

מקומות במספר שנאמר כפי יהודי, כל אצל לה 38בדומה

הקודש: רוח במעין ניתן לילדיהם, נותנים שהורים שהשם

הזה, השם לקריאת הרעיון את להם נותנים מלמעלה

זה. ילד של חיה" ל"נפש המתאים

משהו נמצא, שהוא מצב בכל יהודי, בכל יש ולכן

החטא לפני הראשון אדם אצל39מדרגת הוא: ההבדל .

גם קיים זה יתרון היה הראשון גופוsebaאדם שגם (כיוון

קיימים ישראל כל ואצל הקב"ה), של כפיו יציר היה

(בגלוי ממש"40הדברים ממעל אלקה "חלק בנשמה רק (41,

בזוהר שכתוב כפי החטא, ענין עם קשר לנשמה אין 42ולכן

הפסוק תווהין43על וקוב"ה "אורייתא – תחטא" כי "נפש

כאשר וגם (בתמיהה)"; וגו' תחטא כי נפש ואמרי עליה

בשעת "גם הנשמה עדיין בחטא, וחלילה, חס נכשל, יהודי

אתו" באמנה היתה .44החטא

לפסוק והפנימי העמוק הפירוש כולם45וזהו "ועמך

לפני שהיה (כפי הראשון אדם דרגת מצד צדיקים":

אצל הקיימת שלlkהחטא) בדרגה היא עבודתו יהודי,

היפך של בענינים לפניֿכן שקוע היה אם אפילו צדיקים.

(מפני זה הרי ומצוות, תורה בעניני עוסק הוא כאשר וכו'.

עבודה לא – שבו) הראשון אדם דרגת הנשמה, פנימיות

עבודת מעין עבודה אלא קרוב, שנעשה רחוק תשובה, של

ולחטא.46צדיק לרע קשר לו אין שלכתחילה

להיות יכולה יהודי כל אצל הקיימת זו מעלה ומפני

מ "הכרת איננהאצלו צדיק של מציאותו כי עצמו", עלת

אין שבה קדושה, של מציאות זוהי אלא ח"ו, עצמית,

לאחר שגם תשובה, כבעל (שלא אחיזה כח שום לטומאה

לסורו" יחזור שלא מעולה "שמירה צריך הוא ).47התשובה

– עדdkixvואדרבה עצמו, בערך הכרה להיות

ה'"idefשלפעמים בדרכי לבו "ויגבה ידי (על )48הדרך

– הזה העולם של וההסתרים ההעלמות את לנצח כדי

הדומה עבודה קדושה, של בתוקף היא כשהעבודה

הצדיקים. לעבודת
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"הכרת גם להיות צריכה עצמו" מעלת "הכרת עם יחד

עצמו מעלת הכרת יכולה זאת לולא כי עצמו", שפלות

ההסבר. בא כך ועל וכו', ונפילה לירידה ח"ו, לגרום,

הרע – צדיק שאיננו שאדם הוא, הוא49ברור אצלו

מעלת בהכרת ולהיזהר להישמר צריך הוא ובודאי בתוקף,

פשוטה עצמית' 'ישות להרגשת להיגרר יכול הוא כי עצמו,

וכו'. הרע היצר מצד

צדק" ה"צמח את לחנך רצה הזקן אדמו"ר כאשר אך

צדיק להיות50– שיגדל ,`iyp51רצה הוא – בישראל

אשר הראשון, אדם אצל שאפילו כיוון מכך: יותר להזהירו

ולכאורה הקב"ה, של כפיו יציר לכך ובנוסף צדיק, היה

מקום שום אצלו היה ולא לחטא, קשר שום לו היה לא

גם זאת ובכל (טומאה) זה" ל"לעומת גרמה`elvלאחיזה

שכל וודאי – הדעת עץ בחטא לכשלון עצמו בערך ההכרה

עצמו מעלת בהכרת להיזהר צריך .52צדיק
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על בהסבר הזקן אדמו"ר האריך מדוע יובן כך

בחושבו עניו להיותו בנוסף אשר משה, של ענוותנותו
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ז.34) סי' אגה"ק וראה ב. מז, נצבים לקו"ת

רע"א.35) סא, יבמות

יט.36) ב, בראשית

[המתורגם]37) לקו"ש ואילך). סע"ב (ד, בראשית פ' להה"מ או"ת ראה

,14 ע' .p"yeחט"ו

א'38) שער המלך עמק וראה כג. הקדמה הגלגולים (ס' האריז"ל כתבי

ועוד. שם. באו"ת הובא ספ"ד).

(39.15 ע' לקמן גם ראה

דוקא40) בהגוף היא העצמות בחירת כי הוא, כן הגוף מצד גם ובהעלם

ד" שם וראה .368 ע' לקמן בארוכה ici(ראה dyrn.(הגוף על קאי להתפאר"

רפ"ב.41) תניא

ב.42) יג, שם וראה א. טז, פרשתנו

א.43) ה, פרשתנו

ספכ"ד.44) תניא

כא.45) ס, ישעי'

(46.263 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

ולהיות47) לבבו רום לבלתי ספי"א: אגה"ת וראה ד. ט, ואתחנן לקו"ת

כו'. האדם כל בפני רוח שפל

ועוד.48) ג. טו, נשא לקו"ת ואילך. ג קיט, ב. צא, תו"א ו. יז, דה"ב

פי"ג.49) תניא ראה

א,z`xaכמחז"ל50) (בהקדמה בתיקונים וכדאיתא א) טז, (ב"ב צדיקים

פי"ד). תניא (ראה תחלתו על סופו והוכיח צדיקים כו' ישראל בנשמות שיש ב)

ברחבה.51) דואתהלכה באופן להתנהג שמוכרח

חסידות52) מאמר אמר שאדה"ז שם, הסיפור המשך ג"כ לבאר יש עפ"ז

יקריב`mcעה"פ אדםmknכי בבחי' שגם בזה, שמרמז די"ל – לה' קרבן

" צ"ל (15 ע' לקמן עה"פ. פרש"י ראה – ש"יקריבmkn(הראשון לה'", קרבן

ג). ב, פרשתנו (לקו"ת לה'" שלמטה האדם נפש את
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שאדם חשב הוא מתנה, הן אותן`xgשמעלותיו עם

ודאי היה xzeiמעלות aeh.ממנו

בדרגה נמצאים שכאשר להיזהר, שצריך מפני וזאת

כל תתערב לא עצמו, מעלת ובהכרת בקדושה נעלית

רגילה בהכרה די אין כך ולשם – עצמית' 'ישות הרגשת

ההפכי בקצה צורך יש אלא עצמו, שפלות ענווה53של –

מוחלטים: והתבטלות

מחפשים אין כאשר היא האמיתית לענווה וההוכחה

של יתרונותיו את מחפשים אלא עצמו, שבו ה"לא" את רק

הזולת.

בעצמם המפתחים אנשים, יש במציאות: שרואים וכפי

אפילו לסבול ומוכנים העצמית, ההתבטלות ענין את

לתוכם מתגנבת כך כדי תוך אך יבטלם, שהזולת

האחר אך עצמית, מציאות אינני כלל אני אמנם המחשבה:

ממני... פחות עוד הוא

כלום, איננו עצמו שהוא להכרה להגיע כיצד הידיעה

מיוחדת, רוחנית עבודה סדר דורשת מציאות, הוא והאחר

עצמית. התבטלות של נעלית דרגה

שהוא בכך גם מתבטא רבנו משה של ענוותנותו גודל

כשמשה – תורה שבמתן [כידוע, הדעת עץ חטא את תיקן

מסיני תורה הדעת54קיבל עץ מחטא זוהמתן פסקה –55.[

מיוחדת בקיצוניות אלא הרגיל, באופן עניו היה לא הוא

האדמה" פני על אשר האדם מכל מאד "עניו הוא56– –

היו לאחר ש"אם מחשבה תוך יהודי לכל עצמו את השווה

ממנו". יותר טוב ודאי היה שלו.. המעלות..

.È
ÏÚÂÙÏ ‰‡¯Â‰‰

מן ללמוד שיש למעשה ההוראות אחת גם זוהי

הסיפור:

לדעת יש אחד מעלותlklyמצד בירושה יש יהודי

נוגע הדבר כאשר עצמו. בערך להכיר צריך והוא נפלאות,

ומצבו מעמדו בנפשיה אינש וידע וכדומה, למצווה

טוען: הוא דברהרוחני, עצמי על שאקבל אני ומה אני מי

קיימת אצלך לו: אומרים אדםeiykrשבקדושה? בחינת

שהיה כפי למהiptlהראשון, קשר ללא ולפיכך: החטא,

– עתה עד אצלך להתנהגeiykrשהתרחש צריך אתה

החטאים. מענין לגמרי נעלה אתה כאילו

הן הנפלאות המעלות שכל לזכור יש שני מצד אך

dpznהוא לאחר, היו הללו המעלות כל שאם הוא, ונכון ,

ההכרה תגרום לא מכך וכתוצאה – ממך יותר טוב היה

תביא – ואדרבה וכדומה, גאווה להרגשת עצמו במעלת

עצמו". בעיני "שפל של להרגשה אותו

– אמיתית לגדולה זוכה הוא זו התבטלות ובאמצעות

קטן,57כמאמר שהוא (=מי רב" איהו זעיר דאיהו "מאן

של קריאה משה", אל ל"ויקרא זוכה הוא – גדול) הוא

האפשרות58חיבה את נותן וזה שבנפשו, משה לדרגת

בשיא הקרבנות עבודת לידי ועד הקרבנות, לעבודת

נעשה "ושם השלישי המקדש בבית שתהיה כפי שלימותה,

רצונך" כמצוות חובותינו.. קרבנות את בקרוב59לפניך ,

ממש.

(e"kyz oqip b"i zgiyn)
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(53c"rולהעיר ה"ב. פ"ב דיעות הל' פ"ד. פרקים בשמונה הרמב"ם מ"ש

עניו רבינו במשה נאמר לפיכך (ושם: ושפלות לענוה בנוגע ה"ג שם ממ"ש

c`nקנו סוס"א. סקנ"ה חאו"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"א שם לח"מ וראה .(

ס"ג.

בתחלתה.54) אבות

באל"ף55) נרמזה דמשה שהעניוות זה לבאר יש ועפ"ז – א. קמו, שבת

להם דנתכפר הסימן היא במשכן השכינה השראת כי דוקא, דויקרא זעירא

אשר ועוד), ב. שם, רש"י וראה כג. ט, שמיני פקודי. ר"פ (פרש"י העגל חטא

ב. קצג, זח"ב ב. נב, זח"א – עה"ד) (דחטא זוהמתן חזרה העגל חטא ע"י

"א56) – הסיפור בלשון – אלא עצמו, בעיני ושפל עניו רק לא שהי' ַעד

dkcpeלב xayp."

דאל"ף57) כאן, רזא מפענח ג"כ ולהעיר א. קסח, ח"ג ב. קכב, זח"א

ע"ש. משה, על קאי דאדה"ר רבתי

עה"פ.58) ופרש"י תו"כ

מוסף.59) תפלת נוסח
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של יתרונותיו את מחפשים אלא עצמו, שבו ה"לא" את רק

הזולת.

בעצמם המפתחים אנשים, יש במציאות: שרואים וכפי
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כלום, איננו עצמו שהוא להכרה להגיע כיצד הידיעה

מיוחדת, רוחנית עבודה סדר דורשת מציאות, הוא והאחר
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מיוחדת בקיצוניות אלא הרגיל, באופן עניו היה לא הוא

האדמה" פני על אשר האדם מכל מאד "עניו הוא56– –

היו לאחר ש"אם מחשבה תוך יהודי לכל עצמו את השווה

ממנו". יותר טוב ודאי היה שלו.. המעלות..
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ומצבו מעמדו בנפשיה אינש וידע וכדומה, למצווה

טוען: הוא דברהרוחני, עצמי על שאקבל אני ומה אני מי

קיימת אצלך לו: אומרים אדםeiykrשבקדושה? בחינת

שהיה כפי למהiptlהראשון, קשר ללא ולפיכך: החטא,

– עתה עד אצלך להתנהגeiykrשהתרחש צריך אתה

החטאים. מענין לגמרי נעלה אתה כאילו

הן הנפלאות המעלות שכל לזכור יש שני מצד אך

dpznהוא לאחר, היו הללו המעלות כל שאם הוא, ונכון ,

ההכרה תגרום לא מכך וכתוצאה – ממך יותר טוב היה

תביא – ואדרבה וכדומה, גאווה להרגשת עצמו במעלת

עצמו". בעיני "שפל של להרגשה אותו

– אמיתית לגדולה זוכה הוא זו התבטלות ובאמצעות

קטן,57כמאמר שהוא (=מי רב" איהו זעיר דאיהו "מאן

של קריאה משה", אל ל"ויקרא זוכה הוא – גדול) הוא

האפשרות58חיבה את נותן וזה שבנפשו, משה לדרגת

בשיא הקרבנות עבודת לידי ועד הקרבנות, לעבודת

נעשה "ושם השלישי המקדש בבית שתהיה כפי שלימותה,

רצונך" כמצוות חובותינו.. קרבנות את בקרוב59לפניך ,

ממש.
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(53c"rולהעיר ה"ב. פ"ב דיעות הל' פ"ד. פרקים בשמונה הרמב"ם מ"ש

עניו רבינו במשה נאמר לפיכך (ושם: ושפלות לענוה בנוגע ה"ג שם ממ"ש

c`nקנו סוס"א. סקנ"ה חאו"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"א שם לח"מ וראה .(

ס"ג.

בתחלתה.54) אבות

באל"ף55) נרמזה דמשה שהעניוות זה לבאר יש ועפ"ז – א. קמו, שבת

להם דנתכפר הסימן היא במשכן השכינה השראת כי דוקא, דויקרא זעירא

אשר ועוד), ב. שם, רש"י וראה כג. ט, שמיני פקודי. ר"פ (פרש"י העגל חטא

ב. קצג, זח"ב ב. נב, זח"א – עה"ד) (דחטא זוהמתן חזרה העגל חטא ע"י

"א56) – הסיפור בלשון – אלא עצמו, בעיני ושפל עניו רק לא שהי' ַעד

dkcpeלב xayp."

דאל"ף57) כאן, רזא מפענח ג"כ ולהעיר א. קסח, ח"ג ב. קכב, זח"א

ע"ש. משה, על קאי דאדה"ר רבתי

עה"פ.58) ופרש"י תו"כ

מוסף.59) תפלת נוסח



כו
פורים - מגילת אסתר 

ותפול לפני רגליו . . ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך1.

שיורדת  כפי  המלכות  ספירת  על  רומזת  אסתר 
ומסתתרת בעולם הבריאה, שהוא הסתר כפול, כמאמר2 
אסתר מן התורה מנין, שנאמר3 ואנכי הסתר אסתיר פני.
ירוקה,  פעמים  שתי  היתה4,  שירקרקת  מה  והוא 
היפך דיפת תואר ויפת מראה. וכמו שחרחורת, שחרות 

כפולה5.
והוא כשהיא בבחינת נפילה, ותפול לפני רגליו.

של  הבחינות  משתי  שיצאה   — ותעמוד   .  . ותקם 
הסתר ושחרות.

)הערות לזהר ב עמ' קנט(

ואת ויזתא6.

הוא   — המן  של  והעשירי  האחרון  הבן  ויזתא, 
דקדושה,  למלכות  ביותר  המנגד  זה,  דלעומת  מלכות 

הספירה העשירית.
ספירת המלכות נקראת זאת7, כמו שכתוב ביהודה, 
שלו ניתנה המלוכה, וזאת ליהודה8. ודוד המלך אמר9 

בזאת אני בוטח.
וי זאת — שאינו רוצה בבחינת זאת דמלכות.

)ליקוטים ואגרות עמ' קפא(

 . אסתר  ותכתוב   .  . עליהם  לקים   .  . מרדכי  ויכתוב 
. לקיים את ימי הפורים   . . לקים את אגרת הפורים 
ואסתר  היהודי  מרדכי  עליהם  קים  כאשר  בזמניהם, 

המלכה10.

ויכתוב מרדכי — איש, זכר, שייך לשם הוי"ה. לכן 

1( שם ח, ד.
2( חולין קלט, ב.

3( וילך לא, יח.

4( מגילה יג, א.
5( לקוטי תורה שיר השירים ה, ד. ז, א.

6( אסתר ט, ט.
7( זח"א ח, א.
8( ברכה לג, ז.

9( תהלים כז, ג.
10( אסתר ט, כ-לא.

כתיב לקים ביו"ד אחת, היינו היו"ד שבראש שם הוי'.
ותכתוב אסתר — אשה, נקבה, שייכת לשם אדנ"י, 
היו"ד  היינו  אחת,  ביו"ד  לקים  כתיב  לכן  מלכות. 

שבסוף שם אדנ"י.
)ואף שכתיב שם גם מרדכי, הוא מפני שאין להפריד 

הנוקבא מהדכורא(.
לקיים את ימי הפורים — כאן יש חיבור זכר ונקבה, 
כי אסתר כתבה ומרדכי שלח. לכן כתיב לקיים בשתי 

יודי"ן, היו"ד של שם הוי' והיו"ד של שם אדנ"י.
היהודי  מרדכי  עליהם  קים  כאשר  כאן  דכתיב  זהו 

ואסתר המלכה.
וכתיב בזמניהם, לשון רבים, שמזה נלמד שמגילה 
נקראת בי"א י"ב י"ג י"ד וט"ו11, שבזה יש רמז לחיבור 

שני השמות:
שם  מספר  הוא  ט"ו(  )י"א,  והאחרון  הראשון  יום 

הוי"ה, וכל הימים יחד עולה כמספר שם אדנ"י.
)ליקוטים ואגרות עמ' צז(

מאמרי חז"ל

מגלה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו12.

המן — ראשי תיבות ה' מגילה נקראת. המן יונק מן 
הה' גבורות, וקריאת המגילה בה' זמנים אלו ממתיקה 

את הה' גבורות ומביאה את מפלתו.
)ליקוטים ואגרות עמ' קסז(

ישראל  נקראו  ולכן  בהוד,  הוא  פורים  נס  עיקר 
במגילה בשם יהודים דוקא, בחינת הוד13.

ובתיבת הו"ד נרמזו כל זמני קריאת המגלה.
ה"ו — היינו י"א.

ד' — היינו הד' זמנים שאחר י"א.
)ליקוטים ואגרות עמ' קסז(

11( משנה ריש מגילה.
12( שם.

13( ראה פרי עץ חיים שער מקרא קדש פ"ד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כז
א, א – ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל 

מועד לאמר

אדם  וגו'.  מכם  יקריב  כי  אדם  וגו'  משה  אל  ויקרא  א. 
הראשון הי' הוא בחיר מין האנושי ומקומו הי' בחיר, והי' ראוי 
להיות נצחי ולא לזמן קצוב, הרי הי' כולל ג' שלימות המציאה 
נפש,  שנה,  עולם,  והם,  עניינים  בכמה  יצירה  בספר  המוזכר 
השתנות  ענין  הוא  שנה  כי  הזמן,  וסדר  העולם  סדר  שהוא 
הזמן, וכלל הנפש. כן הי' שלם בזמן וחי לעולם והוא במובחר 

העולם שהוא גן עדן והוא הנפש כולל כל נפשות.
מעלה,  של  מזבח  גבי  על  ממש  קרבן  לה'  קרבן  הי'  ואז 
קרבן,  בעצמו  הי'  כי  עצמו  אצל  קרב  והי'  המרכבה,  בסוד 
ובכם  כי מכם  לה'  יקריב מכם קרבן  כי  בו אדם  והי' מקויים 
הי' קרבן לה', וסוד האכילה שציוה לו הש"י לאכול הי' הכל 
אכול  הגן  עץ  מכל  בפסוק  שרמוז  כענין  ובטהרה  בקדושה 
תאכל )בראשית ב, טז( הי' בסוד הקרבן אלא כי שלחן של 

אדם הוא בסוד הקרבן.
יקריב  כי  אדם  בסוד  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  האדם  והענין 
מכם קרבן לה' והאוכל אשר יאכל בטהרת הקודש הי' קרבן 
לו בסוד מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם 

הרי האדם “עולם “שנה “נפש.
ירד  אז  הנחש  עצת  בקלקול  שנתמעט  מיעוט  ורק  אך 
להר  שבאו  עד  פסקה  ולא  זוהמא  הטיל  הנחש  כי  מגדולתו 
סיני ואז פסקה זוהמת הנחש והי' ראוי להיות מוחזר העטרה 
ליושנה וסימנך והר סיני עשן ראשי תיבות “עולם “שנה “נפש, 
אחר כך חזרו לקלקולם בעגל ואז חזר העולם לקלקולו ולא 
יתוקן בתיקון האמתי כמתחלת הבריאה עד לעתיד בגאולה 

האמיתית.
ה'  וידבר  בפסוק  ב(  ד,  )ח"ג  בזוהר  שבארו  מה  יובן  ובזה 
אליו מאוהל מועד שדיבר אתו מעסקי אהל מועד שהודיעו 
איך שישראל מוכנים לחטוא ויחרב בית המקדש על ידם וכן 
כתיב הכא ויקרא. ובחורבן בית המקדש כתיב )ישעי' כב, יב( 
ויקרא ה' אלקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד, ולפי מה 
ויקרא  האחד,  בפסוק,  דקדוקים  שני  יתורצו  הזוהר  שכתב 
מאהל מועד הי' לו לומר, עוד קשה באוהל מועד הי' לו לומר 
שהרי לא יצא הקול כמו שפירש"י מלמד שהי' הקול נפסק 
דיבר  כי  ניחא  הזוהר  שאמר  מה  ולפי  לאהל,  חוץ  יצא  ולא 

השם יתברך עם משה מחמת עסק אהל מועד שיהי' חרב.
יתברך  להשם  לו  ומה  חדוה  חדוה  בשעת  קשה  אמנם 
לצער את משה בשעת חינוכו לבשרו על חורבנו, אמנם נראה 
מיותר  לאמור  תיבות  כי  קושיא,  עוד  שנקשה  זה  לתרץ  לי 
מאחר שכתוב וידבר ה' אליו ואחר כך כתיב דבר וגו' מה לו 

בתיבת לאמור.
חיבה  עתה  הראה  הקב"ה  הוא  הענין  הזוהר  לדרך  אמנם 
לישראל בענין הקרבנות ומתוך חיבה זו חיבב אותם להודיעם 
יתייאשו  ושלום  חס  שלא  תקנה  להם  ולמצוא  החורבן  ענין 
כלומר  לאמר  היא  התקנה  ומהו  מהדביקות,  החורבן  בעת 
ה' אליו מאהל מועד  וידבר  וזהו  שיאמר פרשיות הקרבנות, 
באמירה  תהי'  אז  התקנה  כלומר  לאמר  ואמר  מחורבנו 

ועקימת שפתיו הוה מעשה.

והענין הוא כי עתה בגלות כשמזכירין פרשיות הקרבנות 
לידי  לבוא  בידינו  ושאין  העדר  על  ומצטערין  גדול  ובצער 
מעשה, אז הדיבור היוצא מפיו בעקימה כלומר ביגון ואנחה 

וזהו בעצמו אדם כי יקריב.
רינה  ולשונינו  פינו  שחוק  ימלא  אז  כתיב  לעתיד  אבל 
)תהלים קכו, ב(. על כן לא יהי' די בדיבור רק אז יחפוץ זבחי 
עולה וצדיק אז יעלה אל מזבחך פרים )תהלים נא, כא( ועתה 

ונשלמה פרים שפתינו )הושע יד, ג(.
של"ה עה"ת

אלהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר   – ב  א, 
מן  הבהמה  מן  לה'  קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם 

הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם

כונה  על  הקרבנות  שענין  ז"ל  ]הרמב"ם[  המורה  כתב  ב. 
להרחיק את ישראל מעבודה זרה, לפי שהי' הרגל מפורסם 
להם שהיו רגילים להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות, לא רצה 
ה' יתברך להניח מיני העבודות מהם כולם להיות טבע האדם 
נוטה למורגל, וא"א לצאת מן ההפך אם לא שיעשנה לשם 
יתברך וכענין שנאמר )ויקרא יז, ז( ולא יזבחו עוד את זבחיהם 

לשעירים.
הדל  ואני  בזה  השיגוהו  רודפיו  כל  רואי  אחרי  וראיתי 
כי אם  תלונותיהם  ז"ל  כי לא על הרמב"ם  אני  ופעוט אומר 
בויקרא  דבריהם  הנה  הן  הרמב"ם  דברי  כי  ז"ל  רבותינו  על 
רבה פרשת אחרי מות פכ"ב ז"ל רבי פנחס בשם רבי לוי אמר 
נבלות  והי' למוד לאכול בשר  לבו עליו  לבן מלך שגס  משל 
נדור,  הוא  ומעצמו  שלחני  על  תדיר  יהי'  זה  אמר  וטרפות 
כך לפי שהיו ישראל להוטים אחר עבודה זרה במצרים והיו 
מביאים קרבנות לשעירים דכתיב ולא יזבחו עוד את זבחיהם 
עת  בכל  לפני  מקריבים  יהיו  הקב"ה  אמר  וכו'  לשעירים 

קרבנותיהם באהל מועד והם נפרשים מעבודה זרה עד כאן.
שיהי'  הוא  המעט,  דעתי  לעניות  אחזה  אני  אשר  ולפ"ז 
ענין זה כעין שאמרו ביפת תואר לא דברה תורה אלא כנגד 
יצר הרע אם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה באיסור, 
והיא אחת מרמ"ח מצות עשה שבתורה אלא שאין זה מרצון 
העצמי יתברך כמו שביארנו בדרוש אחר בשם הר"י שאראף 
ז"ל בביאור דבריהם בואספת דגנך שהוא בזמן שאין עושין 

רצונו של מקום ודברי התוספות שם )ברכות לה:(.
והוא טעם המקרא )ויקרא יט, ה( לרצונכם תזבחוהו לומר 
רצונכם,  אלא  זה  ואין  הרע  יצר  כנגד  אלא  דברתי  לא  כי 
ולעתיד לבא הוא אומר )ישעי' נו, ז( עולותיהם וזבחיהם לרצון 
צדק  זבחי  תחפו"ץ  אז  כא(  נא,  )תהלים  וכן  וכו'  מזבחי  על 
ממקומה  זרה  עבודה  תעקר  כי  העצמי  רצון  הוא  אז  כי  וכו' 
כי  המקרא  שרמז  הוא  ז"ל  ורמב"ם  רבותינו  לדעת  ומסכים 
ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה בא בנותן 
טעם כי הקרבנות המה שלום לאביהם שבשמים לבל ישובו 
כמ"ש  לשעירים  זבחיהם  את  עוד  יזבחו  שלא  לכסלה  עוד 

הרמב"ם ז"ל.
שארית יעקב1

1( ר' יעקב אלגאזי.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא



כח

והקטיר  במים  ירחץ  וכרעיו  וקרבו   – ט  א, 
ניחוח  ריח  אשה  עלה  המזבחה  הכל  את  הכהן 

לה'

ג. ידוע שבביאת המשיח – שהקדמתו “תקע בשופר גדול 
לחירותינו" הוא בקרן הימיני דאילו של יצחק, וכמ"ש ב'פרקי 
דרבי אליעזר' )ספל"א, הובא גם בילקוט שמעוני פרשת וירא 
רמז ק"א( שקרן ימין של האיל “עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא 
בקבוץ של גליות שנאמר והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול".

ובספר ‘יום תרועה' ראש השנה כח, א )ד"ה “מה"(, הקשה 
על זה מהא דאיתא בראש השנה שם דשופר של עולה לא 
יתקע בו משום דין מעילה, וכיון שהוא שופר של עולה איך 
מותר לתקוע בו? ועיין גם ב'אור החיים' פרשת ויקרא )א, ט(.

מהגאולה  יותר  גבוה"  “צרכי  לך  שאין  לתרץ  יש  לכאורה 
בחז"ל,  מקומות  בכמה  מבואר  שהרי  צדקינו,  משיח  ידי  על 
שהקב"ה נמצא כביכול בגלות ביחד עם בני ישראל, דשכינתא 
וגו'"  ה' אלקיך את שבותך  “ושב  וכמו שכתוב  וכו',  בגלותא 
)דברים ל, ג( ואמרו חז"ל: והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד 
שהקב"ה שב עמהם וכו' )מגילה כט, א. הובא בפירוש רש"י 
י, לה. מסעי לה, לד. וראה  על הפסוק שם. ספרי בהעלותך 
לקוטי שיחות חלק ט נצבים א', ובחלק כז עמוד 223 ובכמה 
מקומות( והגאולה היא כביכול גם להקב"ה, נמצא שהגאולה 

היא צורך גבוה, ואם כן מה מעילה שייך בזה.
ימות המשיח בהלכה סימן ז

כי  נפש  לאמר  ישראל  בני  אל  דבר   – ב  ד, 
תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה 

ועשה מאחת מהנה

ד. נפש כי תחטא. א"ר יהושע דסכנין בשם ר' לוי ששה 
לה  אמר  בראשית,  ימי  ששת  כנגד  נפש  כאן  כתיב  פעמים2 
לא  בראשית  ימי  בששת  שבראתי  מה  כל  לנפש  הקב"ה 

בראתי אלא בזכותיך ואת יוצאת וחוטאת. נפש כי תחטא.
ויקרא רבה פ"ד, ב

כנגד  תחטא  כי  נפש  כתוב  בפ'  פעמים  ששה  במדרש 
ששת ימי בראשית וכו', י"ל בדרך אפשר עפ"י מש"כ הרמב"ן 
)בראשית ב, ג( דששת ימי בראשית מרמז לשיתא אלפי שני, 

ושבת מרמז לאלף השביעי יום שכולו שבת.
ובאלף השביעי יקויים היעוד דאת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ, ועתיד הקב"ה לשחוט את היצה"ר )סוכה נב(, ואז לא 

יהי' עוד “נפש כי תחטא".
וזהו הרמז בקרא דרק ו' פעמים כתוב נפש כי תחטא, דרק 
יהי' כולו  יהי' שייך כי תחטא, ובאלף השביעי  בשיתא אלפי 

טהור, ומלאה הארץ דעה את ה'.
פרי דוד

2( ששה פעמים כתיב, והם: כאן, פסוק כז “ואם נפש אחת תחטא", ופרק ה' פסוק 

כי  נפש  “ואם  יז  וחטאה", פסוק  כי תמעל מעל  “נפש  טו  כי תחטא", פסוק  “ונפש  א' 

תחטא", פסוק כא “נפש כי תחטא". ומ"ש במדרש כאן בסוף “נפש כי תחטא" כלומר 

בלשון תמי'.

כי  נפש  לאמר  ישראל  בני  אל  דבר   – ב  ד, 
תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה 

ועשה מאחת מהנה

בן  ישמעאל  ר'  אמר  יטה  שמא  הנר  לאור  יקרא  לא  ה. 
להטות  ובקש  קרא  א'  פעם  אטה  ולא  אקרא  אני  אלישע 
אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור 
הנר, ר' נתן אומר קרא והטה וכתב על פנקסו אני ישמעאל 
המקדש  בית  לכשיבנה  בשבת  נר  והטיתי  קריתי  אלישע  בן 

אביא חטאת שמנה.
שבת יב:

בית  לכשיבנה  כו'  פנקסו  על  ש"כתב  ישמעאל  בר'  וצ"ע 
המקדש אביא חטאת שמינה" )שבת יב, ב( והרי אין מביאין 
שום  אישתמיט  דלא  עיון  צריך  אופן  ובכל   – נדבה.  חטאת 
ר'  ובפשטות:  י"ל  אולי  התמי'  ולגודל  כן.  לכתוב  וכו'  תנא 
לבנות  הרשות  ניתנה  שאז  חנניא  בן  ר"י  בזמן  הי'  ישמעאל 
בית המקדש )ב"ר ספס"ד( ובזמן ההוא קודם שבטלו הרשיון 
– קרה לרי"ש שהטה וכתב על פנקסו. וראה בכל הנ"ל שיחת 

ו' תשרי תשמ"א.
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ד, יג – ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר 
מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא 

תעשינה ואשמו

ווי  כך  וגו'  כתיב  מה  משה  דמית  בתר3  א.  כג,  דף  זוהר  ו. 
דחכמתא  דמבועי  שמעון  רבי  מני'  יסתלק  כד  לעלמא 
עדת  כל  ואם  כתיב  זמנא  ההוא  על  וכו'  מעלמא  יסתתמו 
ישראל ישגו, ואם ישגו באורייתא ולא ינדעון ארחהא וכו' דלא 
אשתכח מאן דידע לגלאה עמיקתא דאורייתא ואורחהא, ווי 
לאינון דרין דמשתכחי כדין בעלמא. אמר ר' יהודה זמין קב"ה 
בגין  משיחא  דמלכא  בזמנא  דאורייתא  עמיקין  רזין  לגלאה 
יא, ט( דמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים  )ישעי' 
וכתיב )ירמי' לא, לג( ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את 

רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי וגו', ע"כ.
יש לפרש, עדת אותיות דעת, וישגו באורייתא הוא תורה 
תורתך,  למדע  כמאמר  דעת  בחי'  היא  תורה  כי  פה,  שבעל 
ועיין  בבל"י,  תלמו"ד  מספר  תקכ"ד  גי'  עד"ת  כ"ל  וסימנך 

3( אחר שמת משה מה כתוב “וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ". כמו כן 

ויבקש  יסתמו מן העולם,  יסתלק ממנו, שמקורות החכמה  לעולם כשרבי שמעון  אוי 

אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיגיד לו, ויטעו כל בני העולם בהבנת התורה, לפי שלא 

ימצא ביניהם מי שיתעורר בחכמה.

על הזמן ההוא נאמר “ואם כל עדת ישראל ישגו" דהיינו אם ישגו בהבנת התורה 

ולא ידעו דרכי', מה היא סיבתה, ואמר “בגין ונעלם דבר מעיני הקהל" כלומר שלא יהי' 

נמצא מי שידע לגלות עומקה של התורה ודרכי', אוי לדורות ההם שימצאו אז בעולם.

מלך  של  בזמן  שבתורה  עמוקים  סודות  לגלות  הקב"ה  עתיד  יהודה,  רבי  אמר 

המשיח, לפי שאז יקוים מש"כ מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ועוד כתיב 

“ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו" פירוש לא יצטרכו ללמוד עוד אחד את 

השני, כי כולם מעצמם ידעו אותי למקטנם ועד גדולים, פירוש מן הקטנים עד הגדולים. 

אמן כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.
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כט

במאורי אור מע' תלמוד בבלי ע"ש.
ינדעון היפך דדעת, והסיבה לזה  ינדעון ארחהא, ולא  ולא 
ונעלם  בגין  הוא  ארחהא,  ינדעון  ולא  באורייתא  שישגו  מה 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  כו' 
דבר  ונעלם  אז  שכשיסתלק  רשב"י  על  זה  אמר  ואורחהא. 
עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  שלא  הקהל  מעיני 
דאורייתא ואורחהא. כי ר' שמעון בחינתו הוא דעת )כמ"ש 

בריש האד"ר בנצוצי אורות ע"ש(.
הנה ר' שמעון ידע לגלות עמיקתא דאורייתא ואורחהא, 
ח"ו,  ישראל  עדת  בכל  שגיאה  ואין  דבר,  ממנו  נעלם  שלא 
לגלאה  דידע  מאן  אין  שאז  רשב"י  כשיסתלק  משא"כ 
מעיני  דבר  ונעלם  כמו  והוא  וארחהא,  דאורייתא  עמיקתא 

הקהל דלית מאן דידע לגלאה.
הנה כשרשב"י נמצא בעולם שבחינתו הוא דעת אז טוב 
לעלמא שדעת הוא קיום וחיות המצות, משא"כ כשיסתלק 
ר"ש אז ווי לעלמא, והוא כמו ונעלם דבר מעיני הקהל )עולם 
הוא ג"כ מלשון נעלם, והיינו כשנעלם דבר מעיני הקהל, אז 

ווי לעלמא(.
אמר ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה כו'. ר' יהודה שבחינתו הוא 
חסד )כמ"ש בריש האד"ר בנצוצי אורות שם( הוא המנחם, 
כו',  יסתתמו  דחכמתא  מבועי  שמעון  רבי  כשיסתלק  שאם 
הקהל  מעיני  דבר  ונעלם  כי  מפני  ישגו  ישראל  עדת  כל  ואז 
דלית מאן דידעי לגלאה כו'. לא יהי' כך לעולם ח"ו, אלא יהי' 
חסד ה' שקב"ה יגלה רזין עמיקין דאורייתא בזמנא דמלכא 
מקודם  שהי'  כמו  לא  יגלה,  עצמו  שהקב"ה  והיינו  משיחא. 
ונסתתמו  נסתלקו  הם  הנה  גילה,  ורשב"י  גילה,  שמשה 

מעיינות החכמה.
משא"כ בזמנא דמלכא משיחא יגלה הקב"ה בעצמו והוא 

חי וקיים לעולם, אם כן לא יופסקו ויסתתמו עוד.
ומה יגלה רזין עמיקין דאורייתא, רזין עמיקין הוא הבחי' 
תורה שעלי' איתמר אלפיים שנה קדמה תורה לעולם שהוא 
בחי' אאלפך חכמה אאלפך בינה, השעשועים יום יום דתורה.

ואיך יכולים לקבל זה הוא בגין דמלאה הארץ דעה את ה', 
דעה את ה' הוא בחי' דעת עליון.

ילמדו  ולא  הוא  משיחא  דמלכא  בזמנא  יהי'  זאת  ועוד 
איש את אחיו כו' כי כולם ידעו אותי כו'. היינו לא כמו עתה 
מהם,  מקבלים  ישראל  עדת  וכל  הקהל  עיני  היו  שהיודעים 
שהוא  תחתון,  דעת  בחי'  הוא  דעתה  שהידיעה  מפני  והוא 
דעת המתפשט, הנה עיני הקהל הי' בהם בחי' דעת תחתון, 
והם השפיעו לכל עדת ישראל, וסדר ההשפעה הוא מתחילה 
איש את אחיו ואחר כך ואיש את רעהו, וכל זה שייך בדעת 

תחתון שהוא בחי' דעת המתפשט.
כשמלאה  הנה  מתפשט,  הבלתי  עליון  בדעת  משא"כ 
אחיו  את  איש  ילמדו  לא  עליון,  דעת  ה',  את  דעה  הארץ 
גדולם,  ועד  למקטנם  אותי  ידעו  כולם  אלא  רעהו  את  ואיש 
הקב"ה  מפי  יקבלו  אלא  מהגדולים,  יקבלו  לא  שהקטנים 
שזה  ישגו,  ישראל  עדת  כל  שיהי'  שייך  לא  כן  ואם  בעצמו. 
מעיני  דבר  כשונעלם  הנה  הקהל,  מעיני  כשמקבלים  יתכן 

הקהל אז כל עדת ישראל ישגו.

אבל לעתיד יקבלו גם הקטנים מהקב"ה בעצמו, ואדרבה 
בתחלתן,  דוקא  סופן  נעוץ  כי  לגדולם,  קטנם  בפסוק  קדים 

וכמובן.
בזמנא  הקב"ה  שיגלה  עמיקין  הרזין  יותר  למעלה  ועוד 
דמלכא משיחא, הוא הטעמי תורה שעתה לא נתגלו, ולימות 
מנשיקות  ישקני  ב(  א,  השירים  )שיר  כמ"ש  יתגלו  המשיח 

פיהו וכפרש"י שם. ולכן כולם ידעו אותי.
מלכ"א  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 
ה'  גי'  מכסי"ם  לי"ם  כמי"ם  מים,  פעמים  ה'  גי'  משיח"א 
פעמים חס"ד, והוא בחי' מים, כי מים הם חסדים. וזהו שאמר 

זה ר' יהודה דוקא שבחינתו הוא חסד.
לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר4 ויקרא דף רה ואילך – 

פניני לוי יצחק על התורה

ישלם  הקדש  מן  חטא  אשר  ואת   – טז  ה, 
ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן 

יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו

עוד  יכנף  ש"לא   – יהי'  העתידה  שבגאולה  החידוש  ז. 
מוריך"5, שאור אין סוף לא יהי' מכוסה בלבושים, ויאיר בגילוי6. 
עכשיו מאיר האור כפי שבא בלבושים וכפי שמתצמצם לפי 
ערך העולמות, אבל לעתיד יאיר האור עצמו ללא הסתר של 

לבושים, בחינת האור שלמעלה מהשתלשלות.
האדם שלמטה הוא בדמות אדם העליון, וכשם שבאדם 
בהשתלשלות  שבא  כפי  האור  מדריגות,  שתי  ישנם  העליון 
למטה,  באדם  גם  כך  מהשתלשלות,  שלמעלה  והאור 
שמלובשת  כפי  הנשמה  מדריגות:  שתי  ישנם  בהנשמה, 
בכחות כו' – שנחלקת לד' מדריגות: נפש, רוח, נשמה וחי', 
כשם שהאור שבהשתלשלות נחלק לד' עולמות: עשי', יצירה, 
בריאה ואצילות – והנשמה כפי שהיא למעלה מכחות, בחינת 
“יחידה", הקשורה עם “יחיד"7. ובכדי להמשיך מלמעלה בחי' 
יחיד, האור שלמעלה מהשתלשלות – צריכה להיות העבודה 

למטה בבחי' היחידה שבנפש, שלמעלה מכחות הגלויים8.
תשובה  עושין  ישראל  “אם  רז"ל9  במאמר  הפירוש  וזהו 

נגאלין ואם לאו אין נגאלין":
הלשון “ואם לאו אין נגאלין", מלמדנו, שביאת הגאולה על 
ידי התשובה דוקא, אינה רק מצד ענין החטא, כיון שהתשובה 
תקנח את החטאים שמסתירים ומעכבים את הגאולה, אלא 

שבשביל ענין הגאולה עצמו נדרשת עבודת התשובה.
יחידה  בחינת  מצד  היא  התשובה  עיקר  לזה:  והטעם 
הפגמים10  כל  לקנח  התשובה  ביכולת  )שלכן  שבנפש 
הגלויים,  בכחות  הם  הפגמים  כי  החטאים,  ידי  על  שנעשים 
מיחידה  מלמעלה,  ממשיכים  התשובה  עשיית  ידי  ועל 

4( עיין בפנים הספר להביאור על פי קבלה.

5( ישעי' ל, כ.

6( תניא פרק לו.

7( ראה לקוטי תורה ראה כה, א. ובכמה מקומות.

8( ראה גם לקוטי שיחות חלק ג עמוד 867 ואילך.

9( סנהדרין צז, ב. וראה לקוטי תורה תצא מ, ד.

10( ראה לקוטי תורה אחרי כו, ג.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא



ל
בשביל  ולכן,  הפגמים(,  כל  נתמלאים  ובמילא  שבנפש, 
הגאולה העתידה יש צורך בהקדמת התשובה, בחינת יחידה, 

בכדי להמשיך את הגאולה שלימה, בחינת יחיד.
מתבטאת  הגלויים,  מכחות  שלמעלה  היחידה,  בחינת 
בעבודה של מסירת נפש, כיון שגם מסירת נפש היא למעלה 
מכחות הגלויים, טעם ודעת, שהרי בשכל אין טעם על מסירת 
נפש  מסירת  על  והכח  שכר(,  לשם  לא   – )האמיתית  נפש 
דמשיחא  דעקבתא  בדורות  דוקא  ולכן  היחידה.  מבחי'  הוא 
היחידה,  בחינת  לגלות  בכדי   – נפש  דמסירת  העבודה  היא 

ולהמשיך על ידי זה בחינת יחיד שתתגלה בביאת המשיח.
והגם שמסירת נפש היתה מוכרחת להיות תמיד )כמבואר 
בתניא11 שקיום התורה ומצוותי' תלוי בזה שיזכור תמיד ענין 
לקרות  לארץ  שנכנסו  הדור  גם  נצטווה  ולכן  נפשו,  מסירת 
קריאת שמע )מסירת נפש( פעמים בכל יום, אף שהובטחו 
“פחדכם ומוראכם גו'"12( – הרי אין זו עבודה של מסירת נפש 
בפועל; העבודה בפועל היא קיום התורה ומצוות, והמסירת 
זה  הרי  ובמילא  ומצוות.  דתורה  בעבודה  בכח  רק  היא  נפש 
רוח  בנפש  שמלובשת  כפי  נפש(,  )מסירת  יחידה  בחינת 

נשמה חי' )העבודה דתורה ומצוות(.
נפש  מסירת  כשנדרשת  דמשיחא,  בעקבתא  משא"כ 
“ולא  האור,  עצם  גילוי  דלעתיד,  להגילויים  הקדמה  בתור 
יכנף" – מוכרחת להיות העבודה דמסירת נפש בגילוי, בפועל, 

שבאה מגילוי היחידה ללא לבוש.
וענין זה מרומז בפסוק “ואת אשר חטא מן הקדש ישלם 
עליו  יכפר  והכהן  לכהן  אותו  ונתן  עליו  יוסף  חמישיתו  ואת 
באיל אשם ונסלח לו". כאשר ישנם אצל יהודי חטאים – אזי 
שבנפש13,  היחידה  גילוי  שענינו  אשם",  “קרבן  היא:  העצה 
עליו", שלא  יוסף  “ואת חמישיתו  נאמר  שהרי בקרבן אשם 
אלא  חי',  נשמה  רוח  נפש  הבחינות  בד'  העבודה  מספיקה 
וחמישיתו   – הגילוי של בחינה החמישית  גם  צריך להתוסף 

– יחידה שבנפש14.
והדיוק “ואת חמישיתו יוסף עליו", בהוספה על הקרן, הוא 
– שבחינת היחידה תאיר בבת אחת עם ד' הבחינות15, דהיינו, 

חיבור היחידה עם נפש רוח נשמה חי'16.
ועל ידי העבודה שמגלה בחי' היחידה בהכחות הפנימיים, 
זוכים לגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו, ובאופן שלא זו 

11( סוף פרק כה.

12( סוף פרשת עקב.

13( לקוטי תורה פרשת פנחס פ, ד.

14( ובזה גופא לא מספיק ענין המסירת נפש )יחידה( בכח, אלא צריך להיות גם הענין 

את  ועבר  ופגם  שחטא  מי  להקריב  שצריך  הקרבן  ענין  שזהו   – בפועל  נפש  דמסירת 

הדרך, כמ"ש הרמב"ן )ויקרא א, ט( שענין הקרבן הוא “כדי שיחשוב אדם . . כי . . ראוי 

לו שישפך דמו וישרף גופו כו'" )מהנחה בלתי מוגה(.

15( שבנפש האלקית, וגם בנפש הבהמית. שהגילוי דיחידה צריך להיות לא רק בכחות 

הגלויים דנפש האלקית, אלא גם בנפש הבהמית. – ראה מאמר ד"ה קדש ישראל )תורת 

מנחם התוועדויות ה'תשח"י חלק ג עמוד 181 ואילך(.

למעלה  מלמטה  העלאה  הענינים:  ב'  בה  שיש  התשובה,  עבודת  ענין  גם  וזהו   )16

האזינו.  פרשת  ריש  תורה  לקוטי  וראה  ז.  יב,  )קהלת  האלקים"  אל  תשוב  “והרוח   –

ובכמה מקומות(, שזהו ענין היציאה מכחות הגלויים עד ששב לבחי' היחידה שלמעלה 

מהשתלשלות שבנפשו; והמשכה מלמעלה למטה – “אשר נתנה" )שם(, שמתנה הוא 

ענין ההמשכה, כנ"ל )מהנחה בלתי מוגה(.

בלבד שהעולם כולו לא יעלים ויסתיר, אלא אדרבה, שיסייע 
בזה.

מלקוטי שיחות חלק ד פרשת פנחס

לשקר  עליו  ישבע  אשר  מכל  או   – כד  ה, 
עליו לאשר  יסף  וחמשתיו  ושלם אתו בראשו 

הוא לו יתננו ביום אשמתו

שהוא  הגזילה  את  והשיב  שאמר  שאחר  לפרש  נראה  ח. 
רמז למידת התשובה, והוא בתשובת המשקל שישקול צערו 
גזל  נקראת  ההנאה  ואותה  החטא,  מן  שנהנה  ההנאה  כנגד 
אין  ואומר  ואמו  אביו  גוזל  כד(  כח,  )משלי  אמר  דאת  כמה 
פשע וגו' וכבר בארנו זה פרשה נח, או הגזל הוא שגוזל שכר 
נשמתו, נמצא שכששוקל צערו כנגד ההנאה אז הוא כמשיב 
גזילה, וכן מה שנאמר או מכל אשר ישבע עליו לשקר גם זה 

קאי על והשיב, והוא שיעשה תשובה על הכל.
ומה שנאמר ושילם אותו בראשו יאמר שהקדוש ברוך הוא 
ישלם לישראל שכרן, שבזכות התשובה יהיו נגאלים שנאמר 
וזהו שאמר  ז( שובו אלי ואשובה אליכם נאם ה',  ג,  )מלאכי 
הוא  ברוך  הקדוש  להם  שישלם  היינו  בראשו  אותו  ושילם 
בראשו כמה  וזהו  גויי הארץ,  שכרן בזה שיתנם עליון על כל 
דאת אמר )דברים כח, יג( והיית לראש ולא לזנב, או בראשו 
היינו שישלם להם שכרן במה שנאמר )מיכה ד, א( והי' ביום 
ההוא נכון יהי' הר ה' בראש ההרים ובמה שנאמר )תהלים כג, 

ה( דשנת בשמן ראשי.
ז( ישיב  )יואל ד,  ולרשעים גם כן ישלם בראשם שנאמר 
גמולם בראשם וכתיב )ירמי' כג, יט( על ראש רשעים יחול, 
הרי שכל הגמול והעונש נרמז בראשו הדא הוא דכתיב ושלם 

אותו בראשו.
ברוך  הקדוש  כשישלם  היינו  עליו  יוסף  וחמישיתיו  ואמר 
הוא לישראל השכר הטוב אשר דבר על עמו לזמן הגאולה, 
אז יתקיים מה שנאמר )שיר השירים ח, יב( האלף לך שלמה 
ומאתים לנוטרים את פריו, פירוש רש"י שם שמאתים שהוא 
את  לנוטרים  הוא  ברוך  הקדוש  יוסיף  אלף  של  החמישית 

פריו, עיין שם.
)יומא  שמצינו  לפי  היינו,  עליו,  יוסף  וחמשיתיו  יאמר  או 
ותומים  אורים  כמו  שני  בבית  שחסרו  דברים  חמשה  כא:( 
חמשה  לחזור  ידו  שנית  ה'  יוסיף  המשיח  ולימות  כו',  וארון 
יוסף הנאמר כאן שהוא מורה  וזהו לשון  דברים אלו ליושנן, 
ה'  כן  כמו  לנו,  להחזירו  ה'  ועתיד  ופסק  כבר  שהי'  דבר  על 
שנית  ה'  יוסיף  ולעתיד  ופסקו  ראשון  בבית  היו  אלו  דברים 

ידו וגו'.
או וחמשיתיו יוסף עליו מרמז על אמרם ז"ל חמשה קנינים 
קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, תורה ובית המקדש וישראל 
מ"י(,  )פ"ו  אבות  בפרקי  המנויין  וארץ,  ושמים  ואברהם 
שנאמר  התורה  הגלות,  בזמן  נעדרים  אלו  קנינים  וחמשה 
חרב,  המקדש  והבית  חכמיו,  חכמת  ואבדה  יט(  כט,  )ישעי' 
וישראל הלכו שבי לפני רודף, ואברהם מתאבל על חורבן כמו 
שלמדו ממה שאמר )ירמי' יא, טו( מה לידידי בביתי, ושמים 

וארץ שנאמר )שם ד, כג( ראיתי הארץ והנה תוהו וגו'.
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לי

ולעתיד יחזרו חמשה קנינים אלו, ויוסיף הקדוש ברוך הוא 
לקנותם כבראשונה שנאמר )ישעי' סו, כב( כי כאשר השמים 
החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה וגו', וכן כולם יחזור 
וחמשיתיו  הכתוב  שאמר  וזהו  לקנותם,  הוא  ברוך  הקדוש 
לקנות,  ידו  שנית  ה'  יוסיף  שנאמר  דרך  על  והוא  עליו  יוסף 

הזכיר לשון קנין לפי שיש בו רמז על חמשה קנינים אלו שיהיו 
נקנין להקדוש ברוך הוא כבראשונה, וזהו שאמר הכתוב יוסף 

ה' שנית ידו לקנות שאר עמו וגו', אמן כן יהי רצון.
עיר גיבורים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אד"ר והקודמו, בם כותב אודות פעולות בכרם חב"ד ובמסגרת צעירי 

אגו"ח, ובודאי ימשיך במנהגו טוב זה להודיע על דא וכל המפרט ה"ז משובח, נוסף למ"ש כ"פ שכתיבה זו 

מוסיפה במרץ ע"ד מרז"ל בהנוגע לשבטי י"ה, אלמלא הי' ראובן יודע וכו'...

במ"ש אודות ההצעה שקבל להכנס בהנהלת צעירי אגו"ח וכו' גם בזה כתבתי כ"פ שאודות ענינים 

כאלו צריכים לדון על אתר, כיון שההחלטה תלוי' בכמה פרטים ופרטי פרטים, והנקודה התיכונית היא 

ועאכו"כ  מאנ"ש  וכאו"א  חוצה,  המעינות  בהפצת  וגדולים  רחבים  היותר  בממדים  הפעולה  שמוכרחה 

הנהלה  או  פלוני  בועד  נכנס  ע"י שלא  תוגרע  לא  שלו  ופשיטא שההתחייבות  בזה,  מחוייבים  מהצעירים 

פלונית כי ההתחייבות באה לא ע"י בחירות או מינוי של בני אדם אלא שזהו תפקיד הנשמה להאיר חלקו 

בעולם ואלו שזכו למאורות החסידות באיזה אופן שיהי' אם רב או מעט פשוט שהפצת החסידות בכלל 

זה, ולא רק בכלל זה אלא בעיקר זה, ז. א. שכל הפצת עניני היהדות צ"ל חדורים רעיון זה של החסידות, 

וכמובן מתואר זהר הק' אשר פנימיות התורה היא נשמתא דעניני נגלה שבתורה, וק"ל, ובמילא מ"ש שאם 

לא יכנס בהנהלה לא יעמוד בנסיונות, אין לזה מקום וההחלטה בזה תלוי' כנ"ל בפרטי פרטים הנ"ל שבהם 

הנקודה ניצול כשרונות ויכולת להפצת המעינות באופן הכי פעיל.

במ"ש אודות שני אברכים שנתקרבו ואח"כ נתרחקו וכו' מובן איך הדבר מבהיל, וההבהלה לא 

ועיין ב"ב ח' ע"ב תליסר  ידעו שהנ"ל נתרחקו! היאומן כי יסופר?  פחותה היא גם מהפרט שכותב שלא 

שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו, שמשמע שאם לא הי' דעתי' עלויהו לאחר תליסר שנין, גם 

ע"ז קאי השאלה שלפני זה, שבקתיה להימנותך, עיי"ש ואם בזמן הש"ס דאכשור דרא ובחו"ל הדברים 

אלה  שדברי  ומובן  ומכופל,  כפול  חשך  דמשיחא  דעקבתא  ובימינו  מלך  של  בפלטרין  עאכו"כ  אמורים 

מטרתם שיבואו לידי פועל ולא רק בהנוגע לאחרים שתושלל אפשרית דתופעות האמורות, אלא גם בהנוגע 

ויה"ר שיהי'  שני,  פסח  יום  בהיום  הובא  שני,  דפסח  הלימוד  וכידוע  לתיקון,  ישנו מקום  להנ"ל, שבטח 

התיקון ע"ד המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות הּׁשרתלכל ׁשּמלאכי לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמׁשּתּמׁשין

אלּֿבלעם" אלהים LÓ‰."וּיּקר Ï‡ ‡¯˜iÂ∑אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְֱִִִֶַָָֹ«ƒ¿»∆…∆ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהפסקֹות

ההדיֹוט מן הּלֹומד להדיֹוט וחמר קל לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח ∑‡ÂÈÏ.לּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ≈»
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את ּולאהרןלמעט למׁשה ללּמד,.ּתֹורה מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

"וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: י"ג הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ׁשמעּו יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי .אליו", ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשמעּו. לא יׂשראל וכל ׁשמע, ׁשּגםּֿכן(מׁשה 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם מ"כ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּתֹורה

מצאתי ודו"ק. ÚBÓ„.)ׁשמעּו, Ï‰‡Ó∑?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ְְִָָָ≈…∆≈ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּתלמּוד
הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה אםּֿכן, ארזים". ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשבר
נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר עד ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשמע

נפסק היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? Ó‡Ï¯."עדֿהחצר „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑:לֹומר ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". ּדברי∑Ó‡Ï¯."מעל להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

המרּגלים מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּכּבּוׁשין:
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹואיל
העם אתּֿדברי מׁשה "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאלי

החיים:וגֹו'" אור ְ
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B‚Â'.א) ‡¯˜iÂהסּפיק ולא הּקריאה, טעם «ƒ¿»¿ְְְִִִַַַָֹ

ּבג' ּכי ּכהנים ּבתֹורת אמרּו לבד, ְְְְֲִִִַַַָֹהּדּבּור

וסיני, ּבּסנה, לּדּבּור, הּקריאה קדמה ְְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹומֹות

לא מֹועד אהל ללמד מצינן ולא מֹועד, ְְְִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹֹואהל

ׁשהיה רבּותא ּבֹו ׁשּיׁש מּסנה מּסיני, ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמּסנה

ׁשהּוא רבּותא ּבֹו יׁש סיני הּדּברֹות לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָּתחּלה

מֹועד, אהל ׁשל מהם ללמד ואין יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹלכל

ׁשּבּסנה הּׁשוה מּצד מֹועד אהל ללמד אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּגם

ּבאׁש ׁשהיּו הּׁשוה ּלצד מה לֹומר יׁש ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוסיני,

מֹועד: אהל ּכן ּׁשאין ֵֵֵֶֶַֹמה

‰p‰ּכתב ּבסיני קריאה ׁשּנאמרה ּׁשאמרּו מה ƒ≈ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

משה אל וּיקרא ּפסּוק ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָֹהרא"ם

וגֹו' הּׁשביעי ט"ז)ּבּיֹום כ"ד וּיקרא(ׁשמֹות אֹו ְְְְִִִַַַָ

ההר ראׁש אל למׁשה כ')ה' י"ט אבל(ׁשמֹות ְְֲֶֶָָָֹ

ההר מן ה' אליו וּיקרא מּדכתיב (ׁשמֹותלא ְְְִִִִִֵַָָָָֹ

ג') לאי"ט זה קרא ּכי הּלל, רּבנּו ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹּכמֹו

הּׁשוה ּלצד מה קתני ּובּבריתא נאמר אׁש ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעם

מּכבֹודֹו ּובמחּלה ּכאן. עד וכּו' ּבאׁש ְְְְִִִֵֶַָָָָׁשהיה

הּוא ׁשהּלּמּוד הּוא האמת ּכי ּבזה ּדק ֱִִֶֶֶַָָָֹלא

ההר, מן ה' אליו וּיקרא מּפסּוק הּוא ְִִִִֵַַָָָָָלּדּבּור

אֹותּה אין הּׁשביעי ּבּיֹום משה אל וּיקרא ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּכי

לֹו ׁשּקרא לגּופּה ואצטריכא מיּתרת ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֻקריאה

ׁשם ּכאמּור יֹום ארּבעים ּבהר לׁשבת ְֲִֶֶַַָָָָָָָלעלֹות

ויהי וגֹו' משה וּיבא וגֹו' משה אל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹוּיקרא

ּבמקֹום זֹו ּוקריאה יֹום, ארּבעים ּבהר ְְְִִִֶַָָָָֹמשה

קריאה ּבּה ּדנים ׁשאנּו והּקריאה היא. ְְְִִִִִֶַָָָָָּדּבּור

וּיקרא ּגם ודּבּור, קריאה ּומזּכיר לדּבּור, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשהיא

צר זֹו ׁשּקריאה ההר ראׁש אל למׁשה ְְִֶֶֶֶָָָֹֹה'

לֹו וקרא למּטה משה היה ּכי היתה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹעלּיה

ואם אליו, ּדּבר וׁשם ההר ראׁש אל ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹלעלֹות

מדּבר היה עּמֹו מדּבר והיה וּיקרא אמר ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹלא

ׁשּלא רֹואים ואנּו ההר, מן למּטה והּוא ְְְִִִֶַָָָָֹעּמֹו

ּפהּדּב יהיה ואי עלֹות, אחר עד אליו ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

וידּבר, אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא לֹומר ְְֵֶֶַַַַָָָָֹולׁשֹון

רֹואים ההר מן ה' אליו וּיקרא ּפסּוק ְֲִִִֵַָָָָָָאבל

לֹומר אּלא היה לא הּקריאה ּתכלית ּכי ְְִִִֶַַַָָָָָֹאנּו

אליו אמרם אּלּו ּודברים וגֹו', תאמר ּכה ְְֲִֵֵֵַָָָָָֹֹאליו

מה ּכן אם עלֹות, מּבלי למּטה והּוא ְְְֲִִִֵַַָָׁשם

לּדּבּור. קדימה אּלא אינּה זֹו קריאה ׁשל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּטיבּה

משה אל וּיקרא ּבּפסּוק הרב ּׁשּנסּתּיע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּומה

אֹומרֹו אחר הּכתּוב ּׁשאמר מּמה הּׁשביעי ְְִִִֶַַַַַַַָָּבּיֹום

האירּו לא וגֹו', לי ויקחּו וגֹו' וידּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹוּיקרא

ענינים ב' ּובהם ּכתּובים ב' הרב ּפני ְְְְִִִֵֶַָָָלמּול

ּומראה האחד לּדּבּור הּקריאה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהפסיקּו

ׁשם ויהי וגֹו' משה וּיבא והּב' וגֹו' ה' ְְְְְִֶַַַָָֹֹכבֹוד

הּכתּוב אמר זה ואחר וגֹו', יֹום ארּבעים ְְְִֶַַַַַָָָָָּבהר

ּומי ּׁשּכתבנּו, מה להצּדיק להעיר ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָוידּבר

ּבהר ׁשבּתֹו אחר היה לא זה ׁשּדּבּור ְִִֶֶַַַָָָָֹֹיאמר

ּדעת ּׁשּדחה ּומה יֹום. ׁשלׁשים אֹו יֹום ְְִִֶֶַַַָָעׂשרים

מן ה' אליו וּיקרא ּפסּוק ׁשאמר הּלל ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָרּבנּו

ׁשם ואמרּו אׁש עדין היה ׁשּלא ּבטענת ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹההר

וסיני סנה ׁשל הּׁשוה ּלצד מה ּכהנים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹּבתֹורת

ׁשהאׁש הרב סֹובר להיֹותֹו וכּו', ּבאׁש ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהיּו

ׁשּכּונת היא, ולא מקׁשה, הּקריאה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיה

זה ּדבר ּבּה היה נבּואה ׁשּבאֹותּה היא ְְִֶֶַַָָָָָָָָהּתּנא

זֹו מעלה ּבה ׁשהיתה ּדהוה ּומידי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלתֹוספת,

היה מֹועד ּבאהל היה ּׁשּלא מה ּבאׁש ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהיתה

יהיה לּו זה ּולפי למעלה, הּקריאה ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבֹו

ּבאֹותּה הרי ּבכ מה אׁש עדין היה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא

ּונבּואת זֹו נבּואה ונׁשּתּנית אׁש היה ְְְְְִֵֵַַַָָָָהּנבּואה

אׁש, ּבֹו היה ׁשּלא מֹועד אהל מּנבּואת ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹסנה

אי אני ותמּה קׁשיא, ּדרב קׁשיא אין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻּובזה

ּׁשהקׁשינּו: מה עיניו למּול האירּו ְְִִִֵֵֶַָֹלא

„BÚÂמה ּתּנא למימר מצי אי ּדבריו ּכפי לּו ¿ְְְִֵֵֵַַָָָָָ

והלא ּבאׁש, ׁשהיּו ׁשּבהן הּׁשוה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּלהּצד

היה לא וגֹו' לאמר ההר מן ה' אליו ְְִִֵֵַָָָָָָֹֹוּיקרא
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מּצד סנה ּוקריאת קריאה מאֹותּה ולגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבאׁש,

ּקדֹוׁש מּפה ּדּבּור אּלא ׁשאינם ׁשּבהם ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּׁשוה

ּולהעמיק לדּבּור, קריאה והקּדים ְְְְְְֲִִִִִֶַָלמׁשה

טּנרי: ּדמתּברא יראה זֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻּבקׁשיא

„BÚÂּבסיני קראי ג' לֹומר הצר לּמה לֹו ¿ְְְִֵַַַָָָֻ

נחׁשב ׁשּלא יהיה ולּו קריאה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּקדמה

יׁשנם מיהא ב' ההר, מן ה' אליו וּיקרא ְְִִִֵֶַָָָָָָָּפסּוק

והלא הרב, לסברת לדּבּור קריאה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּקדמה

האמּורה וּיקרא יּתּור על הּוא הּתּנא טרחת ְְֲִִִַַַַַָָָָָּכל

ויגּדל לאמרּה צרי היה ׁשּלא מֹועד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבאהל

וּדאי אּלא ּבסיני, ּפעמים ב' ּבזכרֹונּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻהּקׁשיא

אינֹו ולדברנּו ּבדקּדּוק, ׁשּלא ּכאן הרב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּדברי

ּומעּתה והּקֹודמים אּלּו מּכל אחת לקׁשיא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻמקֹום

קריאה ׁשּקדמה לּמּוד עּקר אֹומרים ְְְְִִִִִִֶַָָָנמצינּו

מן ה' אליו וּיקרא ּפסּוק הּוא ּבסיני ְְְִִִִֵַַָָָלדּבּור

ועּקר: תאמר ּכה וגֹו' ְְִַָָָֹֹההר

‰Óeּבסיני אמרּת אם לא ּבבריתא ּׁשאמרּו «ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּוא לכאֹורה וגֹו' יׂשראל לכל ְְְְִִֵֶָָָׁשהּוא

לכל ׁשאינּה מצוה ל אין ׁשהרי ּתמּוּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדבר

יׂשראל לכל ּפרׁש אהרן קרּבן ּובעל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבהדרגה הּקֹול ׁשּיהיה צר היה זה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹּולצד

אמר ולזה משה עם לדּבר מהרגיל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּועטת

ּבּקֹול אליו ׁשּדּבר להֹודיע משה אל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוּיקרא

יׂשראל, ּבׁשביל מּמדרגתֹו נתמעט ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהרגיל

לצד הּתּנא אמר ּכאּלּו לֹומר צרי ְְְְִִַַַַַַָָָּולדרּכֹו

היֹותֹו היא הּמעלה לא ּכי יׂשראל. לכל ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהיה

מתקּבלים אּלּו ּדברים ואין יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָלכל

הּוא ׁשהּמעלה הּוא ּבעיני והּנכֹון ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבׂשכלי.

אמרם ׁשּלא ׁשם ּדּברֹותיו ה' ׁשּׁשּנה ְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹׁשּמצינּו

אּלא יׂשראל ּבני אל ידּבר והּוא לבד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָלמׁשה

ׁשּנׁשּתּנית ּוכׁשם יׂשראל, לכל היּו עליֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפי

למעלה ּכן ּגם נׁשּתּנית זה לפרט סיני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנבּואת

למׁשה הּנאמרים ּדּברֹות מּׁשאר קריאה ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָזֹו

ּכן ּגם יׂשראל לכל ה' הׁשמיעם ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלבד

ׁשּקדמה זֹו מעלה ּבהם היתה ׁשּלא ְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר

לדּבּור: ְְִִָקריאה

„BÚקריאה היתה לא יכֹול ּבריתא ּבאֹותּה ְְְְִִֵַָָָָָָָֹסּים

ׁשּבּתֹורה הּדּברֹות לכל מּנין זה לדּבּור ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא

קריאה היתה לא יכֹול מֹועד מאהל לֹומר ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמּוד

האמירֹות לרּבֹות מּנין ּבלבד לּדּברֹות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָאּלא

אף לרּבֹות וידּבר ּדּבר לֹומר ּתלמּוד ְְְְִִֵֵַַַַַַַַוהּצּוּויים

הּדברים ּפרּוׁש ּכאן. עד וכּו' וצּוּויים ְְְֲִִִִֵַַָָָלאמירֹות

ללמד אין וסיני ּוסנה מֹועד אהל מּקריאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹּכי

התחלת ׁשהיה לצד והּטעם זּולתם, ּדּבּור ְְְְִֶַַַַַַָָָָָלׁשּום

עֹוד ידּבר אׁשר את אבל ההּוא ּבּמקֹום ְֲֲִֵֶֶַַַָָּדּבּור

ּתלמּוד הּקריאה ּבֹו יקּדים לא ההּוא ּבּמקֹום ְְְִִַַַַַָָָֹׁשם

אׁשר ּכל לֹומר יתרה קרא מֹועד מאהל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹומר

והגם הּקריאה לֹו ּתקּדים מֹועד מאהל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹידּבר

זה הרי מֹועד ּבאהל אּלא הּכתּוב רּבה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ולא מּסיני חּדּוׁש ּדבר ּבֹו אין ּכי לּכל, אב ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּבנין

הּקריאה. היתה חּדּוׁש אֹותֹו ׁשּלצד לֹומר ְְְְִִִֶֶַַַָָָמּסנה

הּכתּוב ּדּיק ׁשּכן ּדּברֹות אּלא לי אין לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר

אֹו וּיאמר הּמתחילֹות לּנביאּות מּנין ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹוידּבר

המדּבר ּתגּברת יּגיד הּדּבּור ּכי ואּולי צּוּוי. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹלׁשֹון

ׁשּיקּדים מּנין והּצּוּויים האמירֹות ּכן ּׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָמה

וראיתי וידּבר. ּדּבר לֹומר ּתלמּוד הּקריאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהם

וידּבר ּדּבר לֹומר ּתלמּוד להראב"ד ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָּגרסא

לאמר ּתבת יּתּור ּדרׁש זֹו ּולגרסא ְְִִֵֵֵַַָָֹֹלאמר.

אחר לּכתב צרי היה ׁשּלא ּבוידּבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהאמּורה

האמירֹות, לרּבֹות ׁשּבא למדּת הא ּדּבר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר

הם: אמירֹות ּבגדר ְְֲִִִֵֶֶַוהּצּוּויים

È˙È‡¯Âהּגרסה על ׁשהּׂשיג אהרן קרּבן לבעל ¿»ƒƒְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ׁשּלא ּדּבר לֹומר ּתלמּוד אמר ְֵֶַַַַָָָֹלּמה

עד לאמר לֹומר ּתלמּוד אּלא לֹומר לֹו ְֵֶַַַַָָָֹהיה

הּוא הּדרׁשה ׁשּכח לצד קׁשיא, זֹו ואין ְְְְֵֶַַַָָָָֹֻּכאן.

מיּתרת אינּה לאמר ּתבת ׁשּזּולתּה ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמּכפל

עּקר: הראב"ד ּכגרסת לכן לעצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָואצטריכא

‰p‰Âלֹומר צרי ּכי להכריח הּתּנא ּׁשּדן מה ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַַַָָָ

מֹועד ׁשּבאהל ראׁשֹון ּדּבּור על ְְִִִֵֶֶַַָֹוּיקרא

אין מּסיני, ולא מּסנה לא נלמד ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשּום

זּולת ּכי עצמֹו, מּצד האמת הבחנת אּלא ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָזה

ראׁשֹון ּדּבּור נלמד ׁשהיה הגם ּכן ּגם ְֲִִִֵֶֶַַָָָזה

יּתּור אין וסיני מּסנה מֹועד ּבאהל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּנאמר

הּנרמזים ּדּברֹות לׁשאר הצר ּכי וּיקרא, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻלתבת

לאמר, מּיּתּור והּנלמדים מֹועד מאהל ְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹֹּביּתּור

יֹודעים היינּו לא ּכאן הּקריאה זכרֹון ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּזּולת

הּמתרּבים: ְְִִִַַָּדברים

‡l‡הקׁשה לא לּמה ּבבריתא לב לתת ׁשּיׁש ∆»ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹֻ

וילמדּו וסיני ּבסנה האמּורה וּיקרא ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָיּתּור

לֹומר צרי ואין מֹועד, ּבאהל האמּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּוּיקרא

ּוסנה מֹועד אהל אֹו וסיני מֹועד אהל יאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאם

קׁשה ועֹוד ׁשּביניהם. הּׁשוה מּצד הּג' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויבֹוא

קרא מֹועד מאהל אֹומרֹו ׁשּדֹורׁש הּתּנא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלדברי

ׁשּנאמרּו הּדּברֹות ּכל להביא לדרׁשא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָיתרא

ּפעם ולא הּקריאה ּבהם ׁשּקדמה מֹועד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאהל

ראׁשֹון ּדּבּור ּגרע מי ּכן אם ּבלבד ְִִִִִִֵַַָָראׁשֹונה

ׁשהצר הּקריאה ּבֹו ּתקּדים ׁשּלא ּבסיני ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנאמר

צרי היה לא ּבּסנה כן ּוכמֹו וּיקרא, ּבֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹלֹומר

ּדּבר מּיּתּור ׁשם ּׁשּלמד מה לפי וּיקרא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר

האמירֹות: ּכל לרּבֹות ְֲִֵַָָֹלאמר

È˙È‡¯Â,הּדקּדּוקים ליּׁשב ּדעּתֹו ׁשּנתן להרא"ם ¿»ƒƒְְְְִִֵֶַַַַָָ

ּדעּתי אין ּבזה הרב ּׁשּכתב מה ְְִֵֶֶַַַַָָָָוכל

מצי לא ּכי ּׁשּכתב מה ראׁשֹונה ְִִִֶַַַָָָֹהֹולמּתֹו,

ׁשהיתה לצד מֹועד מאהל ּוסנה סיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלמילף

לזה לבֹוא ירא משה ׁשהיה לטעם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹקריאה

ּדתֹורת ּתּנא ּכי לכׁשּנאמר קׁשה לּכנס, לֹו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרא

לא ּדלמא עּתה ועד זֹו, לדרׁשה חֹוׁשׁש ְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹּכהנים

זֹו ּוקריאה מֹועד, ּבאהל לּדּבּור קריאה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹקדמה

לצד ּבחּוץ יעמד ולא ׁשּיּכנס ּכדי אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאינּה

הּׁשוה צד לצד ּוסנה ּבסיני ודוקא ירא, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

ׁשּקדמה הּוא מֹועד ּבאהל ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּבהם

לּדּבּור: ְִִַַָהּקריאה

‰Óeהּוא הּתּנא ּדעת האמת ׁשאחר ּׁשּיׁשב «ֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּוכמֹו מֹועד, ואהל מּסיני סנה ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹּדלמדינן

ׁשּדרׁש ּדעּתֹו ד')ׁשּגּלה ג' משה(ׁשמֹות וּיאמר ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ללּמד אּלא וּיאמר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמשה

לא ואם משה, משה ׁשהיּו הּקריאֹות ּכל ְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹעל

ׁשּקדמה ּבּה ללּמד צר ׁשאין סֹובר ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

ואה מּסיני ּדיליף לצד הריהּקריאה מֹועד ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לּה ׁשּקדמה להׁשמיענּו לגּופא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאצטריכא

מה ּכי אּלּו מּדברים ּבׁשני ּכאן. עד ְְְִִִִִֵַַַָָָהּקריאה

אינֹו להּדּבּור קדמה ׁשהּקריאה לֹומדים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּׁשאנּו

על אּלא עצמּה ּבקריאה ׁשהיה הּדּבּור ְְִִֶֶַַַַַָָָָָעל

ׁשּבּקריאה הּדּבּור ּכי לּה, ּבסמּו הּנאמר ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָהּדּבּור

אחת ּבׁשּום היה ולא אֹותֹו מצינּו לא ְְְִַַַָָָָֹֹעצמּה

אפן הּכתּוב ּפרׁש ּבּסנה זּולת קריאֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָֹמּג'

זה ּדּבּור על ולא משה, משה ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהּקריאה

על אּלא לדּבּור קריאה ׁשּקדמה אֹומרים ְְְְִִִֶֶַָָָָָאנּו

לפני והּנה הּקריאה, אחר לֹו הּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדּבּור

הּקריאה ׁשּקדמה ּבהם אֹומרים ׁשאנּו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּמקֹומֹות

הּדּבּור אמר ולא וּיקרא אּלא נאמר לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבסיני

ׁשּקדמה ּבֹו אֹומרים ואנּו עצמּה ּבּקריאה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהיה

הּנאמר ּדּבּור ׁשהּוא ּובהכרח לּדּבּור ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָהּקריאה

אנּו מֹועד ּבאהל כן ּוכמֹו לּקריאה ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבסמּו

ׁשּלא הגם לּדּבּור הּקריאה ׁשּקדמה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹאֹומרים

ּתהיה כן ּכמֹו ּכן ואם משה, וּיאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנאמר

הּכתּוב אֹומר היה ׁשּלא הגם הּסנה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹקריאת

ׁשל וּיאמר וגֹו' משה משה וּיקרא אּלא ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר

לדּבּור, קריאה ׁשּקדמה אמרינן וגֹו' ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָנעלי

הּתּנא. ּׁשּדרׁש מה לדרׁש וּיאמר ליה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואּיּתר

ׁשּקדמה ׁשּקריאה ּפרׁש ׁשהּוא עליו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּותמהני

מׁשה אל וּיקרא ּפסּוק הּוא ּבסיני ּבּיֹוםלּדּבּור ְְִִִֶֶַַַַָָ

ּתרּומה לי ויקחּו הּוא ׁשאחריו והּדּבּור ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָהּׁשביעי

לּדּבּור, הּקריאה ּבין מקֹום רחּוק הרּבה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

הּדּבּורים מראֹות עיניו העלים סנה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָּובקריאת



לג `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

(á)áéø÷é-ék íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈¦©§¦¬
ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות לא∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, הראׁשֹון אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָֹ

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן לֹומר:∑‰Ó‰a‰.הקריב ּתלמּוד ּבּכלל? חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿≈»ְְַַַַַָָָ

‡�Lב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎ�a¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡�Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּצד סנה ּוקריאת קריאה מאֹותּה ולגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבאׁש,

ּקדֹוׁש מּפה ּדּבּור אּלא ׁשאינם ׁשּבהם ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּׁשוה

ּולהעמיק לדּבּור, קריאה והקּדים ְְְְְְֲִִִִִֶַָלמׁשה

טּנרי: ּדמתּברא יראה זֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻּבקׁשיא

„BÚÂּבסיני קראי ג' לֹומר הצר לּמה לֹו ¿ְְְִֵַַַָָָֻ

נחׁשב ׁשּלא יהיה ולּו קריאה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּקדמה

יׁשנם מיהא ב' ההר, מן ה' אליו וּיקרא ְְִִִֵֶַָָָָָָָּפסּוק

והלא הרב, לסברת לדּבּור קריאה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּקדמה

האמּורה וּיקרא יּתּור על הּוא הּתּנא טרחת ְְֲִִִַַַַַָָָָָּכל

ויגּדל לאמרּה צרי היה ׁשּלא מֹועד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבאהל

וּדאי אּלא ּבסיני, ּפעמים ב' ּבזכרֹונּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻהּקׁשיא

אינֹו ולדברנּו ּבדקּדּוק, ׁשּלא ּכאן הרב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּדברי

ּומעּתה והּקֹודמים אּלּו מּכל אחת לקׁשיא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻמקֹום

קריאה ׁשּקדמה לּמּוד עּקר אֹומרים ְְְְִִִִִִֶַָָָנמצינּו

מן ה' אליו וּיקרא ּפסּוק הּוא ּבסיני ְְְִִִִֵַַָָָלדּבּור

ועּקר: תאמר ּכה וגֹו' ְְִַָָָֹֹההר

‰Óeּבסיני אמרּת אם לא ּבבריתא ּׁשאמרּו «ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּוא לכאֹורה וגֹו' יׂשראל לכל ְְְְִִֵֶָָָׁשהּוא

לכל ׁשאינּה מצוה ל אין ׁשהרי ּתמּוּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדבר

יׂשראל לכל ּפרׁש אהרן קרּבן ּובעל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבהדרגה הּקֹול ׁשּיהיה צר היה זה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹּולצד

אמר ולזה משה עם לדּבר מהרגיל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּועטת

ּבּקֹול אליו ׁשּדּבר להֹודיע משה אל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוּיקרא

יׂשראל, ּבׁשביל מּמדרגתֹו נתמעט ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהרגיל

לצד הּתּנא אמר ּכאּלּו לֹומר צרי ְְְְִִַַַַַַָָָּולדרּכֹו

היֹותֹו היא הּמעלה לא ּכי יׂשראל. לכל ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהיה

מתקּבלים אּלּו ּדברים ואין יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָלכל

הּוא ׁשהּמעלה הּוא ּבעיני והּנכֹון ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבׂשכלי.

אמרם ׁשּלא ׁשם ּדּברֹותיו ה' ׁשּׁשּנה ְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹׁשּמצינּו

אּלא יׂשראל ּבני אל ידּבר והּוא לבד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָלמׁשה

ׁשּנׁשּתּנית ּוכׁשם יׂשראל, לכל היּו עליֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפי

למעלה ּכן ּגם נׁשּתּנית זה לפרט סיני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנבּואת

למׁשה הּנאמרים ּדּברֹות מּׁשאר קריאה ׁשל ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָזֹו

ּכן ּגם יׂשראל לכל ה' הׁשמיעם ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלבד

ׁשּקדמה זֹו מעלה ּבהם היתה ׁשּלא ְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹנאמר

לדּבּור: ְְִִָקריאה

„BÚקריאה היתה לא יכֹול ּבריתא ּבאֹותּה ְְְְִִֵַָָָָָָָֹסּים

ׁשּבּתֹורה הּדּברֹות לכל מּנין זה לדּבּור ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא

קריאה היתה לא יכֹול מֹועד מאהל לֹומר ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמּוד

האמירֹות לרּבֹות מּנין ּבלבד לּדּברֹות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָאּלא

אף לרּבֹות וידּבר ּדּבר לֹומר ּתלמּוד ְְְְִִֵֵַַַַַַַַוהּצּוּויים

הּדברים ּפרּוׁש ּכאן. עד וכּו' וצּוּויים ְְְֲִִִִֵַַָָָלאמירֹות

ללמד אין וסיני ּוסנה מֹועד אהל מּקריאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹּכי

התחלת ׁשהיה לצד והּטעם זּולתם, ּדּבּור ְְְְִֶַַַַַַָָָָָלׁשּום

עֹוד ידּבר אׁשר את אבל ההּוא ּבּמקֹום ְֲֲִֵֶֶַַַָָּדּבּור

ּתלמּוד הּקריאה ּבֹו יקּדים לא ההּוא ּבּמקֹום ְְְִִַַַַַָָָֹׁשם

אׁשר ּכל לֹומר יתרה קרא מֹועד מאהל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹומר

והגם הּקריאה לֹו ּתקּדים מֹועד מאהל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹידּבר

זה הרי מֹועד ּבאהל אּלא הּכתּוב רּבה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ולא מּסיני חּדּוׁש ּדבר ּבֹו אין ּכי לּכל, אב ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּבנין

הּקריאה. היתה חּדּוׁש אֹותֹו ׁשּלצד לֹומר ְְְְִִִֶֶַַַָָָמּסנה

הּכתּוב ּדּיק ׁשּכן ּדּברֹות אּלא לי אין לֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר

אֹו וּיאמר הּמתחילֹות לּנביאּות מּנין ְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹוידּבר

המדּבר ּתגּברת יּגיד הּדּבּור ּכי ואּולי צּוּוי. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹלׁשֹון

ׁשּיקּדים מּנין והּצּוּויים האמירֹות ּכן ּׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָמה

וראיתי וידּבר. ּדּבר לֹומר ּתלמּוד הּקריאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהם

וידּבר ּדּבר לֹומר ּתלמּוד להראב"ד ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָּגרסא

לאמר ּתבת יּתּור ּדרׁש זֹו ּולגרסא ְְִִֵֵֵַַָָֹֹלאמר.

אחר לּכתב צרי היה ׁשּלא ּבוידּבר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהאמּורה

האמירֹות, לרּבֹות ׁשּבא למדּת הא ּדּבר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר

הם: אמירֹות ּבגדר ְְֲִִִֵֶֶַוהּצּוּויים

È˙È‡¯Âהּגרסה על ׁשהּׂשיג אהרן קרּבן לבעל ¿»ƒƒְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ׁשּלא ּדּבר לֹומר ּתלמּוד אמר ְֵֶַַַַָָָֹלּמה

עד לאמר לֹומר ּתלמּוד אּלא לֹומר לֹו ְֵֶַַַַָָָֹהיה

הּוא הּדרׁשה ׁשּכח לצד קׁשיא, זֹו ואין ְְְְֵֶַַַָָָָֹֻּכאן.

מיּתרת אינּה לאמר ּתבת ׁשּזּולתּה ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמּכפל

עּקר: הראב"ד ּכגרסת לכן לעצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָואצטריכא

‰p‰Âלֹומר צרי ּכי להכריח הּתּנא ּׁשּדן מה ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַַַַָָָ

מֹועד ׁשּבאהל ראׁשֹון ּדּבּור על ְְִִִֵֶֶַַָֹוּיקרא

אין מּסיני, ולא מּסנה לא נלמד ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשּום

זּולת ּכי עצמֹו, מּצד האמת הבחנת אּלא ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָזה

ראׁשֹון ּדּבּור נלמד ׁשהיה הגם ּכן ּגם ְֲִִִֵֶֶַַָָָזה

יּתּור אין וסיני מּסנה מֹועד ּבאהל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּנאמר

הּנרמזים ּדּברֹות לׁשאר הצר ּכי וּיקרא, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻלתבת

לאמר, מּיּתּור והּנלמדים מֹועד מאהל ְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹֹּביּתּור

יֹודעים היינּו לא ּכאן הּקריאה זכרֹון ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּזּולת

הּמתרּבים: ְְִִִַַָּדברים

‡l‡הקׁשה לא לּמה ּבבריתא לב לתת ׁשּיׁש ∆»ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹֻ

וילמדּו וסיני ּבסנה האמּורה וּיקרא ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָיּתּור

לֹומר צרי ואין מֹועד, ּבאהל האמּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּוּיקרא

ּוסנה מֹועד אהל אֹו וסיני מֹועד אהל יאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאם

קׁשה ועֹוד ׁשּביניהם. הּׁשוה מּצד הּג' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויבֹוא

קרא מֹועד מאהל אֹומרֹו ׁשּדֹורׁש הּתּנא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלדברי

ׁשּנאמרּו הּדּברֹות ּכל להביא לדרׁשא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָיתרא

ּפעם ולא הּקריאה ּבהם ׁשּקדמה מֹועד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאהל

ראׁשֹון ּדּבּור ּגרע מי ּכן אם ּבלבד ְִִִִִִֵַַָָראׁשֹונה

ׁשהצר הּקריאה ּבֹו ּתקּדים ׁשּלא ּבסיני ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנאמר

צרי היה לא ּבּסנה כן ּוכמֹו וּיקרא, ּבֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹלֹומר

ּדּבר מּיּתּור ׁשם ּׁשּלמד מה לפי וּיקרא ְְִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר

האמירֹות: ּכל לרּבֹות ְֲִֵַָָֹלאמר

È˙È‡¯Â,הּדקּדּוקים ליּׁשב ּדעּתֹו ׁשּנתן להרא"ם ¿»ƒƒְְְְִִֵֶַַַַָָ

ּדעּתי אין ּבזה הרב ּׁשּכתב מה ְְִֵֶֶַַַַָָָָוכל

מצי לא ּכי ּׁשּכתב מה ראׁשֹונה ְִִִֶַַַָָָֹהֹולמּתֹו,

ׁשהיתה לצד מֹועד מאהל ּוסנה סיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלמילף

לזה לבֹוא ירא משה ׁשהיה לטעם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹקריאה

ּדתֹורת ּתּנא ּכי לכׁשּנאמר קׁשה לּכנס, לֹו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרא

לא ּדלמא עּתה ועד זֹו, לדרׁשה חֹוׁשׁש ְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹּכהנים

זֹו ּוקריאה מֹועד, ּבאהל לּדּבּור קריאה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹקדמה

לצד ּבחּוץ יעמד ולא ׁשּיּכנס ּכדי אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאינּה

הּׁשוה צד לצד ּוסנה ּבסיני ודוקא ירא, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

ׁשּקדמה הּוא מֹועד ּבאהל ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּבהם

לּדּבּור: ְִִַַָהּקריאה

‰Óeהּוא הּתּנא ּדעת האמת ׁשאחר ּׁשּיׁשב «ֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּוכמֹו מֹועד, ואהל מּסיני סנה ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹּדלמדינן

ׁשּדרׁש ּדעּתֹו ד')ׁשּגּלה ג' משה(ׁשמֹות וּיאמר ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ללּמד אּלא וּיאמר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמשה

לא ואם משה, משה ׁשהיּו הּקריאֹות ּכל ְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹעל

ׁשּקדמה ּבּה ללּמד צר ׁשאין סֹובר ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

ואה מּסיני ּדיליף לצד הריהּקריאה מֹועד ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לּה ׁשּקדמה להׁשמיענּו לגּופא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאצטריכא

מה ּכי אּלּו מּדברים ּבׁשני ּכאן. עד ְְְִִִִִֵַַַָָָהּקריאה

אינֹו להּדּבּור קדמה ׁשהּקריאה לֹומדים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּׁשאנּו

על אּלא עצמּה ּבקריאה ׁשהיה הּדּבּור ְְִִֶֶַַַַַָָָָָעל

ׁשּבּקריאה הּדּבּור ּכי לּה, ּבסמּו הּנאמר ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָהּדּבּור

אחת ּבׁשּום היה ולא אֹותֹו מצינּו לא ְְְִַַַָָָָֹֹעצמּה

אפן הּכתּוב ּפרׁש ּבּסנה זּולת קריאֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָֹמּג'

זה ּדּבּור על ולא משה, משה ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהּקריאה

על אּלא לדּבּור קריאה ׁשּקדמה אֹומרים ְְְְִִִֶֶַָָָָָאנּו

לפני והּנה הּקריאה, אחר לֹו הּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדּבּור

הּקריאה ׁשּקדמה ּבהם אֹומרים ׁשאנּו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּמקֹומֹות

הּדּבּור אמר ולא וּיקרא אּלא נאמר לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבסיני

ׁשּקדמה ּבֹו אֹומרים ואנּו עצמּה ּבּקריאה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהיה

הּנאמר ּדּבּור ׁשהּוא ּובהכרח לּדּבּור ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָהּקריאה

אנּו מֹועד ּבאהל כן ּוכמֹו לּקריאה ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבסמּו

ׁשּלא הגם לּדּבּור הּקריאה ׁשּקדמה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹאֹומרים

ּתהיה כן ּכמֹו ּכן ואם משה, וּיאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנאמר

הּכתּוב אֹומר היה ׁשּלא הגם הּסנה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹקריאת

ׁשל וּיאמר וגֹו' משה משה וּיקרא אּלא ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר

לדּבּור, קריאה ׁשּקדמה אמרינן וגֹו' ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָנעלי

הּתּנא. ּׁשּדרׁש מה לדרׁש וּיאמר ליה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואּיּתר

ׁשּקדמה ׁשּקריאה ּפרׁש ׁשהּוא עליו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּותמהני

מׁשה אל וּיקרא ּפסּוק הּוא ּבסיני ּבּיֹוםלּדּבּור ְְִִִֶֶַַַַָָ

ּתרּומה לי ויקחּו הּוא ׁשאחריו והּדּבּור ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָהּׁשביעי

לּדּבּור, הּקריאה ּבין מקֹום רחּוק הרּבה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

הּדּבּורים מראֹות עיניו העלים סנה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָּובקריאת
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וצאן" ‰Ó‰a‰."ּבקר ÔÓ∑הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, הּנעבד∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא את .להֹוציא ָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»ְֱִֶֶַָ
Ô‡v‰ŒÔÓ∑הּמקצה את הענין∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּקריאה חׁשב הרב ואם .ּבסמּו ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהּנאמרים

הּוא, ׁשגגה זה לחּוד, משה משה ואמירת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלחּוד

אי ּותמהני ּדעת, ּבן ּכל לעין ּברּורים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּדברים

להקׁשֹות עֹוד ויׁש אּלּו, ּדברים קדֹוׁש מּפי ְְְְְִִִֵֵַָָָיצאּו

ּכאּלה: ּדברים לדחֹות צר ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹאּלא

‰Óeמּכל ּוסנה סיני ילמד לא לּמה ּׁשּיּׁשב «ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

זה ּבפסּוק ׁשּנתרּבּו והאמירֹות ְְְֲִִִִֶֶַַָָהּדּבּורים

הּתּנא ּכּונת ׁשאין ואמר הּקריאה, ּבהם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּקדמה

ּבאהל ׁשּנאמרּו ואמירֹות ּדּברֹות לאֹותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹאּלא

לׁשא מּמּנּו ללמד ואין ּבלבד ּדּברֹותמֹועד ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹ

ּׁשהעלה מה לפי מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָׁשּנאמרּו

קדימת ּבֹו אין סנה ּכי ,ּבסמּו ְְְְְִִֵֶֶַָָׁשּסתרנּוהּו

הענן עליו ׁשּׁשכן לצד מֹועד ואהל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹקריאה,

ּבדברי ּגם לפרׁש עצמֹו ודחק לבֹוא, יכֹול ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹולא

וכּו' ואמירֹות הּדּברֹות לכל סתם ׁשאמר ְְְְֲִִִֶַַַַָָָרׁש"י

ׁשּנאמרּו אֹותם אּלא ׁשאינֹו וכּו' קריאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָקדמה

ׂשכלי אין ז"ל ּדבריו ּכאן. עד מֹועד ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבאהל

הּדּברֹות ּכל הּכתּוב ּׁשרּבה מּמה ּכי ְְִִִִֶַַַָָָָהֹולמם,

ּבהם ׁשּקדמה מֹועד ּבאהל ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהאמירֹות

לצד לא ּכי ׁשֹומע ולב רֹואה עין ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּקריאה

הּקריאה היתה לבֹוא יכֹול ולא הענן ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכן

הּכתּוב מֹודיע לּדּבּור הּקריאה להקּדים ְְְִִִִֶַַַַַָָָאּלא

לּכל, ּתסּפיק אחת קריאה הּיראה מחמת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשאם

היה מדּבר ה' ׁשהיה ּדּבּור ׁשּבכל להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָואם

אין לֹו, לקרא צרי והיה לּכנס ירא ְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹמשה

לֹומר ּבהכרח ּכי לאמר, ּכדאּים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּדברים

היּו ׁשהרי ּבתמידּות, ּכן הּדבר היה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ולא יירא לא ּומׁשה ּומׁשּמׁשים נכנסים ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹֹהּכהנים

עּמֹו ה' ׁשּידּבר הּסתם ּומן עּמהם, לּכנס ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיפחד

ׁשהיה עת ׁשּבכל ׁשּתאמר לא אם ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבתמידּות,

יֹוצאים והיּו ׁשכן הענן היה עּמֹו לדּבר ה' ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָרֹוצה

ּגמּור: הבל וזה מֹועד, לאהל חּוץ ְְֲִֵֶֶֶֶַָֹֹהּכהנים

„BÚÂהּמתחיל ּבדּבּור רא"ם ׁשהעלה ּתמצא ¿ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

סֹובר ּכהנים ּדתֹורת ּתּנא ּכי מֹועד ְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹמאהל

ּדקתני ּבריתא ת"כ)ּכאֹותּה אחד(ריׁש ּכתּוב ְְְֵֵֶַָָָָָָָ

ל"ה)אֹומר מ' וכתּוב(ׁשמֹות לבא משה יכל ולא ְְְֵֶָָָֹֹֹֹ

אֹומר פ"ט)אחד ז' ּבא(ּבּמדּבר משה ּובבא ְְִֵֶֶַָָָֹֹ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי ל"ה)הּכתּוב מ' (ׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשהיה זמן ּכל מעּתה אמר הענן, עליו ׁשכן ְֱִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּכי

ּובבא וכּו' נסּתּלק יכֹול, לא הּמׁשּכן על ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹהענן

ׁשּמעֹולם היא זֹו ּדרׁשה ּפׁשט הּנה ּכאן. עד ְְְִִֵֵֶַַָָָָוגֹו'

ואף הענן, ׁשּנסּתּלק אחר אּלא משה נכנס ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא

ׁשּנאמרּו הּדּברֹות לכל הּכתּוב רּבה כן ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

ואם הּקריאה, להם ׁשּקדמה מֹועד ּבאהל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו

ׁשּנאמר אחר אּלא ּכן ּתּנא ּדרׁש ׁשּלא ֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתאמר

אחר מחּזר היה זה זּולת אבל ּבסיני ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקריאה

ּתנחּומא ר' זֹו)ּדרׁשת ּפרׁשה ׁשּדרׁש(ריׁש ְְֵֶַַַָָָָָָ

לבֹוא, מתירא ׁשהיה לצד היתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּקריאה

משה ירא היה ז"ל, ּתנחּומא ר' ּדרׁשת ל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹהרי

אינֹו הקב"ה אמר משה יכל ולא ּדכתיב ְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹלּכנס

יהיה ּבּמׁשּכן ׁשּנצטער ׁשּמׁשה ּכבֹוד ודר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדין

קֹורא הריני אּלא ּבפנים ואני ּבחּוץ ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָעֹומד

לא זֹו לסברא וּיקרא, נאמר לכ ׁשּיּכנס ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו

מּׁשם אבל ראׁשֹונה ּבפעם אּלא הּדבר ְֲִִֶַַַָָָָָָָָהיה

לּכנס הּמל מאת לֹו נתּונה הרׁשּות ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואיל

ׁשהיה הּכתּוב אמר כן ּפי על ואף ּפחד ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואין

למדינן לא לּמה ּומעּתה לדּבּור קריאה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹמקּדים

מאהל ּוסנה סיני לֹומר צרי ואין הּדּברֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

ֵמֹועד:

ÔBÎp‰Âהּכתּוב אמר לא אם ּכי הּוא לֹומר ¿«»ִִַַַָָֹ

ּוסנה ּבסיני לדּבּור קריאה ְְְְְִִִִֶַַָקדימת

אֹומרים היינּו מֹועד ּבאהל אֹומר ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹהגם

קדמה ׁשּלא ּוסנה סיני מעט מֹועד מאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכי

מאהל ללמד נֹותנת ׁשהּסברא ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּקריאה

ּכמֹו לדּבּור קריאה ּבֹו ׁשּקדמה ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶָָָמֹועד

מֹועד, מאהל לֹומר ּתלמּוד וסיני ּבסנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹכן

ה' ׁשּקבע לצד אּולי ּכי לּמעּוט, טעם ְְִִֵֶַַַַַַָויׁש

ּבתחּלת זֹו מעלה הֹוסיף יׂשראל עם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָׁשכינתֹו

לאמר ורּבּוי הּדּבּור, קדם לֹו ׁשּקרא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשכינתֹו

ל ׁשאין ותדע אחרת. ּדרׁשא ּדֹורׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהיינּו

ּדֹורׁשים ואנּו לאמר יּתּור ּבּה ׁשאין ְְִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשה

ואחר מהּנה. ּכאחת זאת ותהיה אחר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבאפן

נתחּיבנּו וסיני ּבסנה קריאה הּכתּוב ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאמר

ׁשאר לרּבֹות ּבא מֹועד מאהל ּכי ְְִֵֵֶַַָָֹלֹומר

הּכתּוב ׁשרּבה ׁשּמצינּו ואחר ְִִִִֶֶַַַַָָָהּדּבּורים,

ּׁשּלפנינּו למה לאמר ּכן ּגם ּדרׁשינן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּדּבּורים

יהיּו אם ּבהם אני ׁשּׁשקּול האמירֹות ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָׁשהם

יּתּור לדרׁש לנּו יׁש יֹותר ּכי הּדּברֹות, ְְְִִִִִֵֵַַָּבכלל

מּלבּקׁש ּבמקֹומּה לּה צריכין ּׁשאנּו למה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתבה

הּדּברֹות ּכל הּכתּוב ׁשהֹודיענּו ואחר ְְְִִֶַַַַָָָָּדרׁשֹות,

להםו ׁשּקדמה מֹועד ּבאהל ׁשּנאמרּו האמירֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

והאמירֹות הּדּברֹות לכל הּדין הּוא ְְְְֲִִִִַַַָָָהּקריאה

מצינּו מקֹומֹות ּבג' ּכי והּטעם ּבּתֹורה, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשּנאמרּו

ּוסנה סיני לאמירה קריאה הּכתּוב ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָׁשהקּדים

ּדברואהל היה לא אם יֹודע אני ואין מֹועד, ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּופעם ּפעם ּבכל אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אּלא ְְִֶֶַַַַַַָָָזה

מֹועד ּבאהל ׁשהּוא מהם ּבאחד הּכתּוב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכׁשּבאר

הּסתּום נתגּלה הרי ואמירה ּדּבּור ּבכל ּבֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיה

הּמקֹומֹות. ּבכל ׁשהיּו ּדּבּורים ּבכל הּדין ְְְִִִֶֶַַָָָׁשהּוא

הּכתּוב ׁשּבאר ׁשאחר הּדר זה על נאמר ֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאֹו

חֹוזרים אנּו מֹועד ּבאהל ׁשהיּו ואמירֹות ְְֲִִִִֵֶֶַָָֹּדּבּורים

הּדּבּורים לכל מֹועד ואהל ּוסנה מּסיני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹולֹומדים

אף קריאה קדמה וכּו' ּסיני מה ,הּדר זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָעל

ּדּבּור ּתחּלת ׁשהיה ּוסנה ּלסיני מה וכּו', ְְְְִִִֶֶַַַָָָּכל

היּו ׁשּלא ּדּבּורים ּבׁשאר ּתאמר ההּוא ְִִִֶַַַָָָֹֹּבּמקֹום

יֹוכיח מֹועד אהל ההּוא, ּבּמקֹום ּדּבּור ְִִִֵֶַַַַָֹּתחּלת

ׁשם, ׁשהיה ודּבּור ּדּבּור לכל הּקריאה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָׁשּקדמה

מקֹום היה ׁשּכן מֹועד ּלאהל מה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולכׁשּנאמר

ׁשכן אלהים ונעׂשה ּבקביעּות ה' ּבֹו ְְֱֲִִִֵֶַַָָָֹׁשּׁשכן

הּקריאה ׁשּקדמה וכּו' יֹוכיחּו ּוסנה סיני ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבתֹוכנּו,

הּׁשוה הּצד וכּו' הּדין וחזר וכּו' ראׁשֹונה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָּבפעם

אני אף למׁשה קדֹוׁש מּפי ּדּבּור ׁשהיה ְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּבהם

ּבֹו ׁשּקדמה למׁשה קדֹוׁש מּפי ּדּבּור ּכל ְְִִִִֶֶָָָָָאביא

עּמֹו: ׁשּדּבר מקֹום ּבכל ְְִִִֵֶַָָָהּקריאה

‡¯˜iÂ.‰˘Ó Ï‡הזּכיר לא לּמה לדעת צרי «ƒ¿»∆…∆ְִִִַַָָָָֹ

,ּכ אחר ׁשהזּכירֹו והגם הּקֹורא, ְֲִִֵֵֶַַַַַָׁשם

ּכי מּובן ּומּמילא ּבתחּלה להזּכירֹו הראּוי ְְְִִִִִִֵַָָָָָמן

וידּבר. וגֹו' ה' וּיקרא ּכׁשּיאמר המדּבר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹהּוא

יתּבר ּתעצּמֹותיו להֹודיע הּכתּוב ׁשּיכּון ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֻואּולי

אׁשר את זּולת יׁשמעּנּו ולא ּגדֹול ּבקֹול ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּיקרא

אֹומרֹו והּוא Ó˘‰יחּפץ, Ï‡ ‡¯˜iÂׁשהגם ְְְַֹ«ƒ¿»∆…∆ֲֶַ

ולא משה אל אּלא הּדּבּור נׁשמע לא ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּקרא

הּכתּוב אֹומר היה אם זה ּולפי ׁשּלפניו, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָלמי

ּגדֹול ּבקֹול קרא ׁשה' ּתבין משה אל ה' ְְִִֶֶֶַָָָָָֹוּיקרא

ׁשּיׁשער נמ ּבקֹול היה למׁשה הּקֹול הּגעת ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹאבל

קצת ׁשרחֹוקים ׁשאֹותם ׁשאפׁשר ּבדעּתֹו ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹמשה

חּדּוׁש ּכאן ואין יׁשמעּו לא לֹו ּבסמּו ְְְְְִִֵֵָָָֹואינם

אמר לזה ה', Ó˘‰ּפלא Ï‡ ‡¯˜iÂּכי ּפרּוׁש ֶֶֶַָָ«ƒ¿»∆…∆ִֵ

ׁשּׁשמע גּדֹול ּבקֹול קריאה היתה משה לגּבי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּגם

ׁשמע ׁשּלא יתּבר נֹוראֹותיו הן והן ּגדֹול, ְְִֵֵֶַַָָָָָֹקֹול

יתּבר ׁשמֹו הזּכיר ׁשּלא טעם נראה עֹוד ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹזּולתֹו.

להזּכירֹו הּׁשם למעלת ּבחר ׁשּיֹותר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבּקריאה,

אּלא ּבּה ׁשאין הּקריאה מעל מצוה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור

עֹוד הּמדרׁש. לפי ּכבֹוד ּדר אֹו ּבעלמא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָהזמנה

הּמדרׁש ּכפי טעם לתת ח')יׁש א' ׁשאמרּו(ויק"ר ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

אנּו אין אֹומרים והּזקנים ּובניו אהרן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהיּו

למי אּלא הּמקֹום לפני חביב מהם איזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיֹודעים

לפי הּנה וגֹו'. משה אל וּיקרא וכּו' ה' ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּיקרא

מאמר ּכי ּבּקריאה, ׁשמֹו להזּכיר מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָזה

לּה מצּפים ׁשהיּו ההבחנה ענין הּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוּיקרא

אּלא לֹומר אין לזה ה', יקרא למי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹולי

מה יתיּׁשב זה ּולדר והבן. משה אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרא

לֹומר הצר לּמה עֹוד, לדקּדק Ó˘‰ּׁשּיׁש Ï‡ ְְְֵֵֶַַַָָֻ∆…∆

ּבאֹומרֹו הסּפיק משה‡ÂÈÏולא אל ׁשחֹוזר ְְְְִִֹ≈»ֵֶֶֶֹ

ּבסמּו ּפקּודי),ׁשהזּכר ּתמצא(סֹוף לזה ודֹומה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֻ

ולא אליו וּירא ּפרׁשת ּתחּלת הּכתּוב ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר

אברהם זכרֹון על וסמ נגלה למי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָהזּכיר

ּכאן, לֹומר לֹו היה כן ּכמֹו הּקֹודמת ְֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּפרׁשה

קׁשה: לא ּׁשּכתבנּו ְֶֶֶַַָָֹּובּמה

¯a„ÈÂ.„ÚBÓ Ï‰‡Ó ÂÈÏ‡ '‰ׁשהצר טעם «¿«≈≈»≈…∆≈ְֶַַַֻ

ה'‡ÂÈÏ,לֹומר מנע ׁשּלא ּתאמר ׁשּלא ַ≈»ֶֶַַָֹֹֹ

יׂשראל, ּבער אּלא משה לזּולת מּׁשמעֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹקֹולֹו

ׁשמיעת ימנע לא מֹועד ּבאהל ּכׁשּידּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹאבל

ה', ּכהני מׁשרתיו ׁשהם ׁשם מהּמזּדּמנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּדּבּור

משה ּבגׁשת ׁשאפּלּו מֹועד מאהל אליו אמר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלזה

א ׁשם יהיּו ולא מֹועד לאלאהל ה' ּכהני ּלא ְְְֲִֵֵֶֶָָֹֹֹֹ

למׁשה: אּלא הּדּבּור נׁשמע ְְִִֶֶַַָָָהיה

Ï‰‡Ó.'B‚Â „ÚBÓלהקּדים הראּוי מן ּכי קׁשה ≈…∆≈¿ְְִִִֶַָָָ

ּכ ואחר הּדּבּור ׁשּמּמּנּו הּמקֹום ְִִֶֶַַַַַָָָהֹודעת

משה אל ׁשאמר אחר וכאן ידּבר, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיזּכיר

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

את להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין ּבׁשּתפּות∑e·È¯˜z.הּטרפה"מןֿהּבקר", עֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ«¿ƒְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ÌÎ�a¯˜∑הּמֹותרֹות מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד »¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשּלֹו היה ב)ׁשהּכל א, החזיק(רש"י ׁשּלא אף ּכּלּה, את ׁשּקנה מדינה, ׁשּכבׁש מלְך ּדרְך (על ׁשּלֹו הּכל נעׂשה ּכׁשּנברא ּתכף ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגזל מן להקריב לֹו אפׁשר היה לא זה ּולפי קנינֹו. ּפקע לא ׁשּוב ּובנֹות, ּבנים ונֹולדּו חּוה ּכׁשּנבראה ּכְך, אחר וגם חּייו,ּכלּבּה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

חּייו. ׁשל קּלה ׁשעה רק זה ׁשהיה ּבנים, לֹו ׁשּנֹולדּו קדם רק החייםולא אור ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי והּנה מֹועד. מאהל אמר ּכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹואחר

ּכי למעלה ׁשּכתבּתי ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּדרׁשּו

הּדּברֹות ּכל על להֹודיע מֹועד מאהל ְְְִִֵֵֶַַַָֹאֹומרֹו

להם ׁשּקדמה מֹועד מאהל ּכ אחר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו

ּכי לֹומר זה זּכרֹון ּבאחּור טעם יׁש ְְִִִִֵֶַַַַָָהּקריאה,

והבן: מּגדת ְְֵֵֶֶַָָלמרחֹוק

˙¯B˙·eמלּמד מֹועד מאהל עֹוד ּדרׁשּו ּכהנים ¿«ְְֲִֵֵֵֶַָֹֹ

חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ְְִֵֶַַָָָָֹׁשהיה

ּדרׁשּו ּכבר והלא וקׁשה ּכאן. עד מֹועד ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹמאהל

נפסק היה אם קׁשה עֹוד הּקריאה. ענין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָמּמּנה

למעט הּכתּוב הצר לּמה חּוץ יצא ולא ְְְֵַַַַָָָָָֹֻהּקֹול

להרא"ם וראיתי הּדּבּור. מּׁשמיעת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָיׂשראל

וּיקרא אמר ּׁשּלא מּמה היא ּדרׁשתֹו ׁשּכח ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּכתב

מֹועד מאהל אליו ואמר מֹועד, מאהל משה ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאל

אליו היה מֹועד ׁשּמאהל לֹומר ׁשּירצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרׁשּו

ב' וקׁשיא יצא. ׁשּלא למדּת הא הפסק ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבאין

למעטם הּכתּוב ּׁשהצר ׁשּמה הראב"ד ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻּתרץ

הּמׁשּכן: הקמת קדם ׁשהיּו הּדּברֹות מן ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהּוא

ÔÈ‡Âּׁשּכתב מּמה הּתרּוצים. ּבב' מתיּׁשבת ּדעּתי ¿≈ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

מֹועד, מאהל זּכרֹון מאחּור ׁשּדֹורׁש ְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹרא"ם

אליו, יכּון לאׁשר רׁשם עֹוׂשה הּׁשּנּוי אין ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהלא

אף משה לאזן מֹועד ׁשּמאהל ׁשּנׁשמע הגם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּכי

הּקֹול, יצא ׁשּלא לֹומר מּזה יתחּיב לא ּכן ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבאהל ולא סמּו עֹומד היה ׁשּמׁשה ְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאּולי

לֹו היה לדבריו ועֹוד חּוץ. יצא ּולעֹוּלם ְְְִֵָָָָָָָמֹועד

זה על ּתכליתֹו ּכ ואחר הּקֹול ּתחּלת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָלהקּדים

אליו ּׁשהקּדים ּומּמה אליו, מֹועד מאהל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּדר

לֹומר זה ּבסמיכּות נתּכּון ׁשּלא ׁשֹולל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹהרי

ּכי קדםּכן, הּדּבּור סֹוף ׁשעּור יקּדים אי ְִִִִֵֵֶַַֹ

מאֹומרֹו ׁשּדֹורׁש לֹומר נראה ויֹותר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַראׁשיתֹו.

מאהל ה' וידּבר אמר ולא לאמר מֹועד ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹמאהל

המדּבר מקֹום להקּדים ׁשּיׁש לאמר, אליו ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמֹועד

הּדרׁשֹות לכל ויׁשנם אליו, הּנדּבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוזכרֹון

ׁשאר לדרׁש מֹועד מאהל ליּתּור יׁשנּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּקדמּו,

מּמה מפלגת יׁשנּה ּגם הּקריאה, ׁשּקדמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּדּברֹות

לדרׁשת יׁשנּה ּגם מֹועד, מאהל וּיקרא אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּׁשּלא

ׁשּקדמה וצּוּויים אמירֹות ׁשאר לרּבֹות ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹלאמר

על לֹומר ׁשּנתּכּון מינה ׁשמע הּקריאה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבהם

הּוא מּמּנּו ּפרּוׁש לאמר מֹועד מאהל הּדר ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹזה

ּכלתה ּובֹו וידּבר ּבאֹומרֹו הרמּוז ּדּבּור ְְְְְִִֵַַַָָָָּתחּלת

יצתה ׁשּלא למדּת הא לאמר, ּבאֹומרֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהאמירה

יּתּור ּדֹורׁש אינֹו ּתּנא ׁשהאי נאמר אֹו ִִֵֵֶַַַָֹחּוץ.

ּבין ודֹורׁש הּדּברֹות ׁשאר לרּבֹות מֹועד ְְְְִֵֵֵֶַַָֹאהל

ּתבת מּיּתּור ּכּלן האמירֹות ּבין הּדּברֹות ְְֲִִִִֵֵַַָָָֻׁשאר

למדּבר ענין אינֹו אם מיּתרת ׁשהיא וכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלאמר

מהעֹומדים אּלא יּׁשמע ׁשּלא לּׁשֹומע ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתנהּו

ׁשאמר ואּולי חּוץ. מהעֹומדים ולא מֹועד ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבאהל

ׁשהם מֹועד ׁשּבאהל אֹותם למעט לֹומר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמאהל

עדין אליו, מּתבת ׁשּמעטֹו והגם ּובניו, ֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאהרן

אבל הּזקנים, למעט אליו ׁשאמר לטעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש

לזה נמעטּו, ׁשּלא לֹומר מקֹום יׁש ּובניו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹאהרן

מֹועד: מאהל ֵֵֶַָֹאמר

‰Óeּבא ׁשהּמעּוט ב' לקׁשיא הראב"ד ּׁשּתרץ «ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הם, ּתמּוהים ּדברים ׁשּקדמּו, ְְְְִִִֵֶַָָלּדּברֹות

מֹועד, מאהל ּבקריאתֹו הּוא הּמעּוט ְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי

מּפסּוק ּדממעטים ּתּנא ה לסברת (ׁשמֹותוגם ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

כ"ב) וגֹו'כ"ה אּת פ"ט)ודּברּתי ז' וקֹול(ּבּמדּבר ְְְְְְִִִִַַָ

לֹומר נכֹון ויֹותר היה, מֹועד ּבאהל הּכל ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹאליו

מֹועד ּבאהל נפסק הּקֹול ׁשהיה ּדרׁשּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּכתּוב ׁשּכן מֹועד ּבאהל אליו ׁשּדּבר ּבּמה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

מֹודה ּבּקריאה אבל מֹועד, מאהל אליו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוידּבר

עֹומד ׁשהיה למׁשה לקרֹות חּוץ הּקֹול ְְִֵֶֶֶַָָָָׁשּיצא

ַּבחּוץ:

‰Óeׁשהיה סֹובר זה ׁשּתּנא הרא"ם ּׁשּכתב «ֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הענן, ׁשּנסּתּלק ּבזמן והיה ּבפנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמשה

ּדרׁש משהּוכאיד יכֹול ולא ּכתיב ּדרמי ה ְְְְְִִִֶָָָָָֹֹ

והכריע הּג' הּכתּוב ּבא משה ּובבא ּוכתיב ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹוגֹו',

זמן ּכל מעּתה וגֹו' הענן ׁשכן ּכי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביניהם

ּבעל ּכי אֹומר ואני ּכאן. עד וכּו' ענן ְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

אל וּיקרא ׁשּנאמר ׁשּזמן יכחיׁש לא זֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרׁשה

הּכתּובים ורּומּית הענן, ׁשּׁשכן ּבזמן היה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמשה

מׁשמע משה ּובבא ּכתיב הּדר זה על ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹהיא

וגֹו' יכל ולא ּוכתיב עת, ּבכל ּבידֹו ְְְְְְִֵֶָָָָֹֹׁשהרׁשּות

ׁשאמר ּתמצא וכן קריאה, ידי על אם ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

וּיבא משה אל וּיקרא מׁשּפטים ּבסֹוף ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּׁשּלפנינּו, ּבּמה ּכן ּוכמֹו הענן, ּבתֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹמשה

ׁשּיסּבר מי אין ּכי אצלי ּפׁשּוטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָֹוהּדברים

עד מֹועד לאהל חּוץ משה ׁשּנתעּכב ְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹלֹומר

ּדקתני ותמצא לֹו. וקרא הענן ׁשּנסּתּלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחר

אֹוציא לׁשֹונּה וזה ּבריתא אֹותּה ׁשל ְְְִֵֶֶַָָָָָריׁשא

משה ׁשאין הּׁשרת מלאכי אֹוציא ולא ּכּלן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאת

לֹומריכֹול ּתלמּוד לֹו ׁשּיקרא עד לתֹוכן לּכנס ְְְִִֵֶַַַָָָָ

הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד מאהל וגֹו' לֹו ְְֵֵֵֶֶַַָָֹקֹול

סֹובר עצמֹו ׁשהּתּנא הרי ּכאן. עד וכּו' ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָנפסק

למדּת הא קריאה, אחר אּלא נכנס היה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

מּנין ּכן אם ּתאמר ואם היה. מֹועד לאהל ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹחּוץ

הלא לּדּבּור הּקריאה ׁשּקדמה לדרׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלּתּנא

ׁשהיה מּפני ׁשּיּכנס ּכדי היתה לצר זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹקריאה

ּבּקריאה צר היה לא אם ּכי נראה ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹירא,

להסיר ה' יכֹול היה ּכאמּור לּדּבּור ְְְִִִַַָָָָָָָלהקדימּה

מּטעם אּלא קריאה ּבלא ויּכנס מּלּבֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפחד

ּכּנזּכר, ׁשּקרא הּוא לּדּבּור הּקריאה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשהקּדים

עצמֹו להזמין מֹועד לאהל לבא ירא היה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומׁשה

ּבחּוץ עֹומד ונׁשאר לֹו ּכׁשּיקרא מּוכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

וקֹול נכנס, ואז ּכמנהגֹו ה' לֹו ׁשּקרא ְְְְְִִֶַַָָָָעד

ּבמקֹומֹו עמד הּדּבּור וקֹול לחּוץ, יצא ְְְִִִַַַַָָָָהּקריאה

הברתֹו אפּלּו לּׁשמע יֹוצא היה ולא מֹועד ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבאהל

לאהל: ְֶָֹלחּוץ

C¯„·eׁשם ליׂשראל משה ׁשּיאמר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

לזה ה', יצּוהּו אׁשר ּכל מֹועד ְְֲֵֵֶֶֶַָָֹּבאהל

סמ¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Óיאמר מּׁשם ּפרּוׁש ַָ≈…∆≈≈…ִֵַָֹ

ׁשּיהיה ּכדי טעם טּוב ּבזה ויׁש ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

המצּוה הּמל לפני ׁשֹומעיו על הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאימת

ּכׁשּיאמר ּביֹותר אֹותֹו ׁשּיצּדיקּו ּגם הּוא, ְְְִֵֶֶַַַָֹּברּו

הֹוסיף ולא הֹותיר ׁשּלא יתּבר לפניו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹהּדברים

הּדר זה על ירמז עֹוד ּדבריו. Ï‰‡Óעל ÂÈÏ‡ ְְִֶֶֶַַַָָֹ≈»≈…∆

„ÚBÓאּלא אליו ה' לדבר הּׂשיג ׁשּלא ּפרּוׁש ≈ְִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבאהל וׁשכן העגל עון על ה' ׁשּמחל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלצד

היתה לא אם אבל ּולמֹופת, לאֹות ְְְֲִֵֵָָָֹמֹועד

לא מֹועד ּבאהל הרמּוזה ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹהּמחּלה

ּדבר ׁשּיאמר לֹו ואמר אליו, מדּבר ה' ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, ותמצאÓ‡Ï¯.זה ְְְְִֵֶָ≈…ְְִָ

להם אמר לאמר ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ְְֱֲִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאמרּו

עד וכּו' עּמי מדּבר ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַּדברי

ׁשּדרׁשתם אּלא לפרּוׁשנּו, מכּון והּוא ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֻּכאן,

הּכתּוב מּדקּדּוק ולא לאמר מּתבת ְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּכּלּה

היא זֹו ז"ל רּבֹותינּו ׁשּגם ואּולי ְְִֵֶֶַַַַָׁשאמרנּו.

רז"ל אמרּו עֹוד ּכאן)ּכּונתם. היה(ת"כ יכֹול ְַַַָָָָָָָָ

לאמר לֹומר ּתלמּוד עצמֹו לצר עּמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַֹֹמדּבר

ּבׁשביל ולא עּמֹו מדּבר היה יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹּבׁשביל

לאמר ּתבת ּכי ּדבריהם ּכּונת ּכאן. עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעצמֹו

זּולת למׁשה ּדּבּור היה ׁשּלא למעט היא ְְִִִֵֶֶַַָָֹמעּוט

אּתה מּכאן להם, לדּבר ּפרּוׁש יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשביל

ּתֹורה ּדברי אּלא משה עם ה' ּדּבר ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלמד

הּתּנא מאמר והּוא ליׂשראל, א')ׁשּמסר (אבֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

הא ליהֹוׁשע, ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְִִִִֵֶַַָָָָֹֻמשה

למד אּתה ּומּכאן מסר, ּׁשּקּבל מה ׁשּכל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלמדּת

יׂשראל, את לּמדֹו ׁשּלא סֹוד ה' הֹודיעֹו ְְִִִֵֶֶֶָֹֹׁשּלא

למד ׁשהּוא אּלא ּבידיעה למׁשה יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהׁשוּו

איׁש: מּפי ויׂשראל הּגבּורה ְְְִִִִִִֵַָָמּפי

z¯Ó‡Â.ב) 'B‚Â ¯acלֹומר z¯Ó‡Â,ּכפל ¯ac «≈¿¿»«¿»ַַָ«≈¿»«¿»

אמר אמר ולא לׁשֹונֹות ּבב' לדּבר ׁשּנה ְְְְֱִֵַַַָָֹֹּגם

א' קרּבן, מיני ׁשני ה' ׁשּצּוה לצד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָואמרּת.

לכ וא' ונּדב, נּדר לרצֹון ּכיהּבא חטא ּפרת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

אמר זה ּכנגד אדם, מלac¯יחטא ּגזרת ּכי ְְֶֶֶֶַָָָָ«≈ְִֵֶֶַ



לה `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

את להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין ּבׁשּתפּות∑e·È¯˜z.הּטרפה"מןֿהּבקר", עֹולה מתנּדבים ׁשּׁשנים .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ«¿ƒְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ÌÎ�a¯˜∑הּמֹותרֹות מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא .מלּמד »¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשּלֹו היה ב)ׁשהּכל א, החזיק(רש"י ׁשּלא אף ּכּלּה, את ׁשּקנה מדינה, ׁשּכבׁש מלְך ּדרְך (על ׁשּלֹו הּכל נעׂשה ּכׁשּנברא ּתכף ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגזל מן להקריב לֹו אפׁשר היה לא זה ּולפי קנינֹו. ּפקע לא ׁשּוב ּובנֹות, ּבנים ונֹולדּו חּוה ּכׁשּנבראה ּכְך, אחר וגם חּייו,ּכלּבּה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

חּייו. ׁשל קּלה ׁשעה רק זה ׁשהיה ּבנים, לֹו ׁשּנֹולדּו קדם רק החייםולא אור ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי והּנה מֹועד. מאהל אמר ּכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹואחר

ּכי למעלה ׁשּכתבּתי ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּדרׁשּו

הּדּברֹות ּכל על להֹודיע מֹועד מאהל ְְְִִֵֵֶַַַָֹאֹומרֹו

להם ׁשּקדמה מֹועד מאהל ּכ אחר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו

ּכי לֹומר זה זּכרֹון ּבאחּור טעם יׁש ְְִִִִֵֶַַַַָָהּקריאה,

והבן: מּגדת ְְֵֵֶֶַָָלמרחֹוק

˙¯B˙·eמלּמד מֹועד מאהל עֹוד ּדרׁשּו ּכהנים ¿«ְְֲִֵֵֵֶַָֹֹ

חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ְְִֵֶַַָָָָֹׁשהיה

ּדרׁשּו ּכבר והלא וקׁשה ּכאן. עד מֹועד ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹמאהל

נפסק היה אם קׁשה עֹוד הּקריאה. ענין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָמּמּנה

למעט הּכתּוב הצר לּמה חּוץ יצא ולא ְְְֵַַַַָָָָָֹֻהּקֹול

להרא"ם וראיתי הּדּבּור. מּׁשמיעת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָיׂשראל

וּיקרא אמר ּׁשּלא מּמה היא ּדרׁשתֹו ׁשּכח ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּכתב

מֹועד מאהל אליו ואמר מֹועד, מאהל משה ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאל

אליו היה מֹועד ׁשּמאהל לֹומר ׁשּירצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרׁשּו

ב' וקׁשיא יצא. ׁשּלא למדּת הא הפסק ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבאין

למעטם הּכתּוב ּׁשהצר ׁשּמה הראב"ד ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻּתרץ

הּמׁשּכן: הקמת קדם ׁשהיּו הּדּברֹות מן ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהּוא

ÔÈ‡Âּׁשּכתב מּמה הּתרּוצים. ּבב' מתיּׁשבת ּדעּתי ¿≈ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

מֹועד, מאהל זּכרֹון מאחּור ׁשּדֹורׁש ְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹרא"ם

אליו, יכּון לאׁשר רׁשם עֹוׂשה הּׁשּנּוי אין ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהלא

אף משה לאזן מֹועד ׁשּמאהל ׁשּנׁשמע הגם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּכי

הּקֹול, יצא ׁשּלא לֹומר מּזה יתחּיב לא ּכן ּפי ְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבאהל ולא סמּו עֹומד היה ׁשּמׁשה ְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאּולי

לֹו היה לדבריו ועֹוד חּוץ. יצא ּולעֹוּלם ְְְִֵָָָָָָָמֹועד

זה על ּתכליתֹו ּכ ואחר הּקֹול ּתחּלת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָלהקּדים

אליו ּׁשהקּדים ּומּמה אליו, מֹועד מאהל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּדר

לֹומר זה ּבסמיכּות נתּכּון ׁשּלא ׁשֹולל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹהרי

ּכי קדםּכן, הּדּבּור סֹוף ׁשעּור יקּדים אי ְִִִִֵֵֶַַֹ

מאֹומרֹו ׁשּדֹורׁש לֹומר נראה ויֹותר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַראׁשיתֹו.

מאהל ה' וידּבר אמר ולא לאמר מֹועד ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹמאהל

המדּבר מקֹום להקּדים ׁשּיׁש לאמר, אליו ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמֹועד

הּדרׁשֹות לכל ויׁשנם אליו, הּנדּבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוזכרֹון

ׁשאר לדרׁש מֹועד מאהל ליּתּור יׁשנּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּקדמּו,

מּמה מפלגת יׁשנּה ּגם הּקריאה, ׁשּקדמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻּדּברֹות

לדרׁשת יׁשנּה ּגם מֹועד, מאהל וּיקרא אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּׁשּלא

ׁשּקדמה וצּוּויים אמירֹות ׁשאר לרּבֹות ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹלאמר

על לֹומר ׁשּנתּכּון מינה ׁשמע הּקריאה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבהם

הּוא מּמּנּו ּפרּוׁש לאמר מֹועד מאהל הּדר ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹזה

ּכלתה ּובֹו וידּבר ּבאֹומרֹו הרמּוז ּדּבּור ְְְְְִִֵַַַָָָָּתחּלת

יצתה ׁשּלא למדּת הא לאמר, ּבאֹומרֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהאמירה

יּתּור ּדֹורׁש אינֹו ּתּנא ׁשהאי נאמר אֹו ִִֵֵֶַַַָֹחּוץ.

ּבין ודֹורׁש הּדּברֹות ׁשאר לרּבֹות מֹועד ְְְְִֵֵֵֶַַָֹאהל

ּתבת מּיּתּור ּכּלן האמירֹות ּבין הּדּברֹות ְְֲִִִִֵֵַַָָָֻׁשאר

למדּבר ענין אינֹו אם מיּתרת ׁשהיא וכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלאמר

מהעֹומדים אּלא יּׁשמע ׁשּלא לּׁשֹומע ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתנהּו

ׁשאמר ואּולי חּוץ. מהעֹומדים ולא מֹועד ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבאהל

ׁשהם מֹועד ׁשּבאהל אֹותם למעט לֹומר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמאהל

עדין אליו, מּתבת ׁשּמעטֹו והגם ּובניו, ֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאהרן

אבל הּזקנים, למעט אליו ׁשאמר לטעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש

לזה נמעטּו, ׁשּלא לֹומר מקֹום יׁש ּובניו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹאהרן

מֹועד: מאהל ֵֵֶַָֹאמר

‰Óeּבא ׁשהּמעּוט ב' לקׁשיא הראב"ד ּׁשּתרץ «ְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הם, ּתמּוהים ּדברים ׁשּקדמּו, ְְְְִִִֵֶַָָלּדּברֹות

מֹועד, מאהל ּבקריאתֹו הּוא הּמעּוט ְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי

מּפסּוק ּדממעטים ּתּנא ה לסברת (ׁשמֹותוגם ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

כ"ב) וגֹו'כ"ה אּת פ"ט)ודּברּתי ז' וקֹול(ּבּמדּבר ְְְְְְִִִִַַָ

לֹומר נכֹון ויֹותר היה, מֹועד ּבאהל הּכל ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹאליו

מֹועד ּבאהל נפסק הּקֹול ׁשהיה ּדרׁשּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּכתּוב ׁשּכן מֹועד ּבאהל אליו ׁשּדּבר ּבּמה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

מֹודה ּבּקריאה אבל מֹועד, מאהל אליו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוידּבר

עֹומד ׁשהיה למׁשה לקרֹות חּוץ הּקֹול ְְִֵֶֶֶַָָָָׁשּיצא

ַּבחּוץ:

‰Óeׁשהיה סֹובר זה ׁשּתּנא הרא"ם ּׁשּכתב «ֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הענן, ׁשּנסּתּלק ּבזמן והיה ּבפנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמשה

ּדרׁש משהּוכאיד יכֹול ולא ּכתיב ּדרמי ה ְְְְְִִִֶָָָָָֹֹ

והכריע הּג' הּכתּוב ּבא משה ּובבא ּוכתיב ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹוגֹו',

זמן ּכל מעּתה וגֹו' הענן ׁשכן ּכי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביניהם

ּבעל ּכי אֹומר ואני ּכאן. עד וכּו' ענן ְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

אל וּיקרא ׁשּנאמר ׁשּזמן יכחיׁש לא זֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרׁשה

הּכתּובים ורּומּית הענן, ׁשּׁשכן ּבזמן היה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמשה

מׁשמע משה ּובבא ּכתיב הּדר זה על ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹהיא

וגֹו' יכל ולא ּוכתיב עת, ּבכל ּבידֹו ְְְְְְִֵֶָָָָֹֹׁשהרׁשּות

ׁשאמר ּתמצא וכן קריאה, ידי על אם ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

וּיבא משה אל וּיקרא מׁשּפטים ּבסֹוף ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּׁשּלפנינּו, ּבּמה ּכן ּוכמֹו הענן, ּבתֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹמשה

ׁשּיסּבר מי אין ּכי אצלי ּפׁשּוטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָֹוהּדברים

עד מֹועד לאהל חּוץ משה ׁשּנתעּכב ְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹלֹומר

ּדקתני ותמצא לֹו. וקרא הענן ׁשּנסּתּלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחר

אֹוציא לׁשֹונּה וזה ּבריתא אֹותּה ׁשל ְְְִֵֶֶַָָָָָריׁשא

משה ׁשאין הּׁשרת מלאכי אֹוציא ולא ּכּלן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻאת

לֹומריכֹול ּתלמּוד לֹו ׁשּיקרא עד לתֹוכן לּכנס ְְְִִֵֶַַַָָָָ

הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד מאהל וגֹו' לֹו ְְֵֵֵֶֶַַָָֹקֹול

סֹובר עצמֹו ׁשהּתּנא הרי ּכאן. עד וכּו' ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָנפסק

למדּת הא קריאה, אחר אּלא נכנס היה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא

מּנין ּכן אם ּתאמר ואם היה. מֹועד לאהל ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹחּוץ

הלא לּדּבּור הּקריאה ׁשּקדמה לדרׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלּתּנא

ׁשהיה מּפני ׁשּיּכנס ּכדי היתה לצר זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹקריאה

ּבּקריאה צר היה לא אם ּכי נראה ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹירא,

להסיר ה' יכֹול היה ּכאמּור לּדּבּור ְְְִִִַַָָָָָָָלהקדימּה

מּטעם אּלא קריאה ּבלא ויּכנס מּלּבֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפחד

ּכּנזּכר, ׁשּקרא הּוא לּדּבּור הּקריאה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשהקּדים

עצמֹו להזמין מֹועד לאהל לבא ירא היה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומׁשה

ּבחּוץ עֹומד ונׁשאר לֹו ּכׁשּיקרא מּוכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

וקֹול נכנס, ואז ּכמנהגֹו ה' לֹו ׁשּקרא ְְְְְִִֶַַָָָָעד

ּבמקֹומֹו עמד הּדּבּור וקֹול לחּוץ, יצא ְְְִִִַַַַָָָָהּקריאה

הברתֹו אפּלּו לּׁשמע יֹוצא היה ולא מֹועד ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבאהל

לאהל: ְֶָֹלחּוץ

C¯„·eׁשם ליׂשראל משה ׁשּיאמר ירמז רמז ¿∆∆ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

לזה ה', יצּוהּו אׁשר ּכל מֹועד ְְֲֵֵֶֶֶַָָֹּבאהל

סמ¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Óיאמר מּׁשם ּפרּוׁש ַָ≈…∆≈≈…ִֵַָֹ

ׁשּיהיה ּכדי טעם טּוב ּבזה ויׁש ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

המצּוה הּמל לפני ׁשֹומעיו על הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאימת

ּכׁשּיאמר ּביֹותר אֹותֹו ׁשּיצּדיקּו ּגם הּוא, ְְְִֵֶֶַַַָֹּברּו

הֹוסיף ולא הֹותיר ׁשּלא יתּבר לפניו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹהּדברים

הּדר זה על ירמז עֹוד ּדבריו. Ï‰‡Óעל ÂÈÏ‡ ְְִֶֶֶַַַָָֹ≈»≈…∆

„ÚBÓאּלא אליו ה' לדבר הּׂשיג ׁשּלא ּפרּוׁש ≈ְִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבאהל וׁשכן העגל עון על ה' ׁשּמחל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלצד

היתה לא אם אבל ּולמֹופת, לאֹות ְְְֲִֵֵָָָֹמֹועד

לא מֹועד ּבאהל הרמּוזה ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹהּמחּלה

ּדבר ׁשּיאמר לֹו ואמר אליו, מדּבר ה' ְְֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, ותמצאÓ‡Ï¯.זה ְְְְִֵֶָ≈…ְְִָ

להם אמר לאמר ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ְְֱֲִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאמרּו

עד וכּו' עּמי מדּבר ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַּדברי

ׁשּדרׁשתם אּלא לפרּוׁשנּו, מכּון והּוא ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֻּכאן,

הּכתּוב מּדקּדּוק ולא לאמר מּתבת ְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּכּלּה

היא זֹו ז"ל רּבֹותינּו ׁשּגם ואּולי ְְִֵֶֶַַַַָׁשאמרנּו.

רז"ל אמרּו עֹוד ּכאן)ּכּונתם. היה(ת"כ יכֹול ְַַַָָָָָָָָ

לאמר לֹומר ּתלמּוד עצמֹו לצר עּמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַֹֹמדּבר

ּבׁשביל ולא עּמֹו מדּבר היה יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹּבׁשביל

לאמר ּתבת ּכי ּדבריהם ּכּונת ּכאן. עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעצמֹו

זּולת למׁשה ּדּבּור היה ׁשּלא למעט היא ְְִִִֵֶֶַַָָֹמעּוט

אּתה מּכאן להם, לדּבר ּפרּוׁש יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשביל

ּתֹורה ּדברי אּלא משה עם ה' ּדּבר ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלמד

הּתּנא מאמר והּוא ליׂשראל, א')ׁשּמסר (אבֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

הא ליהֹוׁשע, ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְִִִִֵֶַַָָָָֹֻמשה

למד אּתה ּומּכאן מסר, ּׁשּקּבל מה ׁשּכל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלמדּת

יׂשראל, את לּמדֹו ׁשּלא סֹוד ה' הֹודיעֹו ְְִִִֵֶֶֶָֹֹׁשּלא

למד ׁשהּוא אּלא ּבידיעה למׁשה יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻוהׁשוּו

איׁש: מּפי ויׂשראל הּגבּורה ְְְִִִִִִֵַָָמּפי

z¯Ó‡Â.ב) 'B‚Â ¯acלֹומר z¯Ó‡Â,ּכפל ¯ac «≈¿¿»«¿»ַַָ«≈¿»«¿»

אמר אמר ולא לׁשֹונֹות ּבב' לדּבר ׁשּנה ְְְְֱִֵַַַָָֹֹּגם

א' קרּבן, מיני ׁשני ה' ׁשּצּוה לצד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָואמרּת.

לכ וא' ונּדב, נּדר לרצֹון ּכיהּבא חטא ּפרת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

אמר זה ּכנגד אדם, מלac¯יחטא ּגזרת ּכי ְְֶֶֶֶַָָָָ«≈ְִֵֶֶַ
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ּפרט ּבכל הרׁשּומה חּטאת חֹובת עליו ְְְַַָָָָָָָהּוא

אמר לרצֹון הּבא ּוכנגד ‡Ì‰Ïּופרט z¯Ó‡Â ְְְֶֶַַָָָָ¿»«¿»¬≈∆

חֹובה ואין וכבֹוד רֹוממּות לצד אּלא זה ְְְְֵֵֶֶַָָָאין

הּׁשגיֹונֹות חּטאת ּפרט על ּגם ירמז עֹוד ְְְִִַַַַַַָָָֹּבּדבר.

ואמירה החּיּוב, לבחינת ּדּבּור ּבהם ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּתחת ּבהמה לקּבל ה' ׁשּיתרּצה לצד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וה' ּתמּות היא הראּוי ׁשּמן החֹוטאת, ִִֵֶֶֶַַָָָנפׁש

עּזים וׂשה ּכׂשבים ּבׂשה אדם נפׁש ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּפדה

ואֹומרֹו ּבקר. ּבן ּפר Ï‡¯NÈולּמרּבה È�a'וגֹו ְְְְֶֶַַַָָ¿≈ƒ¿»≈ְ

יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמרּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּבתֹורת

ּבני .ּבסמּו האמּורה מהּסמיכה ּגֹויים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלמעט

האמּורה לּסמיכה אליהם ואמרּת ּבנֹות. ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹולא

אחר וקׁשה ׁשלמים, סמיכת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַָָּבּסֹוף

ּבני אל ּדּבר לאמר, יּתּור ּבסמּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּדרׁשּו

מּמילא ּכי לֹומר ואין לגּופּה. צריכה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׂשראל

קרּבן ּבעל ׁשּפרׁש ּכמֹו לאמר מּתבת ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמּובן

אמר לא אם ׁשהרי מּכבֹודֹו ּבמחּלה ְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹאהרן,

מה ּדֹורׁש הייתי לא יׂשראל ּבני אל ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּדּבר

וגֹו'. ּדּבר לדרׁש ּמקֹום ּומה ּבלאמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹּׁשּדרׁשּתי

לגּופּה ׁשהיא מהם איזה ידּוע ׁשאין ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואּולי

לתרויהּו. ּדרׁשינן לדרׁשה ׁשּבא מהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואיזה

ּבני אּלא ּדּבר, הּתּנא ּדֹורׁש ׁשאינֹו אפׁשר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

ּומּובן אליהם ּדּבר לֹומר לֹו ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ּבני ּומאֹומרֹו אֹומר, הּוא יׂשראל ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָהּדבר

ּבית אל ּדּבר לֹומר לֹו ׁשהיה נׁשים ְִֵֵֵֶֶַַַָָָממעט

וראׁשֹון הּגֹויים, מעט יׂשראל ּומאֹומרֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָיׂשראל,

ּדֹורׁש ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּכי ּתמצא ּכי ְְֲִִִִִֵַָָָֹעּקר,

ּברית, מקּבלי יׂשראל ּבני מה לֹומר יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָּבני

ּכי אדם ּבּפסּוק ׁשּדֹורׁש ּדרׁשתֹו מכריח ְְִִֵֶַַַָָָָָָּובּה

ּכל הרּבה ּדרׁשֹות ּדֹורׁש ּכי הרי מּכם, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָיקריב

יּתּור ּדֹורׁש נמי הכי ּכאחד, נׁשמעים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיהיּו

המיּתר, הּוא זה ּכי לֹומר ׁשּנּוכל ּכיון ְִֵֵֶֶַַַָָֹֻלאמר

לֹומר ׁשּנּוכל ּכיון וגֹו' אל ּדּבר ודֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָוחֹוזר

המיּתר: הּוא ְֶַָֻזה

Ì„‡.'B‚Â ·È¯˜È Èkהצר לּמה לדעת צרי »»ƒ«¿ƒ¿ְִַַַָָָָֻ

ּתבת אמרּו‡„Ì.לֹומר הכא)ורז"ל (ת"כ ֵַַ»»ְְַַָָָ

אהרן קרּבן ּבעל הרב והקׁשה ּגרים, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹלרּבֹות

לן ּדקּימא ּכיון ּגרים לרּבּוי הצר (מנחֹותלּמה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ׁשּסלקאע"ג:) והעלה וכּו', מּגֹויים ְְְְְֱִִִֶֶַַָָמקּבלין

יׂשראל, ּבגדר ׁשּנכנסּו ּכיון אֹותם למעט ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעּת

מּכם ּדכתיב ּביׂשראל הּכתּוב ׁשּמעט ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצינּו

ּודבריו ּכאן. עד לרּבֹות הצר לזה ּכּלכם ְְְְְֶֶַַַָָָָֹֻֻולא

היה לא אם ּכי עּקר, ּכל ּבדקּדּוק ׁשּלא ְְִִִִֶָָָָֹֹז"ל

מרּבּוי ּדֹורׁש הייתי לא ּגרים ׁשרּבה זה ִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹרּבּוי

הּגרים, לרּבֹות אּלא הּגֹויים לרּבֹות איׁש ְְִִִִֵֶַַַַָאיׁש

מּיּתּור נתרּבּו ּגרים ּכי והֹודיע ּתּנא קדם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָלזה

לרּבֹות ּבא, לּמה איׁש איׁש ּכן אם ְִִִֵַָָָָָאדם,

ּכל ּבמׁשמעּות יׁשר ּבדר ּתל ּובזה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגֹויים,

להקׁשֹות ואין ּדחקּות. צר מּבלי ּבריתא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה

הּגֹויים למעט ּבא אדם קי"ד.)ּדלמא (ב"מ ְְִִֵַַָָָָ

העֹולם אּמֹות ולא אדם קרּויים אּתם ְְְְִֶַָָָָָֹֻּכאֹומרם

ּכי הּגרים, לרּבֹות איׁש ואיׁש אדם ְְְִִִִִֵַַָָקרּויים

הּכתּוב אין הרי יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמאֹומרֹו

הּדעת על יעלה ּומּנין ּביׂשראל אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמדּבר

וּדאי אּלא למעטם, ׁשּיצר מהּגֹויים ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻלקּבל

אּלא לרּבֹות לנּו ואין לרּבֹות, אּלא ּבא ְְְֵֶֶַַָָָָֹלא

והם יׂשראל ּבני ׁשאינם מאֹותם אחד ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּגדר

ׁשּירּבה נבין אז אחר רּבּוי ולכׁשּיבֹוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגרים,

מקּבלין עלמא לכּלא הּגרים ׁשל רּבּוי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּגֹויים,

נחלקּו הּגֹויים רּבּוי אבל קרּבן, מין (מנחֹותּכל ְְְְֲִִִֶַָָָָָ

ּדוקאע"ג:) אם עקיבא ורּבי הּגלילי יֹוסי ְְְֲִִִִִִִַַַַָָרּבי

וכּו': ְעֹולֹות

L¯„n·eולא אדם אמר לּמה אמרּו ּתנחּומא «ƒ¿»ְְְַַָָָָָָָֹ

יחטא ּכי לֹומר ירצה איׁש, ְֱִִִֶֶַַָָאמר

יביא לחטא ׁשהתחיל הראׁשֹון ּכאדם ְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹהאדם

הּמדרׁש ּדברי מּמׁשמעּות הּנה ּכאן. עד ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָקרּבן

ׁש היה ׁשֹוגג הראׁשֹון אדם ּכי איןמׁשמע הרי ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מכּון וזה ׁשֹוגג, חטא על אּלא קרּבן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין

ּבּפסּוק ּבראׁשית ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (ג'למה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הּואי"ב) הּמדרׁש וכּונת וגֹו'. לי נתנה ְְְְִִִַַַָָָָהיא

ּׁשּלא מה יׂשראל ּבני עם להתנהג ה' ּבא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכי

הראׁשֹון אדם ּכי הראׁשֹון. אדם עם ּכן ִִִִֵַָָָָָָָנהג

הבאת לֹו הֹועיל ולא מיתה עליו ונקנסה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֹחטא

לחטא, ׁשהתחיל ואֹומרֹו יֹועיל. ולהם ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹקרּבן,

אדם עם כן ּכמֹו ה' נהג לא לּמה הּטעם ְִֵַַַַַָָָָָָֹנתן

לֹו קדם ולא לחטא התחיל אדם ּכי ְְֲִִִִַַָָָָֹֹהראׁשֹון,

ּכן ּׁשאין מה לחטא, להכריחֹו הרע ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹּבחינת

החטא ּבחינת להם קדם ּכבר אחריו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּבאים

ּבׂשרֹו ערל אׁשר הּברית אֹות ל וזה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָּבנפׁשם,

הראׁשֹון לאדם ּכן היה ּׁשּלא מה למּול ה' ְְִִֵֶַָָָָָָָֹוצּוה

אׁשר אחת חקירה ליּׁשב הׂשּכלּתי זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָּולדר

ולא מות מׁשּפט ראׁשֹון עון על לאדם ְְִִֶַַַָָָָָָֹֹׁשפט

ּדכתיב הּוא ּברּו למּדתֹו ל"ג)חׁש ּפעמים(אּיֹוב ְְֲִִִִִַַָָָ

לֹו יׁש צּבּור מׁשּפט ואדרּבא ּגבר, עם ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשלֹוׁש

ּדכתיב ג' עון ּגם לֹו ב')להעביר ג'(עמֹוס על ְְֲֲִִִַַַָֹ

ּבּדבר, נכֹון טעם יׁש ּכי וגֹו'. יׂשראל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפׁשעי

הּטֹוב ּבבחינת החליטֹו האדם ה' ּברא ּביֹום ְְְְִִִִֶַַָָָֹּכי

את הּמּטה הרע ּבחינת ׁשהיא ּפסלת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאין

הרע ּבחינת נמׁש ּובחטאֹו הּטֹוב מּדר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהאדם

ּבנפׁשֹו יׂשראל איׁש נפׁש לכל סיג ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָונעׂשה

ּבׂשר, וערל לב ערל ּבגּופֹו ּגם ונׁשמתֹו, ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָרּוחֹו

ה' לֹו יעבר יׂשראל איׁש יחטא אם ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹולזה

ּבֹו הּדבּוק הרע חלק לצד וגֹו' ׁשלׁש ְְֲִֵֶַַַַַָָָּפעמים

עליו יתּגּבר והּוא אּמֹו מּבטן מּׁשּננער ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָרע

הּדעת ּבהּסח יחטיאּנּו ּגם ּבמזיד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַלהחטיאֹו

ּׁשאין מה ׁשגיֹונֹו, על קרּבן לֹו יֹועיל ְְְִִֵֶֶַַָָָולזה

ּבׁשֹוגג אּלא חטא ׁשּלא הגם הראׁשֹון אדם ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכן

אפּלּו ה' לֹו יעבר ׁשּלא לֹו הּוא צדק ְֲֲִִֶֶֶַַֹֹמׁשּפט

קרּבן לֹו יֹועיל לא ׁשֹוגג ׁשּיהיה ּגם א'. ְְְִִֵֵֶֶַָָֹחטא

ׁשגיֹונֹו: ְִַעל

Èk.ÌkÓ ·È¯˜Èלֹומר הצר לּמה לדעת צרי ƒ«¿ƒƒ∆ְִַַַַָָָָֻ

.ÌkÓזּכרֹון אחר מּכם לֹומר אחר לּמה עֹוד ƒ∆ִִִֵֶַַַָָָ

זכרֹון להקּדים הראּוי מן ּכי מּמּנּו, ְְְְִִִִִֶַַָָָֻהּמפעל

מּמּנּו. הּנפעל ּכ ואחר ידּבר ּבֹו אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּפֹועל

ע"א)ורז"ל ה' מּומר(חּלין למעט ׁשּבא אמרּו ְְְִֵֶַַַָָָֻ

מּומר,ׁשּביׂשראל, להביא הּבהמה מן ודרׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אֹו ּכּלה הּתֹורה לכל מּומר מעט ּכיצד ְִֵֵַַָָָָָֻהא

מּומר ורּבה הּתֹורה, ּככל ׁשּׁשקּולה זרה ְְְֲִֶַַָָָָָָָָלעבֹודה

ליּׁשב נראה ז"ל ּולדבריהם הּתֹורה. לכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

אֹומר היה ׁשאם מּכם, לֹומר ּׁשאחר מה ִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגם

ׁשּמרּבה, ּבמקֹום ׁשּממעט נׁשמע היה מּכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאדם

ּכּונת הּוא כן ולא ׁשּממעט, ּבמקֹום מרּבה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו

הּוא והּמעּוט ּבגרים, הּוא ׁשהרּבּוי ְְִִִֵֶַַָָהּכתּוב

ּכי ּבתבת ּביניהם הבּדיל לזה לבד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּביׂשראל

ּׁשאמרּו מה ּפי על לפרׁש עֹוד ונראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָיקריב.

ע"ב)ּבחּלין ׁשּדרׁשּו(ׁשם זֹו ּבריתא ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבריתא אחריה והביאּו הּמּומר, להֹוציא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּכם

אֹומר ר"ׁש למּומר ּפרט הארץ מעם ְְְֵֵֶֶַָָָָָׁשּדרׁשּו

חלב לאכל מּומר ׁשם ואמרּו מידיעתֹו, ְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹהּׁשב

ׁשם ּוקאמר ּביניהּו, אּכא הּדם על קרּבן ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָוהביא

ואמרּו ּכאן, עד ּבעֹולה וחדא ּבחּטאת ְְְְְַַָָָָָָָָחדא

רׁשּות, אּלא אינֹו יקריב ּכי ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִִִֵֶַַָֹז"ל

אֹומרֹו קדם יקריב ּכי לֹומר ּׁשּדקּדק מה ְְְְִִִֵֶֶַַַֹוהּוא

הּנּדר ּבדבר הּוא ּׁשּממעט ׁשּמה לֹומר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמּכם

ּדלא ּבעֹולה, חדא ׁשּמּסיק הּגמרא ּוכדברי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָונּדב

לן, מׁשמע קא יקּבל הּוא ׁשּדֹורֹון ּכיון ְְֵֵֶַַָָָָָֻּתימא

הּנה ּבחּטאת הּצרי ּומעּוט ּבחּטאת, ְְְִִִֵַַַָָָָָוחדא

ּבאֹומרֹו אמת ּבכתב רׁשּום כ"ז)הּוא ד' (לקּמן ְְְְֱִֶַַָָ

האמּור מּמעּוט זה מעּוט ּומׁשּנה הארץ, ְִִִֵֶֶֶַָָָָֻמעם

אּלא אינֹו ּבעֹולה האמּור מעּוט ּכי ְְִִֵֶָָָָָּבעֹולה,

האמּור הּמעּוט אבל ּכּלה, הּתֹורה לכל ְְֲִַַָָָָָָָֻלמּומר

אם אחת לעברה מּומר אפּלּו ימעט ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּבחּטאת

וכן ׁשגיֹונּה, על קרּבן ׁשּמביא אֹותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּתהיה

מהלכֹות ג' ּבפרק הרמּב"ם מּדברי ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמׁשמע

ׁשם: יעּין הּקרּבנֹות ְְֲֵַַַָָָֻמעׂשה

C¯„·eי ׁשראּורמז לצד ,הּדר זה על כּון ¿∆∆ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

לֹו וּיקרא אליו משה את ה' ְְִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהקריב

לזה למׁשה, ּוגדּלה יקר ועׂשה ּכּלם ְְְְִֶֶָָָָָָֻֻמּתֹו

È¯˜È·אמר Èk Ì„‡לּׁשכינה הקרבה ּכ ּכל ַָ»»ƒ«¿ƒְְִַַָָָָָ

אּלא זה ּכיÌkÓאין יׂשראל מּצד ּפרּוׁש ֵֶֶָƒ∆ְִִִֵֵַָ

ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ההּׂשגה, היא ְְְְִֶֶַַַָָָָָּבאמצעּותם

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l oey`x meil inei xeriy

ּכּלן הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻראּובן
"יקריבּנּו" לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב .עֹולֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

B˙‡ ·È¯˜È∑ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, «¿ƒ…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אני' CÓÒÂ.'רֹוצה '‰ È�ÙÏ∑ּבבמה סמיכה החיים.אין אור ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(:åéìò øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְְִִִִַַָָָָ

העֹוף∑‰ÏÚ‰.הּצאן לעֹולת BÏ.ּפרט ‰ˆ¯�Â∑,ּביתּֿדין ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ַֹ»…»ְְַָָ¿ƒ¿»ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ
לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה .אֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
áéáñ çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãòBî ìäà çút-øLà£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ�‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה È�ÙÏ∑ּבעזרה. ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈ֲָָָ

e·È¯˜‰Â∑ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן(זֹו אחרים: אהרן)ספרים .ּבבני ¿ƒ¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
Ô¯‰‡ È�a∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑"ּדם" "ּדם" לֹומר: ּתלמּוד מה ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַַָָ

ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתי
"אתּֿדמֹו"החיצֹונּיֹות, אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה מן∑e˜¯ÊÂ.ׁשאּלּו וזֹורק למּטה עֹומד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»¿ְְִֵֵַָ

הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּכלי
ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ּכיצד? הא "סביב", ÚBÓ„.לֹומר: Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ¨−¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ÈÁ˙�Ï‰.מה d˙‡∑ ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»ƒ¿»∆»

לנתחים נתחיה .ולא ְְְִִֶָָָֹ

dÏד ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

È�aה Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשביל אּלא עּמֹו ה' מדּבר היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלמעלה

יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ּולמד וצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

אּתֹו ּדּבר ולא הּכבֹוד מעליו נתרחק ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹנזּופים

חיל אנׁשי את לצּוֹות ירמז עֹוד ְְְֱִִִֵֶַַַֹֹאלהים.

לעבֹודת יׂשראל ּבני עם לבבֹות לקרב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָלהׁשּתּדל

חטא ידי על ּכי לה', קרּבן יּקרא ולזה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָה',

אביהם עם יׂשראל ׁשל הּדבקּות יּפרד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאדם

ּדכתיב ד')ׁשּבּׁשמים ד' הּדבקים(ּדברים ואּתם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

והאדֹון מהּׁשכינה, ּומרחקים נבּדלים ויהיּו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻּבה'

ויתאּוה הּדבר על ּכביכֹול יקּפיד הּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָּברּו

הרחֹוק לכל להֹוכיח וצּוה אליו, אֹותם ְְְְִִֵֵַָָָָָָָלקרב

מהּדבר, עין למעלים העניׁש ּגם לּבֹו, ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּולקרב

מּמקּדׁשיו להתחיל ה' צּוה אׁשר האֹות ל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻוזה

הּתּנא ּכמאמר המזּכה ׂשכר פ"ה)והגּדיל (אבֹות ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָ

ידֹו על ּבא חטא אין הרּבים את המזּכה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּדברים והם מּׁשגיֹונֹות, ה' יׁשמרּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּכי

ּכאן. לׁשֹון‡„Ìהּנאמרים אדם לֹומר ּדקּדק ֱִֶַָָ»»ְְִֵַָָ

ּבּזהר ּכאמּור מ"ח)חׁשיבּות יקריב(ּתזריע ּכי ְְֲִִִִַַַַַָָֹ

ואמר הּכתּוב ּפרׁש יקריב מי מןÌkÓואת ְְְִִֵֵֶַַַָָƒ∆ִ

וּיאמרּו ּבה' ּפׁשעּו אׁשר ּבכם ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹהּפחּותים

את יתּבר מּדבקּותֹו ונתרחקּו מּמּנּו סּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלאל

יקריב ּכי לה' קרּבן יּקרא ולזה יקריב, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזה

צרי אין ּכזה ואדם לׁשרׁשֹו, קדׁש מּטעיו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹנצר

מציאּות אין ּגם נדבה ולא נדר לא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹלהביא

אֹומרם ּדר על אׁשם, ולא חּטאת לֹו ְְְִֶֶַַָָָָָֹלהביא

פ"ה)ז"ל אין(אבֹות הרּבים את המזּכה ּכל ְִֵֶֶַַַָָָ

קרּבן, אין ׁשֹוגג אין ואם ידֹו על ּבא ְְְִֵֵֵֵַָָָָחטא

והמעּלה הּנכּבד קרּבן מעׂשה אמר ׁשּגמר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואחר

‰Ó‰a‰אמר ÔÓ'וגֹוÌÎ�a¯˜ ˙‡ e·È¯˜z ַָƒ«¿≈»ְ«¿ƒ∆»¿«¿∆

יּׂשיגּו ּכל לא ּכי אדם ּבכל יׁשנֹו זה ְְִִֶֶַָָָָָֹֹּדבר

מעון: הׁשיב רּבים ְִִִֵֵַַָֹּבחינת

˜¯B�a.ג) ‰ÏÚ Ì‡'מּב ׁשּנה לּמה קׁשה ƒ…»»¿»ִִֶָָָָ

הּצאן מן ואם זאת אחרי הּסדּורֹות ְְְֲִִִֵַַַַֹֹּפרׁשּיֹות

היה ּכאן ּגם עֹולה, העֹוף מן ואם לעֹולה, ְְְִִַָָָָָָוגֹו'

על ויתּבאר וגֹו', עלה הּבקר מן אם לֹומר ְְְִִִֵַַַָָָָֹלֹו

ּׁשאמר ּבּמה ּכהנים ּבתֹורת ׁשאמרּו הּסברא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפי

ׁשהיא מלּמד קרּבנכם את מּזה למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

סמּו אמר לזה ּכאן, עד צּבּור נדבת ְִִֶַַַָָָָָָּבאה

קרּבנכם ÏBÚ‰לאֹומרֹו Ì‡עֹולה ּדוקא ּפרּוׁש ְְְְֶַָƒ»ְֵַָָ

ׁשלמים ולא צּבּור נדבת ׁשּבאה מּתיר ׁשאני ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא

ג')ּכדתניא צּבּור.(ת"כ נדבת ּבאין אין ׁשלמים ְְְְִִִִִֵַַָָָ

עלה הּבקר מן אם הּכתּוב אֹומר היה אם ִִִֵַַָָָָָָֹעֹוד

מן אּלא עֹולה להביא הּתיר ׁשּלא נׁשמע ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹהיה

אמר לזה הּצאן, מן ולא ÏBÚ‰הּבקר Ì‡לֹומר ְִֶַַַָָָָֹֹƒ»ַ

ּפרט הּוא קרּבנכם ּבאֹומרֹו ּׁשּמרּבה מה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָּכי

יהיה אם ּבין הּבקר מן יהיה אם ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולה

ׁשהרי העֹוף, ּבעֹולת לטעֹות ואין הּצאן, ְְְֲִִֵֵֶַַָֹמן

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו יתרה קרּבנֹו ואמר הּכתּוב ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָּבאר

ּכהנים ּובתֹורת העֹוף מעֹולת צּבּור למעט ְְֲִִֵֵַַַָָֹׁשם

ׁשּיכֹול לֹומר ּתלמּוד מה עֹולה לׁשֹונם וזה ְְְְֶֶַַַָָָָאמרּו

ּבעֹולת אּלא נֹוהגים האּלּו הּפסּולים ּכל יהיּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹלא

אם לֹומר ּתלמּוד וכּו' מּנין חֹובה עֹולת ְְְִִִַַַַָָָנדבה

לֹו ׁשהיה להם ׁשהקׁשה נראה ּכאן. עד ְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻעלה

אֹומר היה ׁשאם ודרׁשּו עלה, קרּבנֹו אם ְְְִִֵֶַָָָָָָֹלֹומר

הּכתּוב ׁשּמדּיק נׁשמע יהיה אז עלה קרּבנֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

ּכי ּדכתיב קרא מׁשּתעי ׁשּבּה נדבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבעֹולת

עֹולה ּכל ּפרּוׁש עלה אם ואמר רׁשּות, ְְְִִֵַַָָָָֹיקריב

והראב"ד נדבה. ׁשל ּבין חֹובה ׁשל ּבין ְְֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּבעֹולם

מיּתרת עֹולה ׁשּתבת ּפרׁש לסמז"ל לֹו ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ּדחק: והּוא לבּסֹוף, זכרֹונּה ְְְִַַַָֹעל
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ּכּלן הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻראּובן
"יקריבּנּו" לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב .עֹולֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

B˙‡ ·È¯˜È∑ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, «¿ƒ…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אני' CÓÒÂ.'רֹוצה '‰ È�ÙÏ∑ּבבמה סמיכה החיים.אין אור ֲִֶƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(:åéìò øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְְְִִִִַַָָָָ

העֹוף∑‰ÏÚ‰.הּצאן לעֹולת BÏ.ּפרט ‰ˆ¯�Â∑,ּביתּֿדין ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ַֹ»…»ְְַָָ¿ƒ¿»ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ
לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה .אֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ
áéáñ çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãòBî ìäà çút-øLà£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ�‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה È�ÙÏ∑ּבעזרה. ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈ֲָָָ

e·È¯˜‰Â∑ׁשּתיהן למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן(זֹו אחרים: אהרן)ספרים .ּבבני ¿ƒ¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
Ô¯‰‡ È�a∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑"ּדם" "ּדם" לֹומר: ּתלמּוד מה ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַַָָ

ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתי
"אתּֿדמֹו"החיצֹונּיֹות, אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה מן∑e˜¯ÊÂ.ׁשאּלּו וזֹורק למּטה עֹומד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»¿ְְִֵֵַָ

הּמזּבח. רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּכלי
ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי "וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ּכיצד? הא "סביב", ÚBÓ„.לֹומר: Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ¨−¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ÈÁ˙�Ï‰.מה d˙‡∑ ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»ƒ¿»∆»

לנתחים נתחיה .ולא ְְְִִֶָָָֹ

dÏד ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

È�aה Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשביל אּלא עּמֹו ה' מדּבר היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלמעלה

יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ּולמד וצא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל,

אּתֹו ּדּבר ולא הּכבֹוד מעליו נתרחק ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹנזּופים

חיל אנׁשי את לצּוֹות ירמז עֹוד ְְְֱִִִֵֶַַַֹֹאלהים.

לעבֹודת יׂשראל ּבני עם לבבֹות לקרב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָלהׁשּתּדל

חטא ידי על ּכי לה', קרּבן יּקרא ולזה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָה',

אביהם עם יׂשראל ׁשל הּדבקּות יּפרד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאדם

ּדכתיב ד')ׁשּבּׁשמים ד' הּדבקים(ּדברים ואּתם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

והאדֹון מהּׁשכינה, ּומרחקים נבּדלים ויהיּו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻּבה'

ויתאּוה הּדבר על ּכביכֹול יקּפיד הּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָּברּו

הרחֹוק לכל להֹוכיח וצּוה אליו, אֹותם ְְְְִִֵֵַָָָָָָָלקרב

מהּדבר, עין למעלים העניׁש ּגם לּבֹו, ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּולקרב

מּמקּדׁשיו להתחיל ה' צּוה אׁשר האֹות ל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻוזה

הּתּנא ּכמאמר המזּכה ׂשכר פ"ה)והגּדיל (אבֹות ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָ

ידֹו על ּבא חטא אין הרּבים את המזּכה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּדברים והם מּׁשגיֹונֹות, ה' יׁשמרּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּכי

ּכאן. לׁשֹון‡„Ìהּנאמרים אדם לֹומר ּדקּדק ֱִֶַָָ»»ְְִֵַָָ

ּבּזהר ּכאמּור מ"ח)חׁשיבּות יקריב(ּתזריע ּכי ְְֲִִִִַַַַַָָֹ

ואמר הּכתּוב ּפרׁש יקריב מי מןÌkÓואת ְְְִִֵֵֶַַַָָƒ∆ִ

וּיאמרּו ּבה' ּפׁשעּו אׁשר ּבכם ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹהּפחּותים

את יתּבר מּדבקּותֹו ונתרחקּו מּמּנּו סּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלאל

יקריב ּכי לה' קרּבן יּקרא ולזה יקריב, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזה

צרי אין ּכזה ואדם לׁשרׁשֹו, קדׁש מּטעיו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹנצר

מציאּות אין ּגם נדבה ולא נדר לא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹלהביא

אֹומרם ּדר על אׁשם, ולא חּטאת לֹו ְְְִֶֶַַָָָָָֹלהביא

פ"ה)ז"ל אין(אבֹות הרּבים את המזּכה ּכל ְִֵֶֶַַַָָָ

קרּבן, אין ׁשֹוגג אין ואם ידֹו על ּבא ְְְִֵֵֵֵַָָָָחטא

והמעּלה הּנכּבד קרּבן מעׂשה אמר ׁשּגמר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואחר

‰Ó‰a‰אמר ÔÓ'וגֹוÌÎ�a¯˜ ˙‡ e·È¯˜z ַָƒ«¿≈»ְ«¿ƒ∆»¿«¿∆

יּׂשיגּו ּכל לא ּכי אדם ּבכל יׁשנֹו זה ְְִִֶֶַָָָָָֹֹּדבר

מעון: הׁשיב רּבים ְִִִֵֵַַָֹּבחינת

˜¯B�a.ג) ‰ÏÚ Ì‡'מּב ׁשּנה לּמה קׁשה ƒ…»»¿»ִִֶָָָָ

הּצאן מן ואם זאת אחרי הּסדּורֹות ְְְֲִִִֵַַַַֹֹּפרׁשּיֹות

היה ּכאן ּגם עֹולה, העֹוף מן ואם לעֹולה, ְְְִִַָָָָָָוגֹו'

על ויתּבאר וגֹו', עלה הּבקר מן אם לֹומר ְְְִִִֵַַַָָָָֹלֹו

ּׁשאמר ּבּמה ּכהנים ּבתֹורת ׁשאמרּו הּסברא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפי

ׁשהיא מלּמד קרּבנכם את מּזה למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

סמּו אמר לזה ּכאן, עד צּבּור נדבת ְִִֶַַַָָָָָָּבאה

קרּבנכם ÏBÚ‰לאֹומרֹו Ì‡עֹולה ּדוקא ּפרּוׁש ְְְְֶַָƒ»ְֵַָָ

ׁשלמים ולא צּבּור נדבת ׁשּבאה מּתיר ׁשאני ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא

ג')ּכדתניא צּבּור.(ת"כ נדבת ּבאין אין ׁשלמים ְְְְִִִִִֵַַָָָ

עלה הּבקר מן אם הּכתּוב אֹומר היה אם ִִִֵַַָָָָָָֹעֹוד

מן אּלא עֹולה להביא הּתיר ׁשּלא נׁשמע ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹהיה

אמר לזה הּצאן, מן ולא ÏBÚ‰הּבקר Ì‡לֹומר ְִֶַַַָָָָֹֹƒ»ַ

ּפרט הּוא קרּבנכם ּבאֹומרֹו ּׁשּמרּבה מה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָּכי

יהיה אם ּבין הּבקר מן יהיה אם ּבין ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולה

ׁשהרי העֹוף, ּבעֹולת לטעֹות ואין הּצאן, ְְְֲִִֵֵֶַַָֹמן

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו יתרה קרּבנֹו ואמר הּכתּוב ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָּבאר

ּכהנים ּובתֹורת העֹוף מעֹולת צּבּור למעט ְְֲִִֵֵַַַָָֹׁשם

ׁשּיכֹול לֹומר ּתלמּוד מה עֹולה לׁשֹונם וזה ְְְְֶֶַַַָָָָאמרּו

ּבעֹולת אּלא נֹוהגים האּלּו הּפסּולים ּכל יהיּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹלא

אם לֹומר ּתלמּוד וכּו' מּנין חֹובה עֹולת ְְְִִִַַַַָָָנדבה

לֹו ׁשהיה להם ׁשהקׁשה נראה ּכאן. עד ְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻעלה

אֹומר היה ׁשאם ודרׁשּו עלה, קרּבנֹו אם ְְְִִֵֶַָָָָָָֹלֹומר

הּכתּוב ׁשּמדּיק נׁשמע יהיה אז עלה קרּבנֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

ּכי ּדכתיב קרא מׁשּתעי ׁשּבּה נדבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבעֹולת

עֹולה ּכל ּפרּוׁש עלה אם ואמר רׁשּות, ְְְִִֵַַָָָָֹיקריב

והראב"ד נדבה. ׁשל ּבין חֹובה ׁשל ּבין ְְֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּבעֹולם

מיּתרת עֹולה ׁשּתבת ּפרׁש לסמז"ל לֹו ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

ּדחק: והּוא לבּסֹוף, זכרֹונּה ְְְִַַַָֹעל
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(æ)íéöò eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−
:Làä-ìò©¨¥«

i"yx£L‡ e�˙�Â∑ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ È�a∑ּכׁשהּוא ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈ְֶ
ּפסּולה עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא .ּבכהּונֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

(ç)Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

i"yx£ÌÈ�‰k‰ Ô¯‰‡ È�a∑ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולהּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‰ÌÈÁ˙p.ן ˙‡ ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈«¿»ƒ
L‡¯‰Œ˙‡∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין ∑t‰Œ˙‡Â„¯.לפי ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ¿∆«»∆

מעלה ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? ‡L¯.לּמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¬∆
ÁaÊn‰ŒÏÚ∑לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ñ :ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה פושיי"ר∑‡M‰.לׁשם אׁש לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
רצֹוני∑�ÁBÁÈ.ּבלע"ז ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח החיים.נחת אור ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(é)äìòì íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®
:epáéø÷é íéîz øëæ̈¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו החיים.הרי אור ƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑הּמזּבח צד ‰'.על È�ÙÏ ‰�Ùˆ∑ּב צפֹון .במהואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

Áa„Ó‡ז ÏÚ ‡˙M‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח ‡i¯·‡ ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È�aי ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ d�a¯˜ ‡�Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d�·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא ‡�etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.B�a¯˜לרּבֹות ׁשּבאה ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת »¿»ְְְֲִֶַַָָָֹ

הּפסּולים ּבכל ׁשּיׁשנם ְְְְִִֶֶַָָָׁשלמים

הּכתּוב ּבא ׁשּלמעטם לֹומר ואין ְְְֲִֵֶַַַָָָָהרׁשּומים

ׁשלמים, ולא עֹולה ׁשהּוא האמּור קרּבנֹו ְְְְִֶַָָָָָָֹולֹומר

ּתיתי מהיכא ּכי למעט צרי אינֹו לזה ְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכי

יֹותר ׁשהּוא ּבכּנּוי קרּבנֹו ּדרׁשּו ולא ְְְְֱִֵֶֶָָָֹֹלאסר,

מּקרּבנֹו זה ּדין הֹוציאּו הרי ּכי ּבּכתּוב, ְֲִִִִֵֶַָָָָּפׁשּוט

צאן: ּבעֹולת ְֲַָָֹהאמּורה

‰Ïk.ט) ז"ל‡˙ ּכאן)אמרּו לרּבֹות(ת"כ ∆«…ְְַָָ

הקריב לא לּמה וקׁשה והּטלפים. ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּקרנים

והּניח וגֹו' ּבקרניו לעֹולה הּׂשה את ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָאברהם

לׁשֹופרֹות ז"לקרניו ל"א).ּכמאמרם (פדר"א ְְְֲַַָָָָ

ּכדתנן הּמזּבח, מעל ּופקע הּכל ׁשהקריב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹואּולי

פ"ו) יחזיר.(זבחים לא הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו וכּלן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

ולא זריקה, קדם מעליו ׁשּנתלׁש אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאֹו

ּבעֹודן אּלא להקרבה וכּו' הּקרנים ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָנתרּבּו

הּמזּבח לראׁש עלּו אפּלּו נתלׁשּו אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻמחּברים

ּדכתיב כ"ז)ירדּו י"ב הּבׂשר(ּדברים עלתי ועׂשית ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּבפרק ׁשאמר זירא וכדרּבי ּבהנאה, ּומּוּתר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו',

מקּדׁש ׁשרי(ׁשם)הּמזּבח זריקה קדם נתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

אפׁשר אֹו ּדסּכיני. קּתא אפּלּו מּניהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלמעּבד

ז"ל ׁשאמרּו והגם ּתֹורה, נּתנה לא (יֹומאׁשעדין ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

ּתבׁשילין,כ"ח) ערּובי אפּלּו אבינּו אברהם ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָקּים

לרצֹון היה ׁשזה אבֹות ּבפרׁשּיֹות ּכתבּתי ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָּכבר

ּכמֹו זכּות, סּבת לאיזֹו ּבּדבר הכרח ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

אחיֹות ׁשּתי נּׂשּואי ליהּודה ּתמר נּׂשּואי ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּתאמר

לנס עמדּו איל קרני כן ּוכמֹו וכּדֹומה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹליעקב

מצוֹות קּימּו לא ולזה נבּואית, ְְְְְִִִֶָָָֹּבהֹודעה

קרניו: להקטיר ְְְֲִִַַָָהעתידֹות

‰Ô‡v.י) ÔÓ Ì‡Âהרי ּכהנים ּבתֹורת אמרּו ¿ƒƒ«…ְְֲֲִֵַָֹ

הּכּונה ּכאן. עד ראׁשֹון ענין על מֹוסיף ְִִִֶַַַַָָָָזה

הזּכר ולא הּבקר ּבמין האמּור ּכל לּתן ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻּבזה

ּגם הּלּמּודים. ּוׁשאר ודינּה סמיכה ּכגֹון ְְְְִִִִַַַָָָֹּבּצאן

הּבקר, ּבבן ּכבר מהּמזּכר ּדבר נכּפל אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלדרׁש

ּגם ׁשּנכּפלּו, הּפרטים ּכל ׁשּדרׁשּו ּתמצא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָולזה

ּכגֹון ּבׁשּלפניה, זֹו ּבפרׁשה האמּור את ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָלּתן

הּנלמדים הּדרׁשֹות ּוׁשאר וכּו' צפֹון ְְְְְִִִַַַָָָָׁשחיטת

ולּמה ּבּה מסּים ּכהנים ּובתֹורת צאן. ְְְֲִֵֵַַַָָָֹֹמעֹולת

הרא"ם הקׁשה למׁשה. רוח לּתן ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהפסיק,

הפסיק לּמה ליה הקׁשה ׁשּלא מׁשמע ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּדמּכאן

ּבתֹורת וׁשם ׁשּמֹוסיף, ואם ּדכתיב לצד ְְְְְִִִִֶֶַַָָאּלא

א')ּכהנים קריאה(ּפסּוק ׁשהיתה ׁשּדנה ּבבריתא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ

וכּו' להפסקֹות אף יכֹול קתני לדּבּור ְְְְִִֶֶַַָָָָקֹודמת

ּכאן. עד וכּו' מׁשּמׁשֹות ההפסקֹות היּו ְְְְַַַַַָָָּומה

ההפסקֹות היּו וא"ו ּבלא אפּלּו ְְְֲִַַַָָָָֹמׁשמע

ּדבריו ואין וכּו' ותרץ ּכאן, עד וכּו' ְְְְְְְֵֵֵַַָָָמׁשּמׁשֹות

המתרץ וטעם ּכח ּכי הּוא ּבעיני והּנכֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹנראים.

ּכאן האמּור וא"ו יּתּור ׁשּזּולת מּכאן הּוא ִִֶַָָָָָָׁשם

למׁשה רוח לּתן לא ההפסקֹות טעם אֹומר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהייתי

ילמד ׁשּלא משה ׁשּיׂשּכיל ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹלהתּבֹונן

ּכאן ה' ׁשרׁשם ּׁשּמצינּו ּומּמה לזה, מּזה ְִִִִֶֶֶֶַַָָָּדין
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(áé)ïäkä Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
:çaænä-ìò øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéðהחיים אור ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß 'a xc` '` ipy mei ß

(ãé)íéøzä-ïî áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´¦©Ÿ¦À
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ואין ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות קטּנים∑ÌÈ¯z.ּתּמּות ולא BÈ�‰.ּגדֹולים È�a∑ ְְְְִֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ¿≈»

ּגדֹולים ולא ‰Bi�‰.קטּנים È�aŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתֹורים אצל וקטן יֹונה ּבני אצל החיים.הּוא אור ְְִֵֵֵֶֶָָָ

da¯zיב ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡�‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג ‡�‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד Ì„˜ d�a¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰�BÈ È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:d�a¯À̃¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

למדּת הא וא"ו ּבתֹוספת הּצאן מן ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹואמר

אם ּבזה זה ׁשל האמּור ולּתן ׁשוה ּכּלן ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשּדין

ׁשהּוא לֹומר ּבהכרח ההפסקֹות היּו למה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּכן

ׁשּיהיּו מקֹום לכל ּומּכאן למׁשה, רוח ְְְִִִֵֶֶֶַָָָלּתן

מאמר והּוא הּטעם, לפני ׁשּל הרי ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָההפסקֹות

מׁשּמׁשֹות: ההפסקֹות היּו ּומה ּכלל ּבדר ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָהּתּנא

B‚Â'.יג) ¯ÈË˜‰Â Ïk‰ ˙‡ 'B‚Â ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ¿∆«…¿ƒ¿ƒ¿
ּבקר ּבן עֹולת ּבפרׁשת זה אמר ּכבר ְְִֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבקר ּבבן ּׁשאין מה לרּבֹות ׁשּנתּכּון לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין

ׁשּבזקן והּׂשער ּכבׂשים ׁשּבראׁשי הּצמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

מאֹומרֹו נׁשמעים היּו לא אּלּו ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּתיׁשים,

ׁשּדרׁשּו מצינּו ׁשהרי ּבקר, ּבן ּבעֹולת הּכל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מּפ הּתיׁשים ּוׂשער צמר ּכהנים סּוקּבתֹורת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מאמר ּכי להם ּומׁשמע ּבקר ּבעֹולת ְְֲִֶַַַָָָָָָָהאמּור

יׁשנֹו ּבבקר אּלא נכּתב ׁשּלא הגם הּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת

אמר לא ּכאן ועֹוד ּבהם, הׁשּי ּבכל ּבצאן ְְְֶַַַַָָָָָֹֹּגם

ודרׁשּו להקטרה סמּו ולא ּבהקרבה אּלא ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֹֹהּכל

ּכאן)רז"ל וגֹו'(תו"כ הּכל את והקריב ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶַַַָֹ

נׁשמע לא זה ׁשּדין ּכהן, ׁשּצרי ּכבׁש עלּית ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזֹו

ּבעֹולת הּמזּבח הקטרת ּכן אם ּבקר, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּבעֹולת

:אצטרי לּמה ְִִָָָֹצאן

‰‡¯�Âּכהנים ּבתֹורת ּׁשאמרּו מה ּפי על לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּיֹוצא, ּפי על אף והקטיר לׁשֹונם ְְְְִִִֵֶֶַַָוזה

ונֹותר ׁשּפגּול ּפי על אף ׁשּפסּול, ּפי על ְִִֶֶַַַַָָָאף

ּכאן: עד הּמזּבח ּבראׁש ּכׁשהן ְְְְִֵֵֶַַַָֹוכּו'

‰L˜Âהּפסּולין הּתר לדרׁש ּתּנא מצא מּנין ¿»∆ְְִִִִֵֶַַַָָָ

אהרן קרּבן ּבעל והרב הּמזּבח. ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹלגּבי

ׁשּיקטיר מׁשמע והקטירם ּכתב מּדלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפרׁש

לדרׁש יתחּיב ז"ל לדבריו ע"כ, מקֹום ְְְִִִִֵַָָָָמּכל

ׁשּלא מּמה הּכל את והקריב ּבאֹומרֹו כן ְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹּכמֹו

אפּלּו מקֹום מּכל ׁשּיקריב והקריבם ְְְֲִִִִִֶַַָָָָאמר

והּנכֹון ליתא. נמי הא ליתא ּומדהא ְְְִִֵֵֵַָָָָָָּפסּולין,

והקטיר והקטיר מּיּתּור לּה ּדֹורׁש ׁשהּתּנא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָהּוא

לֹו היה ׁשּלא עצמּה קׁשיתנּו והּוא ּפעמים ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻב'

ּבעֹולת אֹו מקֹומֹות מּב' ּבאחד אּלא ְְְִֶֶַַָָלֹומר

ּבא לדרׁשה וּדאי אּלא צאן, ּבעֹולת אֹו ְְִֶַַַָָָָָָֹּבקר

ׁשעלּו אחר וכּו' ונֹותר ּפסּולין הקטרת ְְְְְִֶַַַַַָָָלרּבֹות

ְִֵַָהּמזּבחה:

‰ÏÚ.‡e‰אמר,‡e‰ּכהנים ּבתֹורת ּדרׁשּו …»ְְֲִַַָָֹ

ּבדיעבד ּבצפֹון ׁשחיטה לעּכב ְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשּבא

ּכתבה לא ולזה ּפסּולה. ּבצפֹון ׁשחט לא ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹׁשאם

צפֹונה ּבּה ׁשּנזּכרה ּבּפרׁשה אּלא הרּבּוי ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהּתֹורה

ּכתבֹו ולא הּמעּוט, ּבא זה ּפרט על ּכי ְְְִִֶַַַָָָֹלֹומר

ּכי הּסמיכה, ׁשם ׁשהזּכר ּבקר ּבן ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשת

עֹולה ּתבת רּבּוי ּבא עליה ט')אדרּבה (ּפסּוק ְִֵֶַַַָָָָָָ

והגם ׁשם האמּורה סמיכה מעּכבת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינּה

ּומהּמעּוטים מהרּבּוים חלק אמר ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּכתּוב

ואנּו ּבא' והּמעּוטים מהרּבּויים וחלק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבאחד

והּמעּוטים הרּבּויים ּכל אמר ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַָָָאֹומרים

ב' ׁשהזּכיר ּכיון זה ּפרט ׁשאני מהם, א' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכל

ּומע וצפֹון סמיכה ׁשהם ואיןמצוֹות ורּבה ט ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

רּבה, מהם ּולאיזֹו מעט מהם לאיזֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָידּוע

ּומה לרּבּוי, והּסמּו לּמעּוט הּסמּו ְְִִִַַַַַָָָָּדרׁשינן

לּמעּוט ּסמ מה סמיכה לרּבּוי ּסמ מה ְִִִִַַַַַָָָָָּמצינּו

לנּתּוח ּבא רּבּוי, נאמר ׁשם ּגם ּכי והגם ְֱֲִִִֶַַַַַָָָצפֹון.

ׁשהזּכר ּברּבּוי ׁשּנתמעט ּכהפׁשט מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשאינֹו

ׁשּיׁשנם צדדים להרחיב עֹוד ויׁש ּבקר. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבעֹולת

ּובּבריתא מעצמֹו. יבין והּמׂשּכיל (בת"כּבענין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

הּסמיכהּכאן) על הרּבּוי ׁשּדרׁשּו טעם נתן ְְִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמעּכב הּצפֹון על הּוא ּומעּוט מעּכבת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינּה

צּבּור ׁשעֹוּלת העֹולֹות ּבכל אינּה הּסמיכה ְְִִִֵֶַַָָָָּכי

לרוחא ּכי ואּולי וכּו'. סמיכה טעּונה ְְְְְְִִֵַַָָָָאינּה

ׁשקּול הּדבר ׁשהיה הגם ּכי כן, אמרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּדמלּתא

ּפרׁשּיֹות ׁשהּב' והגם ׁשּכתבנּו, מּטעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֻיכרע

ספק להכריע כן ּפי על אף הם, אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָענין

הּוא עֹולה ּבדרׁשת ותמצא יסּפיק. ְְְְִִִֶַַָָָָּכזה

ּכמֹו ּכהנים ּבתֹורת רז"ל ּדרׁשּו ּבעֹוף ְְְֲֲִַַַָָָָֹהאמּורה

הראׁש, ּדם מּצה לא אפּלּו לרּבֹות עֹולה ְֲִִֵַַָָָֹֹכן

ּכאן, עד הּגּוף ּדם מּצה לא אם למעט ְִִֵַַַַָָֹהּוא

ּבּגמרא ס"ו:)והקׁשה ּתלמּודא,(זבחים מאי ְְְְְִִִַַַָָָָָ

ּכאן, עד ׁשכיחי ּבּגּוף ּדמים ּדרב מּׁשּום ְְְִִִִֵַַַָָֹּומׁשּני

מהּכתּוב ודּיּוקנּו הּספק מּטה ּדבסברא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי

ִָעדיף:

‰ÛBÚ.יד) ÔÓ Ì‡Âענין על מֹוסיף זה ּגם ¿ƒƒ»ְִִֶַַָ

זּוּלת ּבֹו למעלה האמּור ּכל לּתן ְְִִֵַַָָָָראׁשֹון,

ׁשאין הא' ּבֹו. ּבפרּוׁש הּכתּוב ׁשּׁשלל ְְִֵֵֶֶַַָָָָּפרטים

עֹולה העֹוף ּׁשּדּיק מּמה עֹולה אּלא ּבא ִִֵֶֶַָָָָָעֹוף

לצד אֹו וצאן, ּבקר ׁשּבעֹולת מּסדר ְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנה

עֹולה עֹוף ּבא ׁשאין קרּבנֹו מעט ועֹוד ְְִִֵֵֶַָָָָהּיּתּור,

מה ּבכהן ׁשּמעּכב מליקה ּבדין ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹמּצּבּור,

ּגם וצאן, ּבקר ּבעֹולת הּׁשחיטה מעּכבת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשאין

ללא צאן ועֹולת ּבקר ּבעֹולת ׁשהכּפלּו ְְְְְְִֶַַָָָֹֹֻּפרטים

ּדברים ׁשאר אבל העֹוף, למעט הּדבר ּבא ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹצר

מּזה זה ולמד מּׁשניהם ּבאחד הּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמעט

זקן, חֹולה, טרפה, ונעבד, מקצה, נרּבע, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֻּכגֹון

הּוא וכן ּכבהמה, ּבעֹוף ּפסּולים ּכּלם ְְְְִִֵֵָָָֻּגזּול

מהלכֹות ג' ּבפרק ּוברמּב"ם ּבדבריהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמבאר

העֹוף: מן ואם אמר ולזה מזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאּסּורי

B�a¯˜.'‰Ïאֹומרֹו Ï‰',טעם B�a¯˜מה »¿»«ְַַ»¿»«ַ

לפי וצאן, ּבקר ּבעֹולת ּכן אמר ְְְִֵֶַַָָָֹֹּׁשּלא

מּומין ּבעלי ּבעֹוף הּכתּוב ׁשהכׁשיר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּמצינּו

ז"ל כ"ד)ּכאֹומרם קּדּוׁשין ותּמּות(תו"כ זכרּות אין ְְְְִִֵַַָ

ּתבֹוא ּכן אם ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְְִֵֶַָָָּבעֹוף

מּום ּכי זה קרּבן הּוא ּפחּות ּכי לֹומר ְְִִֶַַָָָָָהּסברא

ּבגדר זה ואין אמרּבֹו לזה לה' ˜¯B�aקרּבן ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ»¿»

'‰Ïּבחינה לצד ּפחּותה הדרגה ׁשּום ּבֹו אין ּכי «ְְְְִִֵַַָָָָ
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i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ואין ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות קטּנים∑ÌÈ¯z.ּתּמּות ולא BÈ�‰.ּגדֹולים È�a∑ ְְְְִֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ¿≈»

ּגדֹולים ולא ‰Bi�‰.קטּנים È�aŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתֹורים אצל וקטן יֹונה ּבני אצל החיים.הּוא אור ְְִֵֵֵֶֶָָָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

למדּת הא וא"ו ּבתֹוספת הּצאן מן ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹואמר

אם ּבזה זה ׁשל האמּור ולּתן ׁשוה ּכּלן ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשּדין

ׁשהּוא לֹומר ּבהכרח ההפסקֹות היּו למה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּכן

ׁשּיהיּו מקֹום לכל ּומּכאן למׁשה, רוח ְְְִִִֵֶֶֶַָָָלּתן

מאמר והּוא הּטעם, לפני ׁשּל הרי ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָההפסקֹות

מׁשּמׁשֹות: ההפסקֹות היּו ּומה ּכלל ּבדר ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָהּתּנא

B‚Â'.יג) ¯ÈË˜‰Â Ïk‰ ˙‡ 'B‚Â ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ¿∆«…¿ƒ¿ƒ¿
ּבקר ּבן עֹולת ּבפרׁשת זה אמר ּכבר ְְִֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבקר ּבבן ּׁשאין מה לרּבֹות ׁשּנתּכּון לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין

ׁשּבזקן והּׂשער ּכבׂשים ׁשּבראׁשי הּצמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּוא

מאֹומרֹו נׁשמעים היּו לא אּלּו ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּתיׁשים,

ׁשּדרׁשּו מצינּו ׁשהרי ּבקר, ּבן ּבעֹולת הּכל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מּפ הּתיׁשים ּוׂשער צמר ּכהנים סּוקּבתֹורת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מאמר ּכי להם ּומׁשמע ּבקר ּבעֹולת ְְֲִֶַַַָָָָָָָהאמּור

יׁשנֹו ּבבקר אּלא נכּתב ׁשּלא הגם הּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת

אמר לא ּכאן ועֹוד ּבהם, הׁשּי ּבכל ּבצאן ְְְֶַַַַָָָָָֹֹּגם

ודרׁשּו להקטרה סמּו ולא ּבהקרבה אּלא ְְְְְְְֶַַַָָָָָָָֹֹהּכל

ּכאן)רז"ל וגֹו'(תו"כ הּכל את והקריב ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֶַַַָֹ

נׁשמע לא זה ׁשּדין ּכהן, ׁשּצרי ּכבׁש עלּית ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזֹו

ּבעֹולת הּמזּבח הקטרת ּכן אם ּבקר, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּבעֹולת

:אצטרי לּמה ְִִָָָֹצאן

‰‡¯�Âּכהנים ּבתֹורת ּׁשאמרּו מה ּפי על לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּיֹוצא, ּפי על אף והקטיר לׁשֹונם ְְְְִִִֵֶֶַַָוזה

ונֹותר ׁשּפגּול ּפי על אף ׁשּפסּול, ּפי על ְִִֶֶַַַַָָָאף

ּכאן: עד הּמזּבח ּבראׁש ּכׁשהן ְְְְִֵֵֶַַַָֹוכּו'

‰L˜Âהּפסּולין הּתר לדרׁש ּתּנא מצא מּנין ¿»∆ְְִִִִֵֶַַַָָָ

אהרן קרּבן ּבעל והרב הּמזּבח. ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹלגּבי

ׁשּיקטיר מׁשמע והקטירם ּכתב מּדלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפרׁש

לדרׁש יתחּיב ז"ל לדבריו ע"כ, מקֹום ְְְִִִִֵַָָָָמּכל

ׁשּלא מּמה הּכל את והקריב ּבאֹומרֹו כן ְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹּכמֹו

אפּלּו מקֹום מּכל ׁשּיקריב והקריבם ְְְֲִִִִִֶַַָָָָאמר

והּנכֹון ליתא. נמי הא ליתא ּומדהא ְְְִִֵֵֵַָָָָָָּפסּולין,

והקטיר והקטיר מּיּתּור לּה ּדֹורׁש ׁשהּתּנא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָהּוא

לֹו היה ׁשּלא עצמּה קׁשיתנּו והּוא ּפעמים ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻב'

ּבעֹולת אֹו מקֹומֹות מּב' ּבאחד אּלא ְְְִֶֶַַָָלֹומר

ּבא לדרׁשה וּדאי אּלא צאן, ּבעֹולת אֹו ְְִֶַַַָָָָָָֹּבקר

ׁשעלּו אחר וכּו' ונֹותר ּפסּולין הקטרת ְְְְְִֶַַַַַָָָלרּבֹות

ְִֵַָהּמזּבחה:

‰ÏÚ.‡e‰אמר,‡e‰ּכהנים ּבתֹורת ּדרׁשּו …»ְְֲִַַָָֹ

ּבדיעבד ּבצפֹון ׁשחיטה לעּכב ְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשּבא

ּכתבה לא ולזה ּפסּולה. ּבצפֹון ׁשחט לא ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹׁשאם

צפֹונה ּבּה ׁשּנזּכרה ּבּפרׁשה אּלא הרּבּוי ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהּתֹורה

ּכתבֹו ולא הּמעּוט, ּבא זה ּפרט על ּכי ְְְִִֶַַַָָָֹלֹומר

ּכי הּסמיכה, ׁשם ׁשהזּכר ּבקר ּבן ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשת

עֹולה ּתבת רּבּוי ּבא עליה ט')אדרּבה (ּפסּוק ְִֵֶַַַָָָָָָ

והגם ׁשם האמּורה סמיכה מעּכבת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינּה

ּומהּמעּוטים מהרּבּוים חלק אמר ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּכתּוב

ואנּו ּבא' והּמעּוטים מהרּבּויים וחלק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבאחד

והּמעּוטים הרּבּויים ּכל אמר ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַָָָאֹומרים

ב' ׁשהזּכיר ּכיון זה ּפרט ׁשאני מהם, א' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכל

ּומע וצפֹון סמיכה ׁשהם ואיןמצוֹות ורּבה ט ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

רּבה, מהם ּולאיזֹו מעט מהם לאיזֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָידּוע

ּומה לרּבּוי, והּסמּו לּמעּוט הּסמּו ְְִִִַַַַַָָָָּדרׁשינן

לּמעּוט ּסמ מה סמיכה לרּבּוי ּסמ מה ְִִִִַַַַַָָָָָּמצינּו

לנּתּוח ּבא רּבּוי, נאמר ׁשם ּגם ּכי והגם ְֱֲִִִֶַַַַַָָָצפֹון.

ׁשהזּכר ּברּבּוי ׁשּנתמעט ּכהפׁשט מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשאינֹו

ׁשּיׁשנם צדדים להרחיב עֹוד ויׁש ּבקר. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבעֹולת

ּובּבריתא מעצמֹו. יבין והּמׂשּכיל (בת"כּבענין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

הּסמיכהּכאן) על הרּבּוי ׁשּדרׁשּו טעם נתן ְְִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּמעּכב הּצפֹון על הּוא ּומעּוט מעּכבת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינּה

צּבּור ׁשעֹוּלת העֹולֹות ּבכל אינּה הּסמיכה ְְִִִֵֶַַָָָָּכי

לרוחא ּכי ואּולי וכּו'. סמיכה טעּונה ְְְְְְִִֵַַָָָָאינּה

ׁשקּול הּדבר ׁשהיה הגם ּכי כן, אמרּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּדמלּתא

ּפרׁשּיֹות ׁשהּב' והגם ׁשּכתבנּו, מּטעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֻיכרע

ספק להכריע כן ּפי על אף הם, אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָענין

הּוא עֹולה ּבדרׁשת ותמצא יסּפיק. ְְְְִִִֶַַָָָָּכזה

ּכמֹו ּכהנים ּבתֹורת רז"ל ּדרׁשּו ּבעֹוף ְְְֲֲִַַַָָָָֹהאמּורה

הראׁש, ּדם מּצה לא אפּלּו לרּבֹות עֹולה ְֲִִֵַַָָָֹֹכן

ּכאן, עד הּגּוף ּדם מּצה לא אם למעט ְִִֵַַַַָָֹהּוא

ּבּגמרא ס"ו:)והקׁשה ּתלמּודא,(זבחים מאי ְְְְְִִִַַַָָָָָ

ּכאן, עד ׁשכיחי ּבּגּוף ּדמים ּדרב מּׁשּום ְְְִִִִֵַַַָָֹּומׁשּני

מהּכתּוב ודּיּוקנּו הּספק מּטה ּדבסברא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי

ִָעדיף:

‰ÛBÚ.יד) ÔÓ Ì‡Âענין על מֹוסיף זה ּגם ¿ƒƒ»ְִִֶַַָ

זּוּלת ּבֹו למעלה האמּור ּכל לּתן ְְִִֵַַָָָָראׁשֹון,

ׁשאין הא' ּבֹו. ּבפרּוׁש הּכתּוב ׁשּׁשלל ְְִֵֵֶֶַַָָָָּפרטים

עֹולה העֹוף ּׁשּדּיק מּמה עֹולה אּלא ּבא ִִֵֶֶַָָָָָעֹוף

לצד אֹו וצאן, ּבקר ׁשּבעֹולת מּסדר ְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנה

עֹולה עֹוף ּבא ׁשאין קרּבנֹו מעט ועֹוד ְְִִֵֵֶַָָָָהּיּתּור,

מה ּבכהן ׁשּמעּכב מליקה ּבדין ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹמּצּבּור,

ּגם וצאן, ּבקר ּבעֹולת הּׁשחיטה מעּכבת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשאין

ללא צאן ועֹולת ּבקר ּבעֹולת ׁשהכּפלּו ְְְְְְִֶַַָָָֹֹֻּפרטים

ּדברים ׁשאר אבל העֹוף, למעט הּדבר ּבא ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹצר

מּזה זה ולמד מּׁשניהם ּבאחד הּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמעט

זקן, חֹולה, טרפה, ונעבד, מקצה, נרּבע, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֻּכגֹון

הּוא וכן ּכבהמה, ּבעֹוף ּפסּולים ּכּלם ְְְְִִֵֵָָָֻּגזּול

מהלכֹות ג' ּבפרק ּוברמּב"ם ּבדבריהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמבאר

העֹוף: מן ואם אמר ולזה מזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאּסּורי

B�a¯˜.'‰Ïאֹומרֹו Ï‰',טעם B�a¯˜מה »¿»«ְַַ»¿»«ַ

לפי וצאן, ּבקר ּבעֹולת ּכן אמר ְְְִֵֶַַָָָֹֹּׁשּלא

מּומין ּבעלי ּבעֹוף הּכתּוב ׁשהכׁשיר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּמצינּו

ז"ל כ"ד)ּכאֹומרם קּדּוׁשין ותּמּות(תו"כ זכרּות אין ְְְְִִֵַַָ

ּתבֹוא ּכן אם ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְְִֵֶַָָָּבעֹוף

מּום ּכי זה קרּבן הּוא ּפחּות ּכי לֹומר ְְִִֶַַָָָָָהּסברא

ּבגדר זה ואין אמרּבֹו לזה לה' ˜¯B�aקרּבן ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ»¿»

'‰Ïּבחינה לצד ּפחּותה הדרגה ׁשּום ּבֹו אין ּכי «ְְְְִִֵַַָָָָ
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(åè)øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ּבצּפרנֹו קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וקֹוצצן לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף „BÓ.מּמּול ‰ˆÓ�Â∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון הּמץ"(משלי "ּכיֿאפס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִִֵֵַַַָ

טז) ויֹורד(ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑?ּכן לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶַָ
ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמאחר

ּכבר ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא .ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåçaænä ìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑הּזפק וזה הרעי, ּגםֿנעּו",∑d˙ˆ�a.מקֹום נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוזהּו
ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: לברכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻזכרֹונם
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאֹוכלת

הּגזל מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰.את ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc.ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡∑ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ְִֶָָ
ּבמקֹומן ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן .ּתרּומת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
äMà àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²

ñ :ýåýéì ççéð çéø¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אינֹו∑·ÂÈÙ�Î.אין ּכנפיו; עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִֵָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי.ÂÈÙ�Î·∑הדי ל אין והלא מּמׁש. ואיןנֹוצה נׂשרפים ּכנפים ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵַָָֹƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עני ׁשל ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה ÏÈc·È.נפׁשֹו ‡Ï∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ…«¿ƒ

ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאינֹו
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל .לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף יז)נאמר א, "הּמרּבה(רש"י ּבהמה: מקּדים ּבהמׁשְך ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . מעלה:מּמׁש. יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא הּנֹוצהעֹוף, ּגם מקריבים – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה ּדוקאּבהמה(ּבעֹולת מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד (ולכןהּוא– ה'מרּבה' ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן החייםהׁשמיט אור ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

È˙טו ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k d�·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

ËÒÏ¯טז d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

על ירצה עֹוד עּקר. ּכל ּבמּומֹו רׁשם ואין ְְְִִֵֶֶַָָזֹו

אֹומרֹו נ"ז)ּדר רּוח(יׁשעיה ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְְְֶֶֶַַַַָָ

ז"ל ה)ואמרּו ּדאמר(סֹוטה ּולמאן ּדּכא את אני ְְְְֲִֶַַָָָָָ

יתּבר ׁשמֹו הזּכיר לא עצמֹו ּומהּטעם ּדּכא, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹאּתי

מי ּכי עֹוף, ּבקרּבן אּלא קרּבן להזּכרת ְְְְְִִֶַַָָָָָָָסמּו

ּבׁשברֹון ּומביאֹו העני הּוא עֹוף להביא ְְְְְִִִִֶַָָּדרּכֹו

הּקרּבן מעּוט ּולצד העני ּׁשהּוא מה לצד ְְְִִֵֶֶַַַַָָָלב

הּמקריב ּכן ּׁשאין מה ּדּכא, ואת עליו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקרא

ּדבר ּבהקרבת עליו ׂשמחה ׁשּנפׁשֹו וצאן ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָָֹּבקר

ּבזבחים ּדרׁשּו ּבזה וכּיֹוצא להתּכּבד. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהראּוי

קד:) ונפׁש(מנחֹות ּבמנחה הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

יעו"ש:

�ÁÁÈ.יז) ÁÈ¯ ‰M‡אמרּו קי)רז"ל (מנחֹות ƒ≈≈«ƒ…«ְְַַָָ

ר אּׁשה ּבהמה ּבעֹולת ונאמרנאמר וגֹו' יח ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַָ

הּמרּבה אחד ל לֹוּמר וגֹו' אּׁשה העֹוף ְְְְִֵֶֶַַַַָָּבעֹולת

רז"ל נתּכּונּו הּנה ּכאן. עד וכּו' הּממעיט ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָואחד

ריח אּׁשה הּכתּוב יאמר ּכי ּׁשּקׁשה מה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלתרץ

ּבעֹולת ׁשּכן ּומּכל איסר ׁשוה ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹניחח

ל לֹומר ואמרּו ּבלׁשֹונם ּדקּדקּו לזה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָהּבהמה,

להֹודיענּו הּכתּוב ׁשּבא ּפרּוׁש וכּו', הּמרּבה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד

ּתאמר ׁשּלא למרּבה, הּמּועט ּבין הפרׁש ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשאין

מתרּצה רחמיו מּצד ׁשה' לצד אּלא זה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאין

העׁשיר, ּכקרּבן חׁשּוב ׁשאינֹו הגם העני ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבקרּבן

מביא זה ּכי נכחׁש הּמּוחׁש אין ּפנים ּכל ְְִִִִֵֵֶַַָָָָועל

ואמר הּכתּוב נתחּכם לזה עֹוף, מביא וזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּפר

ּׁשאמר ּבּמה לֹו הסּפיק ולא ּבּבהמה ניחח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹריח

לא ּכי ּולהראֹות להעיר מּמּנּו ללמד ְְְְְֲִִִִֶַַָֹֹּבעֹוף

וצרי מּמּנּו ללמד ּבהמה מּקרּבן הּוא ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹּפחּות

ריח אּׁשה ּבהמה ּבקרּבן ּגם להֹודיע ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּוא

נאמר ּבאֹומרֹו הּתּנא ּׁשּדקּדק מה והּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹניחח,

הּדבר לֹומר לֹו הסּפיק ולא ּפרּוׁש וכּו' ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹונאמר

אחד ּבזה ל לֹומר נתּכּון הּקטּנה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּמדרגה

הם, ּבהׁשואה ּפרּוׁש הּממעיט ואחד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמרּבה

ּכּמרּבה הּממעיט לֹומר הּתּנא אמר לא ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹולזה

ּכׁשּנּגיע ּכי ּבדבריו, ׁשּפי' הּכּונה לּה ּבטלה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

קטן הּנלמד ּכי לֹומר יתחּיב ּכזה זה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` ipy meil inei xeriy

á(à)äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷̈§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙ�Â∑אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ˜¯B�a.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰È‰È ˙ÏÒ∑,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמביא
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מן∑ÏÒ˙.מיני אּלא "סלת" אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ…∆ִֵֶֶָֹ

לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחּטין,
ÔÓL.מנחה ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה Ï·�‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â∑אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; ּומהעל . ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻראית
ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹונקמץ

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל d‡È·‰Â."על .Ô˙�Â .˜ˆÈÂ∑מלּמד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר ּכׁשרים ּובלילה החיים.ׁשּיציקה אור ְְְְִִִֵֶָָָ

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ�‰k‰∑ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

העברית לׁשֹון d˙�·ÏŒÏk.ּבמׁשמע ÏÚ∑מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל ÈË˜‰Â¯.לבד d˙�·Ï∑הּלבֹונה אף ְְְִִַַָָ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
d�ÓMÓe.ּבהקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם ∑‡d˙¯kÊ.הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿»»»

העֹול רּוחהּקמץ ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה .ה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑להם .היא ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒִֶָ
'‰ ÈM‡Ó∑האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלּולֹות
עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּלג,

ÈÈא Ì„˜ ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ d�a¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z�·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

ıBÓ˜ÈÂב ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ dz�·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂג Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד ‰Ù‡Ó ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּדקּדּוק ותלמידֹו, הרב ּכמׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָמהמלּמד

ּבאצּבע מראה זה הרי ואחד אחד אֹומרֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָלׁשֹון

הּוא ּובזה מחברֹו, לאחד הדרגה אין ּכי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׂשכל

ּבעֹוף, ניחח ריח אמר לא לּמה ּתרּוץ ִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשהּׂשיג

לעׁשיר מעלה ׁשאין זה ּדבר ללּמדנּו ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכי

הצר ּכן ּגם זה ּומּטעם ּכלּום, ולא ְְְְִֵֶַַַַֹֻּבׁשֹורֹו

ּבבקר הסּפיק ולא ּבּצאן ניחח ריח אּׁשה ְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹלֹומר

ּדבר אין זה ּבענין ּכי קצוֹות, ב' ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָועֹוף

הּמּובא: לצד מחברֹו ְְֲִֵֵַַָָנלמד

B‚Â'.א) LÙ�Âונפׁש יּתּור ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿∆∆¿ְְְֲִִֶֶַָֹ

יחיד לׁשֹון נפׁש מעּוט ורּבּוי, מעּוט ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶָׁשּיׁש

רּבּוי נדבה, מנחת יביאּו ׁשּלא צּבּור ְְְִִִִֵֶַַָָָֹלמעט

מנחה מביא ׁשאינֹו יחיד לרּבֹות הּוא"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּביתרֹון

מׁשיח, ּכהן ׁשהּוא וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻעל

ּכאן ׁשּכתב הּכתּוב וטעם נדבה. מנחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמביא

ׁשּלא לצד ּכי אּולי אחת. ּבתבה ּומעּוט ְְִִִֵֶַַַַָֹרּבּוי

למעט מׁשיחהכרח ּכהן ׁשרּבה לצד אּלא הּצּבּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּדברים ב' ׁשהם הגם יחד ׁשניהם רמז ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלזה

צר אין מׁשיח ּכהן רּבּוי לּולי ּכי ְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהפּכּיים,

ׁשּיביאּו ּדעּתנּו על יעלה מּנין ּכי צּבּור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלמעט

יצא מׁשיח ּכהן רּבּוי ׁשּבא ואחר למעט, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיצר
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á(à)äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷̈§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙ�Â∑אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ˜¯B�a.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰È‰È ˙ÏÒ∑,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמביא
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מן∑ÏÒ˙.מיני אּלא "סלת" אין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ…∆ִֵֶֶָֹ

לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחּטין,
ÔÓL.מנחה ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה Ï·�‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â∑אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; ּומהעל . ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻראית
ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹונקמץ

ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר לבנתּה", ּכל d‡È·‰Â."על .Ô˙�Â .˜ˆÈÂ∑מלּמד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר ּכׁשרים ּובלילה החיים.ׁשּיציקה אור ְְְְִִִֵֶָָָ

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹

:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ�‰k‰∑ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יׂשראל רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ˜BˆÓ.ּכׁשרה ‡ÏÓ∑,מברץ יכֹול ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿…À¿ְָָֹ
הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻּומבצּבץ
"קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על אצּבעֹותיו ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאי

העברית לׁשֹון d˙�·ÏŒÏk.ּבמׁשמע ÏÚ∑מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה ּכל ÈË˜‰Â¯.לבד d˙�·Ï∑הּלבֹונה אף ְְְִִַַָָ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
d�ÓMÓe.ּבהקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם ∑‡d˙¯kÊ.הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿»»»

העֹול רּוחהּקמץ ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה .ה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑להם .היא ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒִֶָ
'‰ ÈM‡Ó∑האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבלּולֹות
עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּלג,

ÈÈא Ì„˜ ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ d�a¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z�·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

ıBÓ˜ÈÂב ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ dz�·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂג Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד ‰Ù‡Ó ‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּדקּדּוק ותלמידֹו, הרב ּכמׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָמהמלּמד

ּבאצּבע מראה זה הרי ואחד אחד אֹומרֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָלׁשֹון

הּוא ּובזה מחברֹו, לאחד הדרגה אין ּכי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׂשכל

ּבעֹוף, ניחח ריח אמר לא לּמה ּתרּוץ ִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשהּׂשיג

לעׁשיר מעלה ׁשאין זה ּדבר ללּמדנּו ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכי

הצר ּכן ּגם זה ּומּטעם ּכלּום, ולא ְְְְִֵֶַַַַֹֻּבׁשֹורֹו

ּבבקר הסּפיק ולא ּבּצאן ניחח ריח אּׁשה ְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹלֹומר

ּדבר אין זה ּבענין ּכי קצוֹות, ב' ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָועֹוף

הּמּובא: לצד מחברֹו ְְֲִֵֵַַָָנלמד

B‚Â'.א) LÙ�Âונפׁש יּתּור ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿∆∆¿ְְְֲִִֶֶַָֹ

יחיד לׁשֹון נפׁש מעּוט ורּבּוי, מעּוט ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶָׁשּיׁש

רּבּוי נדבה, מנחת יביאּו ׁשּלא צּבּור ְְְִִִִֵֶַַָָָֹלמעט

מנחה מביא ׁשאינֹו יחיד לרּבֹות הּוא"ו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּביתרֹון

מׁשיח, ּכהן ׁשהּוא וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻעל

ּכאן ׁשּכתב הּכתּוב וטעם נדבה. מנחת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמביא

ׁשּלא לצד ּכי אּולי אחת. ּבתבה ּומעּוט ְְִִִֵֶַַַַָֹרּבּוי

למעט מׁשיחהכרח ּכהן ׁשרּבה לצד אּלא הּצּבּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּדברים ב' ׁשהם הגם יחד ׁשניהם רמז ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלזה

צר אין מׁשיח ּכהן רּבּוי לּולי ּכי ְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהפּכּיים,

ׁשּיביאּו ּדעּתנּו על יעלה מּנין ּכי צּבּור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלמעט

יצא מׁשיח ּכהן רּבּוי ׁשּבא ואחר למעט, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיצר
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ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹלּכהנים'.
ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּבמנחֹות: וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָצרי

רקיקין עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי החיים.על אור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåïîMá äìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävî©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â∑על מנחה ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
קׁשין ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, אתהאּור ׂשֹורף האּור צפה, ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן ·ÔÓM.הּׁשמן. ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…∆¿»«∆∆
סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד ְְְֵֶֶַָָֹ

(å)ñ :àåä äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§¨−¦«
i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑קמיצה קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »…»ƒƒְְְֱִֶֶַַַָָָֹ

‰Â‡.לפתיתה ‰Á�Ó ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ∑ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ְִִָ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»ƒְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הוא לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". .לֹומר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ß 'a xc` 'a iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑,עמּקה ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻ

הע מנחה מעׂשה לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור נראהׁשמנּה מׁשקה עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּומנענע .ּכרֹוחׁש ְְֲֵֵַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.הּכהן∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«
מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:ýåýéהחיים אור §Ÿ̈«

zÏÒ‡ה C�a¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙Á�Ó Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

·Óז ‡zÏÒ C�a¯˜ ‡z„¯ ˙Á�Ó Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙Á�Ó ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ d�È·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט dz¯k„‡ ˙È ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B�·ÏÂי Ô¯‰‡Ï ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאֹומרם לּצּבּור ּבמלּמד ׁשּיׁשנֹו חדׁש ּדין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלנּו

למעט: הצר לזה ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִֵֶַַַָָֹֻׁשם

˙˜¯·.ד) ÈÎÂאמרÈÎÂלסמ וא"ו ּבתֹוספת ¿ƒ«¿ƒַָ¿ƒְְִֶֶָֹ

ּבפרטי ׁשּגם ל לֹומר ראׁשֹון, לענין זה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּדין

ּגם צּבּור ונתמעטּו מׁשיח, ּכהן נתרּבה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמנחה

מנחת ּבקמץ ׁשּנרׁשמּו ההקרבה ּפרטי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלתנאי

ּבּה: הזּכרה ׁשּלא הגם לבֹונה להביא ּגם ְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֻסלת,

B‚Â'.י) ˙¯˙Bp‰Âּפסּוק ּכפל לּמה לדעת צרי ¿«∆∆¿ִַַַָָָָָָ

ּדר על ׁשּיתּבאר ואּולי ּפעמים, ב' ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָזה

ז"ל נח.)אֹומרם ׁשּמּותר(מנחֹות הּמנחֹות ּבכל ְְְְֶַָָָָָ

החמיץ אם אבל ּבדבׁש מנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹלאכל

ודרׁשּו לֹוקה נה)ׁשיריה ּׁשאמר(ׁשם מּמה ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

חלקם ּגם ּפרּוׁש חלקם חמץ תאפה לא ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּכתּוב

הּוא האפּיה על ּדוקא אֹומר אני ועדין ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָע"כ.

לזה לא, אפאּה ולא החמיצּה אם אבל ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹֹלֹוקה

אׁשר הּמנחה ּכל וגֹו' והּנֹותרת הּכתּוב ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאמר

ׁשיריה. אפּלּו ּפרּוׁש חמץ ּתעׂשה לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתקריבּו

ׁשרז"ל תאפה(ׁשם)והגם לא מּפסּוק ּדרׁשּו ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

אין ּדרׁשה מאֹותּה חלקם, ליה וסמי ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָחמץ

על ולא האפּיה על אּלא ׁשיריה על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹלחּיב

לחּיב יסּפיק לא לבד זה ּובפסּוק מעׂשה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשאר

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy

(àé)õîç äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑,עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן .הּבאים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéøa çìîúéaLúàìå çìîzçìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî Eñ :çìî áéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּבחג הּמים ונּסּו.E�a¯˜ŒÏk ÏÚ∑ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן ÌÈ¯eka.חֹובה. ˙Á�Ó∑ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִֵֵֶַָƒ¿«ƒƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן L‡a.הּתבּואה, ÈeÏ˜∑ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ»»≈ְְִֶַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על קליֹות(אֹותֹו מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ׁשהיא)ּפרׁש לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÓ¯k.לחה N¯b∑לחה ּבעֹודּה "וּיגרס∑N¯b.ּגרּוׂשה ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: נקראים∑ÏÓ¯k.ּבחצץ". ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", .הּמלילֹות: ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ּפסּוק(יתרו מֹונה ואינֹו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

˙˙Ú·„יא ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙Á�Ó ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z C�a¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙Á�Ó ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙Á�Ó ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e�· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּדרׁשּו והגם ּופרט, ּפרט ּכל על ׁשיריה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעל

ולּמה היתה ּבּכלל אפּיה ּכהנים ּובתֹורת ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָֹׁשם

וחּיב יחידי מעׂשה אפּיה מה ל לֹומר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָיצתה

ע יחידי, מעׂשה ּכל אביא אני אף דיןעליו ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

מׁשמע קא ׁשיריה ולא קמצּה ּדוקא אֹומר ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻאני

אֹומרֹו ּדר על יתּבאר עֹוד וגֹו'. והּנֹותרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָלן

ׁשּלא ּפי על אף והּנֹותרת ּכהנים ְְֲִִֶֶֶַַַַֹֹּבתֹורת

ּפי על אף הּגׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֶַַַַָָֹֻֻהמלחה,

ּפרט הּמנחה מן לבֹונתּה, ּכל הקטיר ְְְְִִִִֶַָָָָָֹׁשּלא

ּכלּום. מּלבֹונתּה הקטיר וׁשּלא וכּו'. ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֹלכׁשחסרה

הּוא רּבּויא וה"א וא"ו ּכי הראב"ד ְְֲִִֵַַָָָָָוכתב

רּבּוי מּׂשגת ּדעּתי ואין ע"כ. הּנזּכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַלרּבֹות

ּבהסיר לּתבה מׁשמעּות ׁשאין ׁשעּורֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָָזה

וא"ו ּכי ּפרׁש אהרן קרּבן ּובעל וה"א. ְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹוא"ו

לגמּגם. יׁש זה על וגם ּדאּיּתר הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַַלבד

מליחה רּבּויים ג' לֹומר לּתּנא מּנין ְְִִִִִַַַַָָועֹוד

ג' ּׁשּמעט מה ּבׁשלמא הּלבֹונה, וכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהּגׁשה

לעּכב ׁשּבּמנחה ּדמיֹון ּכל לדרׁש יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמהּמנחה

הרּבה לרּבֹות לנּו אין אחד רּבּוי ּכן ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמה

ְִָּפרטים:

ÔÎ‡מצוֹות ג' הּכתּוב ׁשאמר לצד ּכי נראה »≈ְְְִִִֶֶַַַָָ

לבֹונתּה ּכל והקטרת הּגׁשה המלחה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָאּלה

לבֹונתּה ּכל הקטרת מקֹומֹות, ּבג' ְְְְְִַַָָָָָֻמפּזרים

ּבמנחת הּגׁשה סלת, מנחת ּבפרׁשת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּכתבּה

ּדיני ּכל זכרֹון ּתׁשלּום אחר המלחה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמרחׁשת,

מן והּנֹותרת הּכתּוב ׁשאמר ּומצינּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָמנחֹות,

ׁשּלא הגם סלת מנחת זכרֹון אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹהּמנחה

מעּכבת הּגׁשה ׁשאין למדּת הא הּגׁשה בּה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהזּכר

אמר הּגׁשה ּבּה הזּכר ׁשּלא הגם ׁשהרי ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּה

אֹומרים ׁשאנּו והגם ּובניו, לאהרן וגֹו' ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹוהּנֹותרת

ּכל ּבתחּלת האמּורה וא"ו סמיכּות ְְְֲִִִִַַָָָָָמּדרׁשת

האמּור את לּתן הּכתּוב ׁשּיכּון והפסקה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהפסקה

ׁשּנאמרה ההּגׁשה ּגם ּכן ואם ּבזה זה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

ּבמנחת ּגם להיֹות צריכה מרחׁשת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָּבמנחת

ּבאמצע והּנֹותרת ּׁשּכתב מּמה וגֹו', ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹסלת

לכּתחּלה אּלא אינֹו הּלּמּוד ּכי ּגּלה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמנחֹות

ּכל אבל ּבׁשבילּה, לפסל מעּכב אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹאבל

הּכתּוב ׁשחזר מצינּו ועֹוד מעּכב. ְְְִֵֶַַַַָָָָהּלבֹונה

מרחׁשת מנחת ּדין אחר וגֹו' והּנֹותרת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָואמר

נֹותר עצמֹו ׁשהּוא יּגיד רֹואה ּכל זה ְִֶֶֶַַָָָּופסּוק

וּדאי הא למעלה, נאמרּו ּככתבן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדברים

הרׁשּומים ּדינים ׁשּבפרטי לֹומר אּלא ּבא ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלא

הּנֹות להיֹות יסּפיק וׁשםׁשם וגֹו' לאהרן רת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּקמץ אּלא עּקר ּכל לבֹונה הקטרת הזּכר ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא

הּקמץ ּפרּוׁש אזּכרתּה וגֹו' הּכהן והרים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּדכתיב

ּבא זה ׁשעל למדּת הא לבֹונה הזּכר ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֻולא

לבֹונה ּכל הקטיר ׁשּלא ׁשהגם ללּמד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּכתּוב

לאהרן, הּנֹותרת סלת מנחת ּבפרׁשת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכרׁשּום

ׁשּלא ּפי על אף והּנֹותרת הּתּנא מאמר ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָֹוהּוא

לבֹונתּה, ּכל הקטיר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּגׁשה

ּכי המלחה ׁשּלא ּפי על אף ּכן ּגם ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻוקתני

הא לאהרן והּנֹותרת אֹומרֹו אחר ׁשּצּוה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹראינּו

ׁשּלא הגם ּבהּתר הׁשירים ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלמדּת

ְְָֻהמלחה:



מג `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a iyily meil inei xeriy

(àé)õîç äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑,עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן .הּבאים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úéøa çìîúéaLúàìå çìîzçìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´
éäìàðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî Eñ :çìî áéø÷z E ¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©

i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑,ּבּמלח ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻ
ּבחג הּמים ונּסּו.E�a¯˜ŒÏk ÏÚ∑ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

(ãé)Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb:E ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן ÌÈ¯eka.חֹובה. ˙Á�Ó∑ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִֵֵֶַָƒ¿«ƒƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן L‡a.הּתבּואה, ÈeÏ˜∑ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ»»≈ְְִֶַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על קליֹות(אֹותֹו מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ׁשהיא)ּפרׁש לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÓ¯k.לחה N¯b∑לחה ּבעֹודּה "וּיגרס∑N¯b.ּגרּוׂשה ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: נקראים∑ÏÓ¯k.ּבחצץ". ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", .הּמלילֹות: ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ּפסּוק(יתרו מֹונה ואינֹו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

˙˙Ú·„יא ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙Á�Ó ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z C�a¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙Á�Ó ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙Á�Ó ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e�· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּדרׁשּו והגם ּופרט, ּפרט ּכל על ׁשיריה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעל

ולּמה היתה ּבּכלל אפּיה ּכהנים ּובתֹורת ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָֹׁשם

וחּיב יחידי מעׂשה אפּיה מה ל לֹומר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָיצתה

ע יחידי, מעׂשה ּכל אביא אני אף דיןעליו ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

מׁשמע קא ׁשיריה ולא קמצּה ּדוקא אֹומר ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻאני

אֹומרֹו ּדר על יתּבאר עֹוד וגֹו'. והּנֹותרת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָלן

ׁשּלא ּפי על אף והּנֹותרת ּכהנים ְְֲִִֶֶֶַַַַֹֹּבתֹורת

ּפי על אף הּגׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֶַַַַָָֹֻֻהמלחה,

ּפרט הּמנחה מן לבֹונתּה, ּכל הקטיר ְְְְִִִִֶַָָָָָֹׁשּלא

ּכלּום. מּלבֹונתּה הקטיר וׁשּלא וכּו'. ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֹלכׁשחסרה

הּוא רּבּויא וה"א וא"ו ּכי הראב"ד ְְֲִִֵַַָָָָָוכתב

רּבּוי מּׂשגת ּדעּתי ואין ע"כ. הּנזּכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַלרּבֹות

ּבהסיר לּתבה מׁשמעּות ׁשאין ׁשעּורֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָָזה

וא"ו ּכי ּפרׁש אהרן קרּבן ּובעל וה"א. ְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹוא"ו

לגמּגם. יׁש זה על וגם ּדאּיּתר הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַַלבד

מליחה רּבּויים ג' לֹומר לּתּנא מּנין ְְִִִִִַַַַָָועֹוד

ג' ּׁשּמעט מה ּבׁשלמא הּלבֹונה, וכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהּגׁשה

לעּכב ׁשּבּמנחה ּדמיֹון ּכל לדרׁש יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמהּמנחה

הרּבה לרּבֹות לנּו אין אחד רּבּוי ּכן ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמה

ְִָּפרטים:

ÔÎ‡מצוֹות ג' הּכתּוב ׁשאמר לצד ּכי נראה »≈ְְְִִִֶֶַַַָָ

לבֹונתּה ּכל והקטרת הּגׁשה המלחה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָאּלה

לבֹונתּה ּכל הקטרת מקֹומֹות, ּבג' ְְְְְִַַָָָָָֻמפּזרים

ּבמנחת הּגׁשה סלת, מנחת ּבפרׁשת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּכתבּה

ּדיני ּכל זכרֹון ּתׁשלּום אחר המלחה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמרחׁשת,

מן והּנֹותרת הּכתּוב ׁשאמר ּומצינּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָמנחֹות,

ׁשּלא הגם סלת מנחת זכרֹון אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹהּמנחה

מעּכבת הּגׁשה ׁשאין למדּת הא הּגׁשה בּה ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהזּכר

אמר הּגׁשה ּבּה הזּכר ׁשּלא הגם ׁשהרי ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּה

אֹומרים ׁשאנּו והגם ּובניו, לאהרן וגֹו' ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹוהּנֹותרת

ּכל ּבתחּלת האמּורה וא"ו סמיכּות ְְְֲִִִִַַָָָָָמּדרׁשת

האמּור את לּתן הּכתּוב ׁשּיכּון והפסקה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהפסקה

ׁשּנאמרה ההּגׁשה ּגם ּכן ואם ּבזה זה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

ּבמנחת ּגם להיֹות צריכה מרחׁשת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָּבמנחת

ּבאמצע והּנֹותרת ּׁשּכתב מּמה וגֹו', ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹסלת

לכּתחּלה אּלא אינֹו הּלּמּוד ּכי ּגּלה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמנחֹות

ּכל אבל ּבׁשבילּה, לפסל מעּכב אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹאבל

הּכתּוב ׁשחזר מצינּו ועֹוד מעּכב. ְְְִֵֶַַַַָָָָהּלבֹונה

מרחׁשת מנחת ּדין אחר וגֹו' והּנֹותרת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָואמר

נֹותר עצמֹו ׁשהּוא יּגיד רֹואה ּכל זה ְִֶֶֶַַָָָּופסּוק

וּדאי הא למעלה, נאמרּו ּככתבן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדברים

הרׁשּומים ּדינים ׁשּבפרטי לֹומר אּלא ּבא ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלא

הּנֹות להיֹות יסּפיק וׁשםׁשם וגֹו' לאהרן רת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּקמץ אּלא עּקר ּכל לבֹונה הקטרת הזּכר ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא

הּקמץ ּפרּוׁש אזּכרתּה וגֹו' הּכהן והרים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּדכתיב

ּבא זה ׁשעל למדּת הא לבֹונה הזּכר ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֻולא

לבֹונה ּכל הקטיר ׁשּלא ׁשהגם ללּמד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּכתּוב

לאהרן, הּנֹותרת סלת מנחת ּבפרׁשת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכרׁשּום

ׁשּלא ּפי על אף והּנֹותרת הּתּנא מאמר ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָֹוהּוא

לבֹונתּה, ּכל הקטיר ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּגׁשה

ּכי המלחה ׁשּלא ּפי על אף ּכן ּגם ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻוקתני

הא לאהרן והּנֹותרת אֹומרֹו אחר ׁשּצּוה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹראינּו

ׁשּלא הגם ּבהּתר הׁשירים ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלמדּת

ְְָֻהמלחה:



xwie`מד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

ּבפעּלת ולא מּמילא ׁשּבא ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻזה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּיְך לא הּיֹובל"ּפרּוׁשּההאדם, יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף והרי "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון החייםמׁשּמׁשת אור ְְֲִֶֶֶַַ

(åè):àåä äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§¨−¦«

(æè)ìò dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'b iriax mei ß

â(à)áéø÷î àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´©§¦½
:ýåýé éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום החיים.ׁשּמּטילים אור ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ãòBî ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ׁשעל חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.הּדּקין' ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י את(כט, הקּדים ׁשם אבל , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּגםּכלּדעת הּכתּוב מׁשמעּות את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, "החלב" נאמר ׁשם אְך הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָלחלב

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעקיבא,

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

i"yx£ÌÈÏÒk‰∑)ּבלע"ז החלב)פלנקי"ן וזהּו מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חֹופהּו הּבׂשר ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ∑‰i˙¯˙.ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ«…∆∆

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑,מעט עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ְִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר BÈÏk‰ŒÏÚ˙.ּובמקֹום „·k‰ŒÏÚ∑,הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן לבד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ««»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ

לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

(ä)øLà äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬
ô :ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכהמּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

z�·Ï‡טו dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙Á�Óƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dz�·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא ÔÓ Ì‡ d�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜� Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ d�È·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב dpÒkÈÂ d�a¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ È�a d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) ·È¯˜z Ì‡Âזמן יהיה אם ּפרּוׁש ¿ƒ«¿ƒ¿ְְִִֵֶַ

ּפרּוׁש ּתקריב וגֹו', ּבּכּורים מנחת ְְְְִִִִֵַַַַָהקרבת

ּובמקֹום זמן, ּבכל זֹו מצוה חּיּוב ּכי ְְְְִִִִָָָָחֹובה

אמר הּזמן ּתנאי Ì‡Â:זכרֹון ְְְִַַַָָ¿ƒ

לזכרÌ‡.¯ÎÊא) הדרגה לעׂשֹות ׁשּלא ƒ»»ְְֲֶַַָָָָֹ

אמר לזה והבן:‡Ìּבׁשלמים ְִִֶַָָָƒְֵָ

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(å)Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´
:epáéø÷é íéîz äá÷ð§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות ִָָ

(ç)ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e˜¯ÊÂ∑ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£BaÏÁ∑ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל לחם∑ÌÁÏ.לחמֹו "עבד ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק .רב", ְִִֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàåהחיים אור §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)ãòBî ìäà éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ãé)äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

˜„Ìו ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï d�a¯˜ ‡�Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜� B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז ·¯˜ÈÂ d�a¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח ÒBkÈÂ d�a¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«
˜„Ìיא ‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»

:ÈÈ¿»

˜„Ìיב dp·¯˜ÈÂ d�a¯˜ ‡ifÚ È�a ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) ÊÚ Ì‡Âאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒ≈¿ְְֲִַָֹ

טעּונה העז ּתהא ׁשּלא הענין ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹהפסיק

הענין. הפסיק ּבּמה לדעת וצרי ע"כ. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאליה

צרי ּׁשהיה מּמה ּפרׁש אהרן קרּבן ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּובעל

ׁשֹוגג ּודבריו עז. אם ואמר עז ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָלֹומר

והריב"א ּכתיב. עז ואם ּכי ּפסחיםהם (ּתֹוס' ְְְְִִִִֵֵָָ

כּו'צ"ו) ּכבׂש ּבהדי אֹותֹו ּכלל מּדלא ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹּפרׁש

ּפׁשּוטים והּדברים וכּו', ּכלּום ּבֹו ׁשּנה ְְְְְְִִִַָָֹולא

ׁשאמר מצינּו ּכי לצד הּוא הּתּנא ׁשּכּונת ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָאצלי

מן וגֹו' הּצאן מן ואם עֹולה ּבפרׁשת ְְְִִִַַַָָָָֹהּכתּוב

ׁשלמים ּבפרׁשת וכאן העּזים, ּומן ְְְְִִִִִַַָָָָָָהּכבׂשים

ואחר ּבתחּלה הּצאן מן ואמר הענין ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהפסיק

לֹומר עצמּה, ּבפני העז ּדין לפרט חזר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּכ

חדׁש, ּדין ּבֹו עזׁשּיׁש אם אמר ּׁשּלא ּומה ִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבכל ראׁשֹון ענין על סמּו ׁשהּוא למדּת ְְְִִֶַַָָָָָָהא

ׁשלמים זבח ּבאֹומרֹו הרׁשּומים ּדינים ְְְְְִִִִֵֶַָָָּפרטי

יׁשנם ּכּלם הם רּבים ּכי וגֹו' ּונקבה ְְְִִֵֵֶַָָָָָֻזכר

לאליה, אּלא עז ּפרׁשת נפסקה ולא עז ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשלמי

ּפרטי ּכל לפרט הּכתּוב ׁשחזר לפי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּטעם

ׁשאליה מּגיד זה הרי האליה והׁשמיט ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהחלבים

הצר ׁשּלא ודע ּכבׂש. ּובין עז ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֻהפסיק

הגם ּבבקר אבל ּבעז, אּלא האליה ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָלמעט

הצר לא קרא וערבניהּו ּכבׂש ואם ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשאמר

אליה ּפנים ּכל על ּכי והּטעם אליה, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָלמעט

מּקריא ולא ּדצאן לאליה ּדֹומה אינֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּדבקר

ּדינים ב' הּכתּוב ׁשּמערב הגם ולזה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאליה,

ּבזה זה ׁשל האמּור לּתן הּצאן מן ואם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיחּדו

לצד אליה אבל ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו ּבדבר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהינּו

לנּו מּנין אליה קרּוי ּבקר ׁשל אליה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

הגם ולזה למעט, קרא ּדאצטרי ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָלרּבֹותּה

ּכהנים ּבתֹורת אמרּו הּכתּוב מעטּה ְְֲֲִִֶַַָָָֹֹׁשּלא

ׁשרׁשם לצד ּבעז ודוקא אליה, ּדין ּבּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

וסלקא מקרי צאן ועז הּצאן מן ואם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹואמר



מה `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b iriax meil inei xeriy

(å)Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´
:epáéø÷é íéîz äá÷ð§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות ִָָ

(ç)ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e˜¯ÊÂ∑ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´

:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£BaÏÁ∑ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל לחם∑ÌÁÏ.לחמֹו "עבד ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק .רב", ְִִֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàåהחיים אור §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)ãòBî ìäà éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ãé)äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

˜„Ìו ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï d�a¯˜ ‡�Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜� B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז ·¯˜ÈÂ d�a¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח ÒBkÈÂ d�a¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«
˜„Ìיא ‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»

:ÈÈ¿»

˜„Ìיב dp·¯˜ÈÂ d�a¯˜ ‡ifÚ È�a ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) ÊÚ Ì‡Âאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒ≈¿ְְֲִַָֹ

טעּונה העז ּתהא ׁשּלא הענין ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹהפסיק

הענין. הפסיק ּבּמה לדעת וצרי ע"כ. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאליה

צרי ּׁשהיה מּמה ּפרׁש אהרן קרּבן ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּובעל

ׁשֹוגג ּודבריו עז. אם ואמר עז ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָלֹומר

והריב"א ּכתיב. עז ואם ּכי ּפסחיםהם (ּתֹוס' ְְְְִִִִֵֵָָ

כּו'צ"ו) ּכבׂש ּבהדי אֹותֹו ּכלל מּדלא ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹּפרׁש

ּפׁשּוטים והּדברים וכּו', ּכלּום ּבֹו ׁשּנה ְְְְְְִִִַָָֹולא

ׁשאמר מצינּו ּכי לצד הּוא הּתּנא ׁשּכּונת ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָאצלי

מן וגֹו' הּצאן מן ואם עֹולה ּבפרׁשת ְְְִִִַַַָָָָֹהּכתּוב

ׁשלמים ּבפרׁשת וכאן העּזים, ּומן ְְְְִִִִִַַָָָָָָהּכבׂשים

ואחר ּבתחּלה הּצאן מן ואמר הענין ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהפסיק

לֹומר עצמּה, ּבפני העז ּדין לפרט חזר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּכ

חדׁש, ּדין ּבֹו עזׁשּיׁש אם אמר ּׁשּלא ּומה ִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבכל ראׁשֹון ענין על סמּו ׁשהּוא למדּת ְְְִִֶַַָָָָָָהא

ׁשלמים זבח ּבאֹומרֹו הרׁשּומים ּדינים ְְְְְִִִִֵֶַָָָּפרטי

יׁשנם ּכּלם הם רּבים ּכי וגֹו' ּונקבה ְְְִִֵֵֶַָָָָָֻזכר

לאליה, אּלא עז ּפרׁשת נפסקה ולא עז ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשלמי

ּפרטי ּכל לפרט הּכתּוב ׁשחזר לפי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּטעם

ׁשאליה מּגיד זה הרי האליה והׁשמיט ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהחלבים

הצר ׁשּלא ודע ּכבׂש. ּובין עז ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֻהפסיק

הגם ּבבקר אבל ּבעז, אּלא האליה ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָלמעט

הצר לא קרא וערבניהּו ּכבׂש ואם ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻׁשאמר

אליה ּפנים ּכל על ּכי והּטעם אליה, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָלמעט

מּקריא ולא ּדצאן לאליה ּדֹומה אינֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּדבקר

ּדינים ב' הּכתּוב ׁשּמערב הגם ולזה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאליה,

ּבזה זה ׁשל האמּור לּתן הּצאן מן ואם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיחּדו

לצד אליה אבל ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו ּבדבר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהינּו

לנּו מּנין אליה קרּוי ּבקר ׁשל אליה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

הגם ולזה למעט, קרא ּדאצטרי ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָלרּבֹותּה

ּכהנים ּבתֹורת אמרּו הּכתּוב מעטּה ְְֲֲִִֶַַָָָֹֹׁשּלא

ׁשרׁשם לצד ּבעז ודוקא אליה, ּדין ּבּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

וסלקא מקרי צאן ועז הּצאן מן ואם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹואמר



xwie`מו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש החיים.יפה אור À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'c iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
:äpäî úçàî äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאתּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, Á‡Ó˙.ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ≈««
‰p‰Ó∑מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת החיים.מּמקצת אור ≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

Ècטו Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a�‡טז ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿
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האליה הּכתּוב אמר ׁשניהם ׁשעל אמינא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדעּת

ּכׂשב אם ולֹומר לחּלק הּכתּוב הצר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻלזה

וגֹו': עז ְִֵאם

B‚Â'.יז) ÌÏBÚ ˙wÁעל להּכֹות ּפּטיׁש מּכאן À«»¿ְִִַַַָ

אּלא חלב נאסר ׁשּלא לֹומר הּטֹועה ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקדקד

לדרתיכם עֹולם חּקת ּכתיב והרי קדׁשים, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשל

אם זה ּפסּוק חי יעמד ואי מֹוׁשבתיכם, ְְְֳִֵֵֶֶַַָָָֹּבכל

ּפרׁש וכן קדׁשים, ׁשל חלב אּלא נאסר ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלא

עֹולמים, לבית עֹולם חּקת ּכהנים ְְֲִִֵַַָָֹֻּבתֹורת

מֹוׁשבתיהם ּבכל לדֹורֹות, ׁשּינהג ְְְְְִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹלדרתיהם

ׁשאמר אחר והּנה ע"כ. לארץ ּובחּוץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ

ּבכל לדרתיכם לֹומר ּמקֹום מה עֹולם ְְֵֶַַַָָֹֹֹֻחּקת

זה על הּוא ׁשהּכּונה וּדאי אּלא ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמֹוׁשבתיכם,

ׁשהּוא ׁשּלמעלה עם נמׁשכת עֹולם חּקת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהּדר

עֹוד האזהרה ּתהיה ואמר הּקדׁשים, עֹולם ְְְִִֶַַַַָָָָָָָעד

והּוא וגֹו', חלב ּכל מֹוׁשבתיכם ּבכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֹלדרתיכם

ּבכל החלב אּסּור לדֹורֹות ׁשּינהג ְְְְִִֵֶֶַֹֹאֹומרֹו

על ׁשּיעלה לארץ, ּבחּוץ אפּלּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָמֹוׁשבֹותיכם

ּב אּלא אסר ׁשּלא לֹומר קרבּדעּת ׁשּיׁשנֹו זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

אפּלּו אֹו זמּנים, ּבׁשאר ולא הּמזּבח ּגּבי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹעל

קרב ׁשהּוא ּבמקֹום הּוא אם קרב, ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָּבזמן

לֹומר ּתלמּוד לא קרב ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְֲֵֵֶַַָָָֹאבל

.ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa ÌÎÈ˙¯„Ïהּטֹועה יטעה ואם ¿……≈∆¿»¿…≈∆ְְִִֶֶַ

ׁשאמר אחר הּקרב, חלב אּלא אסּור ֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

לֹומר ׁשהצר לטעֹות ּיׁש ּבּמה עֹולם ְְִֵֶֶַַַַָֻֻחּקת

מֹוׁשבתיכם: ּבכל ְְְֵֵֶֶֹֹֹֹלדרתיכם

B‚Â'.ב) Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯acּכהנים ּבתֹורת «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֲִַֹ

ולא חּטאת מביאים יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵַָָָֹּדרׁשּו

נח ּבני מצֹות ז' על חּטאת מביאים ְְְִִִִֵַַַָֹּגֹויים

ׁשּיביאּו לֹומר ּדעת על יעלה מּנין ְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָוקׁשה

מה ּונדבֹות מּנדרים ואם למעטם, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻׁשהצר

ּבחּטאת, ּתאמר לכּפרה ׁשאינם ּונדבֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּלנדרים

ּבחּלין ׁשאמרּו מעּוטא(ה':)ּוכדר ּבצריכּות ְְְְִִִִֶֶֶָָֻ

ּובחּטאת ּבעֹולה קרא ּדמעטיה ְְְְְֲִֵַָָָָּדמּומר

ּגמרינן ולא ּבעֹולה מּומר למעט ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹּדאצטרי

מה הּוא ּדלכּפרה מּׁשּום חּטאת מּמעּוט ְִִִִֵַַַָָָליה

ּדנתרּבּו ּבהיכא ּומינה ע"כ, עֹולה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַָָּׁשאין

חּטאת ללמד ׁשאין ונּדרת נּדבת ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבעֹולה

היא ׁשהּכּונה לֹומר ונראה לכּפרה. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ׁשאמר נפׁש מּיּתּור ּגֹויים ּתרּבה ׁשּלא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹלׁשמר

אמר לזה Ï‡¯NÈהּכתּוב, È�aּגֹויים למעט ֶַַָָָ¿≈ƒ¿»≈ְִֵַ

לֹו�LÙורּבּוי היה לא וקׁשה ּגרים. לרּבֹות ְִ∆∆ְְִֵֶַָָָֹ

יֹודע ואני נפׁש ולא יׂשראל ּבני לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלכּתב

מביאין וגרים ׁשּכתבנּו מּטעם לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהּגֹויים

קׁשיא אינֹו זֹו למעטם. ּדעת על יעלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֻּדמּנין

ּבתחּלת לרּבֹותם הּכתּוב ׁשהצר מצינּו הלא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֻּכי

ּדכתיב ב')הּפ' ּבתֹורת(ּפסּוק ׁשם ודרׁשּו אדם ְְְְִִַַָָָָָ

אמינא ּדעּת סלקא וא"כ ּגרים להביא ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹּכהנים

לחּטאת ולא לעֹולה אּלא אֹותם רּבה ְְְִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

מעּוט היה לא אם ּכן ואם לן, מׁשמע ְְִִִֵַָָָָָֹקא

ּכי לֹומר צד היה יׂשראל ּבני ּביּתּור ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמעט

ּבתחּלת ּדנתרּבּו ּדכיון מּׁשּום אצטרי לא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹּגרים

ּבכל הרׁשּומים ּפרטים לכל נתרּבּו ְְְְְִִִַַָָָָָָָהּפרׁשה

נפׁש ּביּתּור ׁשרּבה רּבּוי ּבא ולא ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּפרׁשה

לזה חּטאת ׁשּמביאין הּגֹויים לרּבֹות ְְִִִֶֶֶַַַָָָאּלא

למדּת הא ּגֹויים למעט יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָאמר

ולא ּגרים, לרּבֹות אּלא אינּה נפׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשאֹומרֹו

מדרגת לצד הּפרׁשה ׁשּבתחּלת רּבּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהסּפיק

ׁשהפסיק לצד ּגם מעֹולה, עדיפא ְְֲִִִֵֶַַַָָָחּטאת

נראה ועֹוד .אצטרי לזה למדין ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָּבענין

אּלא ּדֹורׁש יׂשראל ּבני מּיּתּור לא ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹומר

ּגֹויים לא ּכי יּגיד יׂשראל ּבני ְְְִִִִִֵֵַַָָֹמּמׁשמעּות

ּגם יתמעטּו יׂשראל ּבני ׁשּבמׁשמעּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּולצד

ּומעּתה הּגרים, לרּבֹות נפׁש אמר לזה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגרים

הּתֹורה ּבכל לגּופּה צריכה יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהגם

מּמילא זֹו מצוה ּבאה למי להֹודיע ְְְִִִִֵַָָָָָֻּכּלה

הּגֹויים: ְֲִִִַַמתמעטים

.LÙ�רז"ל ואם(תו"כ)אמרּו ּגרים, לרּבֹות ∆∆ְְְִִֵַַַָ

ּכי אדם לֹומר לֹו היה נׁשים ְִִִַָָָָָֹלכלל

ּדכתיב ּונקבה זכר ּכֹולל אדם ּכי (ּבראׁשיתיחטא ְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ב') ּכיה' יכּון רמז ּובדר אדם. ׁשמם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָוּיקרא

לצד נחסרת היא רׁשע אדם ׁשל ׁשנפׁש ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלצד

יּקרא ולזה ּבמזיד העון ּבאמצעּות הרע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמעׂשה

ּדכתיב מת ּבחּייו י"ח)הרׁשע ּבמֹות(יחזקאל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

אֹומרֹו ּכן גם והּוא נפׁש, לֹו אין ּכי ְְִֵֵֵֶֶַַהּמת

כ"ג) הּכתּוב(מׁשלי והֹודיעֹו אּתה, נפׁש ּבעל אם ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

האמת הּׁשֹוגג, ּבחטא ּגם הּנפׁש ּתחסר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַּכי

מחסֹור ּולצד מקצתּה אּלא ּכּלּה ּתחסר ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

ּובזה קרּבן יביא ּכי ה' אמר אׁשר הּוא ְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכזה

ּכבּתחּלה אֹורה ויאיר לׁשרׁשּה הּנפׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּתתקרב

ּתּקנת יֹועיל לא ּכּלה ׁשּתחסר ּבמזיד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻאבל

אׁשר עד לקרבּה ּבּמציאּות נפׁש אין ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבן

ע"ד ויחיה הּכּפּורים יֹום עליו ויעבר ְְְֲִִִֶַַָָָֹיׁשּוב

י"ח)אֹומרֹו וחיּו:(יחזקאל והׁשיבּו ְְְְְִִֵֶָ

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy

(â)ìò áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´
:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ּכמֹו מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
העם... "לאׁשמת אׁשמתׁשּנאמר: חֹוטא, ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא לֹומר:∑t¯.העם ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵַַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי החיים."ּבן". אור ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t È�tŒ˙‡∑ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו .נגעּו, ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ

ÈÂ˜¯·ג ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) Ô‰k‰ Ì‡,ּבּצּבּור ולא ּבּכהן התחיל ƒ«…≈¿ְְִִִֵַַֹֹ

ׁשאמר ּגם ‰ÌÚּומה ˙ÓL‡Ïׁשגּגתֹו ׁשּדּמה ֶַַַָ¿«¿«»»ְִִֶָָ

ּבריׁשא. להקּדים הראּוי ּומן העם ְְְְְִִִֵַַָָָָָלׁשגּגת

ׁשּבא ׁשלואּולי קרּבנֹו להקּדים ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

,מל לׁשל לֹומר צרי ואין צּבּור לׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשיח

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו ּכהן(י"ג)והּטעם ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

לרז"ל ּומצאתי מתּכּפרין. וצּבּור (תו"כמכּפר ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

י"ג) העדהּפסּוק ּופר מׁשיח ּכהן ּפר ׁשאמרּו ְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ואם מאֹומרֹו ּודרׁשּוה קֹודם, מׁשיח ּכהן ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּפר

להקּדימֹו. ׁשּיׁש למדּת הא וגֹו' יׂשראל עדת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

מּכאן וגֹו' ׂשרף ּכאׁשר מאֹומרֹו ּדרׁשּו ְְְֲִֵֶַַָָָעֹוד

וצרי העדה. לפר מׁשיח ּפר להקּדים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּצרי

הּקדימה ללמד לרז"ל הסּפיק לא לּמה ְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹלדעת

אחר לחּפׂש ׁשהצרכּו הּכתּוב ּׁשהקּדימֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻמּמה

אּלא היתה לא ׁשאם ואּולי אחרים. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּדרׁשֹות

סּדרֹו ׁשּלא אֹומר הייתי לבד ּבּסדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּקדימה

היה ׁשאם לצד אּלא צּבּור קרּבן קדם ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב

אֹומרֹו נׁשמע היה צּבּור קרּבן אחר ְְְְְִִַַַַָָָָמסּדרֹו

ּפרּוׁש העם לאׁשמת יחטא הּמׁשיח הּכהן ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאם

הֹורה והּוא ּדין ּבית ׁשהֹורּו ּבסמּו ְְֲִֵֶָָָָהאמּורה

הּצּבּור עם הֹורה אם ּכי אינֹו וזה ְִִִִִֵֶֶַָָעּמהם,

ׁשם ּבּמׁשנה וכדאיתא הּצּבּור עם לֹו ְְְְִִִִִִֵַַַָָָמתּכּפר

ז') ועדין(הֹוריֹות לבד. מׁשּפטֹו וסּדר קדם לזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

לזה צּבּור לׁשל קרּבנֹו יקּדים ׁשּלא אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאני

לּמה קׁשה ועדין וגֹו', ואם מאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּדרׁשּו

ּודרׁשת ואם, ּדרׁשת לזה, ּדרׁשֹות ב' ְְְְְְִֶַַָָָָֻהצרכּו

ואחד לרׁשּות אחד ּכי ונראה ׂשרף. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ׁשּנתן אהרן קרּבן לבעל ּׁשראיתי ּומה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹלחֹובה.

אין לכּלּה, ולא למקצת אֹומר ׁשהייתי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻטעם

לאם אחד לֹומר נראה עֹוד ּבטעמֹו. ְְְֲִִֶֶַַַַָטעם

העדה ּפר הביאּו לא ועדין והביא ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹקדם

יחד, עֹומדים ׁשניהם והרי ּכ אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָוהביאּו

העדה ּופר מׁשיח ּפר ּכאחת ּבאּו לאם ְְְִִֵַַַַַָָָָָוחד

מׁשיח: ׁשל ּתקּדים כן ּפי על ְִִִֵֶַַַַָאף

˙ÓL‡Ï.ÌÚ‰אז"ל ּדר על (אבֹותיתּבאר ¿«¿«»»ְִֵֶֶַָָ

מי"ח) איןפ"ה הרּבים את ְִֵֶֶַַַָהמזּכה

הּמׁשיח ּכהן ּכי ּובראֹות ידֹו, על ּבא ְְִִִֵֵַַַָָָֹחטא

ּכדי ידֹו על הּזֹוכים זכּו ׁשּלא יּגיד זה ְִִֵֶֶַַַָָָָֹחטא

אֹומרֹו והּוא ּבׁשבילם ידֹו על חטא יבֹוא ְְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא

.ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ïּכי ּדרׁשּו ּכהנים ּובתֹורת ¿«¿«»»ְְֲִִַָֹ

החטא מין להראֹות הּכתּוב יכּון העם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָלאׁשמת

ּדבר העלם ׁשהּוא קרּבן עליו יתחּיב ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאׁשר

העם לאׁשמת ּכאמּור מעׂשה ׁשגגת (ּפסּוקעם ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ׁשגגיג) הּמׁשיח הּכהן ואם וגֹו'. ּדבר ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹונעלם

יתחּיב אם ּתלּוי הּדבר לבד מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשגגת

ז"ל ודרׁשּו לא, אֹו הדיֹוט קרּבן (הֹוריֹותלהביא ְְְְְִֶַָָָָֹ

מׁשיחי"א) ּכהן להֹוציא הארץ מעם ְִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּפסּוק

אינֹו הּמׁשיח הּכהן ואם לגמרי. ּפטּור ְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּכי

ּפטּור זה הרי מפלא ז)חכם מין(ׁשם מּכל ְֲִִֵֶָָָָָָֻ

ּבין מעׂשה וׁשגגת ּדבר ּבהעלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָקרּבן

לדבר טעם לתת וצרי לבד, מעׂשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבׁשגגת

חכם והּוא ּדבר ּבהעלם העֹוׂשה ּכי ואּולי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָזה.

ּבנׁשמתֹו ּגדֹול רׁשם עֹוׂשה זֹו ׁשגגה ְְְְִֶָָָָָָֻמפלא

ׁשל זכּותם יֹועיל ולא מּׁשרׁשּה נפׁשֹו ְְְְְִִִֶַַָָָֹּומרחיק

הּפגם, מּמּנּו למנע ּבעדן מכּפר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

אֹו לבד ּבמעׂשה ׁשּׁשגג ּכל ּכן ּׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָמה

לא זה חטא מפלא חכם ואינֹו ּדבר ְְְְְֵֵֵֵֶָָָָָֹֻּבהעלם

ּפגם לרחקּהיפעל מׁשיח ּכהן נפׁש ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּכי לקרבּה לקרּבן ׁשּיצטר ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָמּׁשרׁשּה

לא ּכּביר אל הן הרּבים זכּות ְְְִִֵֵֶַַָָֹּבאמצעּות

העם ּכי לסימן זה יסּפיק לא ּגם ְְְִִִִֶַַָָָָֹימאס,

זה ׁשֹוגג הּמׁשיח ליד ּׁשּבא מּמה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁשמים

ׁשּכתבנּו: עצמֹו ְְֵֶַַַַַָמהּטעם



מז `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c iying meil inei xeriy

(â)ìò áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´
:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ּכמֹו מעׂשה, ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
העם... "לאׁשמת אׁשמתׁשּנאמר: חֹוטא, ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מקלקל ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא לֹומר:∑t¯.העם ּתלמּוד זקן? יכֹול ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ«ְֵַַָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי החיים."ּבן". אור ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ã)Cîñå ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ä)ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t È�tŒ˙‡∑ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו .נגעּו, ְְָָ

(æ)íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ

ÈÂ˜¯·ג ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) Ô‰k‰ Ì‡,ּבּצּבּור ולא ּבּכהן התחיל ƒ«…≈¿ְְִִִֵַַֹֹ

ׁשאמר ּגם ‰ÌÚּומה ˙ÓL‡Ïׁשגּגתֹו ׁשּדּמה ֶַַַָ¿«¿«»»ְִִֶָָ

ּבריׁשא. להקּדים הראּוי ּומן העם ְְְְְִִִֵַַָָָָָלׁשגּגת

ׁשּבא ׁשלואּולי קרּבנֹו להקּדים ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

,מל לׁשל לֹומר צרי ואין צּבּור לׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשיח

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו ּכהן(י"ג)והּטעם ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

לרז"ל ּומצאתי מתּכּפרין. וצּבּור (תו"כמכּפר ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

י"ג) העדהּפסּוק ּופר מׁשיח ּכהן ּפר ׁשאמרּו ְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ואם מאֹומרֹו ּודרׁשּוה קֹודם, מׁשיח ּכהן ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּפר

להקּדימֹו. ׁשּיׁש למדּת הא וגֹו' יׂשראל עדת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

מּכאן וגֹו' ׂשרף ּכאׁשר מאֹומרֹו ּדרׁשּו ְְְֲִֵֶַַָָָעֹוד

וצרי העדה. לפר מׁשיח ּפר להקּדים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּצרי

הּקדימה ללמד לרז"ל הסּפיק לא לּמה ְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹלדעת

אחר לחּפׂש ׁשהצרכּו הּכתּוב ּׁשהקּדימֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻמּמה

אּלא היתה לא ׁשאם ואּולי אחרים. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּדרׁשֹות

סּדרֹו ׁשּלא אֹומר הייתי לבד ּבּסדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּקדימה

היה ׁשאם לצד אּלא צּבּור קרּבן קדם ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב

אֹומרֹו נׁשמע היה צּבּור קרּבן אחר ְְְְְִִַַַַָָָָמסּדרֹו

ּפרּוׁש העם לאׁשמת יחטא הּמׁשיח הּכהן ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאם

הֹורה והּוא ּדין ּבית ׁשהֹורּו ּבסמּו ְְֲִֵֶָָָָהאמּורה

הּצּבּור עם הֹורה אם ּכי אינֹו וזה ְִִִִִֵֶֶַָָעּמהם,

ׁשם ּבּמׁשנה וכדאיתא הּצּבּור עם לֹו ְְְְִִִִִִֵַַַָָָמתּכּפר

ז') ועדין(הֹוריֹות לבד. מׁשּפטֹו וסּדר קדם לזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

לזה צּבּור לׁשל קרּבנֹו יקּדים ׁשּלא אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאני

לּמה קׁשה ועדין וגֹו', ואם מאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּדרׁשּו

ּודרׁשת ואם, ּדרׁשת לזה, ּדרׁשֹות ב' ְְְְְְִֶַַָָָָֻהצרכּו

ואחד לרׁשּות אחד ּכי ונראה ׂשרף. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ׁשּנתן אהרן קרּבן לבעל ּׁשראיתי ּומה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹלחֹובה.

אין לכּלּה, ולא למקצת אֹומר ׁשהייתי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻטעם

לאם אחד לֹומר נראה עֹוד ּבטעמֹו. ְְְֲִִֶֶַַַַָטעם

העדה ּפר הביאּו לא ועדין והביא ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹקדם

יחד, עֹומדים ׁשניהם והרי ּכ אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָוהביאּו

העדה ּופר מׁשיח ּפר ּכאחת ּבאּו לאם ְְְִִֵַַַַַָָָָָוחד

מׁשיח: ׁשל ּתקּדים כן ּפי על ְִִִֵֶַַַַָאף

˙ÓL‡Ï.ÌÚ‰אז"ל ּדר על (אבֹותיתּבאר ¿«¿«»»ְִֵֶֶַָָ

מי"ח) איןפ"ה הרּבים את ְִֵֶֶַַַָהמזּכה

הּמׁשיח ּכהן ּכי ּובראֹות ידֹו, על ּבא ְְִִִֵֵַַַָָָֹחטא

ּכדי ידֹו על הּזֹוכים זכּו ׁשּלא יּגיד זה ְִִֵֶֶַַַָָָָֹחטא

אֹומרֹו והּוא ּבׁשבילם ידֹו על חטא יבֹוא ְְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא

.ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ïּכי ּדרׁשּו ּכהנים ּובתֹורת ¿«¿«»»ְְֲִִַָֹ

החטא מין להראֹות הּכתּוב יכּון העם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָלאׁשמת

ּדבר העלם ׁשהּוא קרּבן עליו יתחּיב ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאׁשר

העם לאׁשמת ּכאמּור מעׂשה ׁשגגת (ּפסּוקעם ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ׁשגגיג) הּמׁשיח הּכהן ואם וגֹו'. ּדבר ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹונעלם

יתחּיב אם ּתלּוי הּדבר לבד מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשגגת

ז"ל ודרׁשּו לא, אֹו הדיֹוט קרּבן (הֹוריֹותלהביא ְְְְְִֶַָָָָֹ

מׁשיחי"א) ּכהן להֹוציא הארץ מעם ְִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּפסּוק

אינֹו הּמׁשיח הּכהן ואם לגמרי. ּפטּור ְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּכי

ּפטּור זה הרי מפלא ז)חכם מין(ׁשם מּכל ְֲִִֵֶָָָָָָֻ

ּבין מעׂשה וׁשגגת ּדבר ּבהעלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָקרּבן

לדבר טעם לתת וצרי לבד, מעׂשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבׁשגגת

חכם והּוא ּדבר ּבהעלם העֹוׂשה ּכי ואּולי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָזה.

ּבנׁשמתֹו ּגדֹול רׁשם עֹוׂשה זֹו ׁשגגה ְְְְִֶָָָָָָֻמפלא

ׁשל זכּותם יֹועיל ולא מּׁשרׁשּה נפׁשֹו ְְְְְִִִֶַַָָָֹּומרחיק

הּפגם, מּמּנּו למנע ּבעדן מכּפר ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

אֹו לבד ּבמעׂשה ׁשּׁשגג ּכל ּכן ּׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָמה

לא זה חטא מפלא חכם ואינֹו ּדבר ְְְְְֵֵֵֵֶָָָָָֹֻּבהעלם

ּפגם לרחקּהיפעל מׁשיח ּכהן נפׁש ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּכי לקרבּה לקרּבן ׁשּיצטר ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָמּׁשרׁשּה

לא ּכּביר אל הן הרּבים זכּות ְְְִִֵֵֶַַָָֹּבאמצעּות

העם ּכי לסימן זה יסּפיק לא ּגם ְְְִִִִֶַַָָָָֹימאס,

זה ׁשֹוגג הּמׁשיח ליד ּׁשּבא מּמה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁשמים

ׁשּכתבנּו: עצמֹו ְְֵֶַַַַַָמהּטעם
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‰'.ז) È�ÙÏלֹומר ּתלמּוד מה ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿≈ְְֲִַַַַֹ

הּבא ּבפר ׁשּמצינּו לפי נחמיה רּבי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָאמר

הּמזּבח מן לפנים עֹומד ׁשהּוא הּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֵֶַַַּביֹום

הּמזּבח ת"ל ּכן זה אף יכֹול הּפרכת על ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּומּזה

ׁשאם מׁשמע ע"כ. ה' לפני ּכהן ולא י"י ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹלפני

היה לא הּכּפּורים ּביֹום הּבא ּבפר מצינּו ְְִִִַַַָָָָֹֹלא

אני ּומּנין וקׁשה ה'. לפני להׁשמיענּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָצרי

יֹודע אני ׁשאין ּומחמת עמידתֹו, מקֹום ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָיֹודע

רצה לֹומר נבֹוא ידּוע מקֹום לֹו ׁשּיׁש ֵֵֶַַַָָָָָָמהּכתּוב

חּוץ עֹומד רצה עֹומד הּמזּבח מן לפנים ְְִִִִֵֵֵֵַַָָעֹומד

ּכי לֹומר ה' לפני לֹומר ּתלמּוד עֹומד ְְְִִִֵֵֵַַַַַלּמזּבח

לֹומר הצר ולזה לּמזּבח חּוץ לעמד ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֻצרי

מקֹום מּנין קׁשה עֹוד ה'. לפני ׁשּמצינּו] ְְִִִִִֵֶֶַָָָ[לפי

לּמזּבח, חּוץ והּוא הּפרכת על ׁשּיּזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹלדרׁש

חּוץ והּוא הּמזּבח על ׁשּיּזה ּבא לגּופֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדלמא

הּכּפּורים יֹום ּבפר אֹומרֹו ּוכדר (לקּמןלּמזּבח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

י"ח) הּזאתט"ז ּולעֹולם הּמזּבח, אל ְְְִֵֶַַַַָָָָויצא

לנּו היה לא ואּלּו לפנים. והּוא ּתהיה ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹהּפרכת

ׁשראיתי אּלא ליּׁשב. מקֹום היה זה ּדקּדּוק ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

מֹות אחרי ּבפרׁשת אל(ׁשם)עֹוד ויצא ּתניא ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

נחמיה רּבי אמר לֹומר ּתלמּוד מה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהּמזּבח

ׁשהּוא הּמצוֹות על הּבא ּבּפר ׁשּמצינּו ְְִִִֶֶַַַַָָָלפי

אף יכֹול הּפרכת על ּומּזה לּמזּבח חּוץ ְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעֹומד

לפני היה והיכן ויצא, לֹומר ּתלמּוד ּכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָזה

ּתלמּוד מה קׁשית ּכח היא מה קׁשה ע"כ. ְְִֶַַַַַָֹֻה'

מּמקֹומֹו ׁשּיצא לֹומר אצטרי והלא ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹלֹומר,

אֹומרֹו עֹוד ּבפנים. והּוא הּמזּבח על יּזה ְְְְְִִִֵֶַַַַֹולא

אבל ׁשּנאמר לצד ּדוקא מׁשמע ׁשּמצינּו ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלפי

עמידתֹו מקֹום הּכתּוב יֹודיענּו לא ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹזּולת

היה לא ּדבריו לפי ועֹוד הּפרכת. על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּיּזה

לפני לֹומר נתחּיב ׁשּמּמּנּו ויצא לא לֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלֹו

מה ּבדבריו ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּמצוֹות ּבפר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָה'

ולא וכּו' ׁשּמצינּו לפי ה' לפני לֹומר ְְְְְִִִֵֶַַָֹּתלמּוד

ּבפרׁשת ויצא לֹומר נתחּיב ׁשּמּמּנה ה' ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלפני

ּכאֹומר הּכּפּורים יֹום לֹומרּפר ּתלמּוד מה ֹו ְְְִִַַַַַ

אֹומרֹו קׁשה ועֹוד וכּו'. ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִֶֶָָָָויצא

ׁשּמצי ׁשעֹומדלפי הּמצוֹות על הּבא ּבּפר נּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

מצינּו היכן הּפרכת, על ּומּזה לּמזּבח ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹחּוץ

ּדלמא ה', לפני מאֹומרֹו ואם ּכן, הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאמר

הּכתּוב ּכפׁשט אֹומר הּוא הּמזּבח הּזאת ְְִִֵֵַַַַַַַָָעל

אם אנחנּו נראה ועֹוד הּפרכת. הּזאת על ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹולא

מקֹום אּיה ה' לפני ולא ויצא לא אֹומר היה ְְְְִֵֵֵַָָָָֹֹֹלא

לֹומר ּתּנא יכֹול אי ּכן ואם עמידתֹו, ְְֲִִֵֵַַָָָּכבֹוד

ּבׁשניהם: לֹומר ּתלמּוד ְְִֵֶַַַמה

ÔÎ‡לא אם ּכי זה ּכסדר היא הּתּנא ּדרׁשת »≈ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ה' לפני יּתּור ולא ויצא לא הּכתּוב ְְְִִֵַַָָָָֹֹאמר

על ּבין להּזֹות ׁשּיכֹול ּבֹו ׁשּנׁשּפט הּוא ְְִֵֶֶַַָָֹּפׁשּוט

ּבין ׁשּיהיה אפן ּבכל הּמזּבח על ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפרכת

ׁשּבא ואחר ּבפנים, הּוא ּבין ּבפנים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּמזּבח

ּבפנים, מזּבח מצות העלם ּבפר וזכר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּכתּוב

ּבפר וזכר מזּבח, הּזאת על הּוא הּכתּוב ְְְְִֵַַַַַַַַָָָּופׁשט

הּכּפּורים ויצאיֹום ּכאמּור ּבפנים מזּבח ּכן ּגם ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

הּכּפּורים יֹום ּפר הׁשוּו זה ּובפרט הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻאל

יֹום ּבפר הׁשמיענּו ּגם הּמצוֹות, ּפר ְְְִִִִַַַַָעם

ּבפנים, והּוא ּתהיה ּפרכת ׁשהּזאת ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּכּפּורים

והּנה ּבפנים, ׁשהיה מּכלל ויצא מאֹומרֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָּכי

ּתהיה הּמצוֹות ּבפר הּדין ׁשהּוא נֹותנת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַהּדעת

וילמד מהּמזּבח לפנים והּוא הּפרכת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהּזאת

הּכּפּורים יֹום מּפר העלם ּבפר ּׁשחסר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמה

ׁשוים הּמצוֹות ּופר הּכּפּורים יֹום ּפר ְְְְִִִִִַַַַָונמצאּו

על ויּזה ויצא לפנים והּוא הּפרכת על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּזה

ּדבר והֹוציא הּתּנא ּבא ּכן על אׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמזּבח,

ה' לפני ואמר הּדרׁשה, ּבכח ׁשֹומע מּלב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזה

הּכתּוב ׁשאמר אחר ּפרּוׁש לֹומר, ּתלמּוד ְֵֶַַַַַַַָָמה

ׁשהּזאת למדּת הא ויצא הּכּפּורים יֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבפר

לּמה ּכן אם לפנים, ּומזּבח ּתהיה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח

ׁשּלא ּבא ללּמד אם ה', לפני ּכאן לֹומר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻהצר

וילמד צרי אינֹו ּבחּוץ, והּוא הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָיּזה

ּכי נחמיה רּבי ותרץ הּכּפּורים, יֹום מּפר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכל

רֹואים ּׁשאנּו מּמה ּפרּוׁש ה', לפני לֹומר ְְִִִֵֵֶַַַָֻהצר

יֹום מּפר מצוֹות ּפר ללמד הּכתּוב רצה ְְִִִֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ּדֹומה ׁשאין ּבאצּבע מראה זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַּכּפּורים

ּפרט ּבֹו ׁשּמצינּו לפי לֹו, ּדֹומה אין ּובּמה ְְִִֵֶֶֶַָָלֹו,

הּזאת והּוא הּמצוֹות ּבפר הזּכר ׁשּלא ְְְְִֶֶַַַַַָָֹֻאחד

ׁשּמצינּו לפי אֹומרֹו והּוא ּבפנים, והּוא ְְְְְִִִִֶֶַָָֹהּפרכת

ּומּזה לפנים עֹומד ׁשהּוא הּכּפּורים יֹום ְְִִִִֵֶֶַַַּבפר

הּפרכ מּמּנּועל מצוֹות ּפר ּדן הייתי ואם ת, ְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

לֹומר ּתלמּוד (ּכן) זה ּגם לֹומר יכֹול ְִִֵֶַַַַָָהייתי

ה' לפני מזּבח אֹומרֹו ּומעּתה כו', ה' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָלפני

ׁשל ּבין ההּזאֹות ּבכל ה' לפני ּכהן ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשֹולל

עליו סמ מי ׁשעל ּפרכת, ׁשל ּבין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמזּבח

הּזאת ּבׁשעת עמידתֹו מקֹום אּיה להבין ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּכתּוב

ּגם נלמד הּכּפּורים יֹום מּפר ללמד אם ְְִִִִִִֶַַַָֹֹֹּפרכת,

מזּבח מקֹומֹו לֹו ׁשּקנה וּדאי אּלא הּכל, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכן

ההּזאֹות ּבכל ה' לפני ּכהן ולא ה' ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹלפני

האמּור ויצא ּובּפסּוק זה. ּבענין ְְְֲִִֶַָָָָָָָהאמּורים

ּתלמּוד מה ,הּדר זה על ּדרׁש הּכּפּורים ְְִִֶֶֶַַַַַַָּביֹום

ׁשּלא הּוא הּכתּוב ּפׁשט מׁשמעּות ּפרּוׁש ְְֵֶַַַַָָֹלֹומר

ּכן ּגם ּומׁשמיענּו ׁשּיצא, עד הּמזּבח על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַיּזה

לפנים: היה הּפרכת על ּכׁשהּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּקדם

‰p‰Âׁשּצרי ּבּכתּוב נׁשמעת ראׁשֹונה ּדרׁשה ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָָָָ

הּזאת אבל הּמזּבח, על להּזֹות ְְֲִֵֵַַַַַַָָָלּצאת

ּבּדבר הכרח אין ּבפנים לעמד ׁשּצרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפרכת

ׁשהּוא ּבין לפנים ׁשהּוא ּבין להּזֹות ְְְִִֵֵֶֶַָויכֹול

ּבמקֹום לעמד לֹו יׁש רׁשּות ּכי ּולצד ְְְֲִֵַַַָֹלחּוץ,

הּכתּוב הזהיר הּפרכת על להּזֹות ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּירצה

להּזֹות יצא הּפרכת על להּזֹות ּבפנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּכׁשּיגמר

הּדרׁשה ואמר הּתּנא ּבא לזה הּמזּבח, ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָעל

ׁשּמצינּו לפי והּוא הּקׁשיא, ּבנה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻׁשּבׁשבילּה

ּפרּוׁש וכּו', עֹומד ׁשהּוא הּמצוֹות על הּבא ְְְִֵֵֶַַַָָּבפר

הּמזּבח הּזאת ּגּבי אּלא ׁשם הזּכר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהגם

ּׁשּלא מּמה אּלא הּפרכת הּזאת על למדנּו ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹולא

לפני לֹומר והצר הּכּפּורים יֹום מּפר ְְְִִִִֵַַַַַָֻלמד

עליו ּדנים ּׁשאנּו מה לפי כן ּפי על אף ְִִִֵֶַַַָָָָה',

הּכּפּורים יֹום ּבפר נאמר לא אם הּוא ְִִִַַַַָֹֹעּתה

ּובמציאּות העלם ׁשּבפר ה' לפני אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָויצא

ּבׁשעת עמידתֹו מקֹום על לדּון ּבא ּכׁשאני ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָזה

עֹומד רצה ּכי אֹומר הייתי הּפרכת ִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּזאת

הּכתּוב הקּפיד ׁשּלא ּבחּוץ עֹומד רצה ְְִִִִֵֶַַָָָֹּבפנים

ּבחּוץ ׁשּיעמד ׁשּצרי הּמזּבח הּזאת על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאּלא

עּכּוב אין הּפרכת על הּזאתֹו ּבׁשעת ְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאבל

ּבחּוץ לעמד יכֹול ּכי אֹומר נמצאת ְְֲִִֵֵַַָָָָֹּבּדבר,

לפי אֹומרֹו והּוא הּפרכת, על ּומּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹלּמזּבח

ּומּזה לּמזּבח חּוץ עֹומד ׁשהּוא וכּו' ְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּמצינּו

ויצא, לֹומר ּתלמּוד ּכן זה ּגם יכֹול הּפרכת ְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעל

ּבׁשעת ּבפנים לעמד ׁשּצרי לעּכּובא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּפרּוׁש

לא רׁשּות אֹומר אּתה ׁשאם הּפרכת, ְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּזאת

העלם, מּפר אני ולֹומד לֹומר לֹו צרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָהיה

העלם ּבפר ה' לפני אֹומרֹו ׁשּמּכח למדּת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהא

יֹום ּבפר ויצא אֹומרֹו ּכי לֹומר מתחּיב ְְְְִִֵַַַַָָָאּתה

ּבׁשעת ּבפנים לעמד ׁשּצרי לֹומר ּבא ְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹהּכּפּורים

צרי היה לא רׁשּות ׁשאם הּפרכת, על ְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּזאה

ׁשּצרי ּדברים, ב' העלם מּפר למד והיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹומר

על ּובהּזֹות ּבחּוץ, הּמזּבח על ּבהּזֹות ְְְֲִֵַַַַַַַַֹלעמד

למדּת הא ׁשּירצה, ּבמקֹום יעמד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּפרכת

ּבפנים לעמד ׁשּצרי ּדברים, ב' ויצא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹמאֹומרֹו

ּכׁשּיּזה ּבחּוץ לעמד וצרי הּפרכת, על ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּכׁשּיּזה

ׁשהּניח עּיּון צרי נתיּׁשבּו זה ּולפי הּמזּבח, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָעל

מֹות אחרי ּבפרׁשת י"ח)הרא"ם ּבדרׁשת(ט"ז ְְֲִֵַַַָָָָ

ּדבריו: ׁשם יעּין ְְְַָָָָָֻויצא

‡l‡זאת ּבריתא לפי זאת, לחקר ׁשּצרי ∆»ְְֲִִֶַַָָָֹֹֹ

הּפרכת ּבהּזאת ּפנים עמידת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהכריחה

העלם, מּפר הּכּפּורים יֹום ּפר למד ּׁשּלא ְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּמה

לּמה ה' ּדלפני ּבריתא להבין ּכׁשּנחזר ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאם

ה' לפני לֹומר צרי והלא קׁשה וכּו' ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹנאמר

ויצא אֹומרֹו ּכּונת ּכי יֹודע הייתי לא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשזּולתּה

הּפרכת ּבהּזאת ּבפנים עמידה להצרי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּוא

על עֹולה ּׁשהיה למה נחזר ּומעּתה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּנזּכר,

ּבפנים יעמד העלם ּבפר ּגם ּכי לֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹּדעּתנּו

ּבפר האמּור ּכסדר הּפרכת על הּזאה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבׁשעת

מה הּכּפּורים, לֹומר,יֹום הצר לּמה ּתאמר, ְִִַַַַַָָֹֻ

הּכּפּורים יֹום ּפר על לגּלֹות ּכדי ְְְִִִִֵַַַַָאצטרי

ּכאמּור, הּפרכת ּבהּזאת ּבפנים לעמד ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשחֹובה

ּכי לֹומר ויׁש רׁשּות. אֹומר הייתי זה ְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּזּולת
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(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑לכליֹות יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּוליתרת ּולי∑‰hÁ‡˙.ולחלבים ולחלבים לכליֹות, זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרתלהביא ÌÈ¯È∑,המחּבר מן ְְֲִֶֶַָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆ְִַָֻ

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו .(ת"כ)ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶַַָֹֹ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

(é)ìò ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−
:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑?ּכאן ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאּלא

מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים k‰ŒÏÚ·„.ּובׁשחיטת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ««»≈
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)åéòøk-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©§¨¨®
:BLøôe Baø÷å§¦§−¦§«

(áé)íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³
Làa íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè̈Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻֻ

טהֹור הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ÁnÏ�‰.לֹומר: ıeÁÓ∑ּובבית מחנֹות; לׁשלׁש חּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ««¬∆ְְֲֵַָֹ
ּובסנהדרין יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ ‰ÔLc.עֹולמים, CÙLŒÏ‡∑ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ∆∆∆«∆∆ְִֶָ

לּמחנ אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק Û¯OÈ.ה"הּדׁשן ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ׁשאין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻ«∆∆«∆∆ƒ»≈ֵֶ
ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, .ּתלמּוד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(âé)ìäwä éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨¨®
:eîLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòåÂ§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚ�Â∑ּבאחת להֹורֹות טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ
מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות eNÚÂ.מּכל Ï‰w‰∑ּפיהם על צּבּור החיים.ׁשעׂשּו אור ְִֵֶֶַָָָֻ«»»¿»ִִֶֶַָ

dpÓח L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ È�ÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּמּנּו לעׂשֹות ה' לפני ּתבא ׁשּלא הּתּנא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹסֹובר

מּמּנּו ילמד להקׁשֹות ּדהינּו לבד זה ְְְְְְְִִִֶֶַַַֹּפלּפּול

ּכּנזּכר, וכּו' למד ּׁשּלא ּומּמה הּכּפּורים יֹום ְְִִִִֶַַַַַַָֹּפר

ּתהיה ּפנים ּכל ׁשעל הּכתּוב, ּדר זה אין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכי

ּכּונת היה לא ׁשאם לגּופּה, ּדבר ללמד ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹצריכה

לפרׁש לֹו היה ּכּנזּכר ויצא על לגּלֹות אּלא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָה'

הּכּפּורים: יֹום ּבפר ּבמקֹומֹו ְְִִִַַַָָהּדבר

„BÚצֹודקת זֹו ׁשּדרׁשה ּכיון ּכי לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָנראה

ה' לפני נאמר לּמה להקׁשֹות ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָּכׁשּנקּדים

,מאיד זֹו ּדרׁשה ּתּדחה לּמה מּויצא, ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹוילמד

ּתרויהּו: למדינן ְְְְִִַַַָָהלכ

B‚Â'.יג) ˙„Ú Ïk Ì‡Âּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒ»¬«¿ְְֲִַָֹ

ונאמר עדה ּכאן נאמר סנהדרין, זֹו ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַַָָעדת

ׁשּביׂשראל, המיחדת ּדרׁשּו יׂשראל וכּו', ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהּלן

יהיּו יכֹול יׁשּגּו ואחד, ׁשבעים ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶָָׁשהיא

ונעלם ת"ל מעׂשה ׁשגגת על חּיבים ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֻהמיחדים

עֹוד ואמרּו ּדבר העלם על אּלא חּיבים ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאינם

ּתלמּוד חּיבין יהיּו יכֹול ועׂשּו ּדין בית ְְְִִִֵַַָָָהֹורּו

והּמעׂשה ּדין ּבבית ההֹוראה ועׂשּו, הּקהל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָלֹומר

העדה יׁשּגּו ׁשאם ירצה רמז ּובדר ע"כ. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּקהל

ּתֹורתם יׂשראל סנהדרי ּגם הּיׁשר, מּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויטעּו

על הׁשּגיחּו ׁשּלא לצד מהם, נעלמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹּתהיה

יֹוליד החטא ּכי הּמעקּׁשים, ליּׁשר ה' ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַעדת

ּולמד וצא אחר, ס':)חטא מהֹוראת(ּכתּבֹות ְְְְֵֵֵֵַַַָֻ

ּבאֹותּה ׁשּׁשגג מרּבֹו רׁשּות נטילת ּבלא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹאּבּיי

וכדאיתא ּגרמא, ּדין ּכי והרּגיׁש ְְְְְִִִִִֵָָָָָהֹוראה

:(ה':)ּבסנהדרין ְְְִֶַ
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(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑לכליֹות יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּוליתרת ּולי∑‰hÁ‡˙.ולחלבים ולחלבים לכליֹות, זרה עבֹודה ׂשעירי epnÓ.תרתלהביא ÌÈ¯È∑,המחּבר מן ְְֲִֶֶַָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆ְִַָֻ

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו .(ת"כ)ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶַַָֹֹ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨

(é)ìò ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−
:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑?ּכאן ּפרׁש ׁשּלא הּׁשלמים ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאּלא

מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים k‰ŒÏÚ·„.ּובׁשחיטת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ««»≈
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)åéòøk-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©§¨¨®
:BLøôe Baø÷å§¦§−¦§«

(áé)íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³
Làa íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè̈Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻֻ

טהֹור הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ÁnÏ�‰.לֹומר: ıeÁÓ∑ּובבית מחנֹות; לׁשלׁש חּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ««¬∆ְְֲֵַָֹ
ּובסנהדרין יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ ‰ÔLc.עֹולמים, CÙLŒÏ‡∑ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ∆∆∆«∆∆ְִֶָ

לּמחנ אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק Û¯OÈ.ה"הּדׁשן ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ׁשאין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻ«∆∆«∆∆ƒ»≈ֵֶ
ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, .ּתלמּוד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(âé)ìäwä éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨¨®
:eîLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòåÂ§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚ�Â∑ּבאחת להֹורֹות טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ
מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות eNÚÂ.מּכל Ï‰w‰∑ּפיהם על צּבּור החיים.ׁשעׂשּו אור ְִֵֶֶַָָָֻ«»»¿»ִִֶֶַָ

dpÓח L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ È�ÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּמּנּו לעׂשֹות ה' לפני ּתבא ׁשּלא הּתּנא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹסֹובר

מּמּנּו ילמד להקׁשֹות ּדהינּו לבד זה ְְְְְְְִִִֶֶַַַֹּפלּפּול

ּכּנזּכר, וכּו' למד ּׁשּלא ּומּמה הּכּפּורים יֹום ְְִִִִֶַַַַַַָֹּפר

ּתהיה ּפנים ּכל ׁשעל הּכתּוב, ּדר זה אין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכי

ּכּונת היה לא ׁשאם לגּופּה, ּדבר ללמד ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹצריכה

לפרׁש לֹו היה ּכּנזּכר ויצא על לגּלֹות אּלא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָה'

הּכּפּורים: יֹום ּבפר ּבמקֹומֹו ְְִִִַַַָָהּדבר

„BÚצֹודקת זֹו ׁשּדרׁשה ּכיון ּכי לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָנראה

ה' לפני נאמר לּמה להקׁשֹות ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָּכׁשּנקּדים

,מאיד זֹו ּדרׁשה ּתּדחה לּמה מּויצא, ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹוילמד

ּתרויהּו: למדינן ְְְְִִַַַָָהלכ

B‚Â'.יג) ˙„Ú Ïk Ì‡Âּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒ»¬«¿ְְֲִַָֹ

ונאמר עדה ּכאן נאמר סנהדרין, זֹו ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַַָָעדת

ׁשּביׂשראל, המיחדת ּדרׁשּו יׂשראל וכּו', ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהּלן

יהיּו יכֹול יׁשּגּו ואחד, ׁשבעים ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶָָׁשהיא

ונעלם ת"ל מעׂשה ׁשגגת על חּיבים ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֻהמיחדים

עֹוד ואמרּו ּדבר העלם על אּלא חּיבים ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאינם

ּתלמּוד חּיבין יהיּו יכֹול ועׂשּו ּדין בית ְְְִִִֵַַָָָהֹורּו

והּמעׂשה ּדין ּבבית ההֹוראה ועׂשּו, הּקהל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָלֹומר

העדה יׁשּגּו ׁשאם ירצה רמז ּובדר ע"כ. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּקהל

ּתֹורתם יׂשראל סנהדרי ּגם הּיׁשר, מּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויטעּו

על הׁשּגיחּו ׁשּלא לצד מהם, נעלמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹּתהיה

יֹוליד החטא ּכי הּמעקּׁשים, ליּׁשר ה' ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַעדת

ּולמד וצא אחר, ס':)חטא מהֹוראת(ּכתּבֹות ְְְְֵֵֵֵַַַָֻ

ּבאֹותּה ׁשּׁשגג מרּבֹו רׁשּות נטילת ּבלא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹאּבּיי

וכדאיתא ּגרמא, ּדין ּכי והרּגיׁש ְְְְְִִִִִֵָָָָָהֹוראה

:(ה':)ּבסנהדרין ְְְִֶַ
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(ãé)ìäwä eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈
:ãòBî ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«

(åè)éðôì øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©¨−¦§¥´
:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé§Ÿ̈®§¨©¬¤©¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)éðôì íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´
:úëøtä éðt úà ýåýé§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ È�t מעּוטּה∑‡˙ אם מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם עדין מׁשיח, ּכהן ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻסרחּו,

הּקדּׁשה נסּתּלקה וׁשלֹום, חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום .קדּׁשת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|ýåýé éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½
çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´

:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä̈«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑עׂשה ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוגֹו'".
.חּבתֹו ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למלְך יט)מׁשל ד, ּכאׁשר(רש"י לּפר "ועׂשה לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשה

זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו ּכאּלּונראיתהחטא, ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

(ë)Bl-äNòé ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑,ּכליֹות ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
לפי ּפסּול, – הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מעּכבת מהן אחת ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין .ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àë)øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´
ô :àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN̈©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨¨−«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨¨−§¨¥«

Ôe·¯˜ÈÂיד dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zL�Î È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡�‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡�ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח Èc ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡�‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN� ¯L‡∑וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו על החיים.ׁשּמתחרט אור ְְִֵֶַָָ

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑אֹו" וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי ‡ÂÈÏ.נֹודע Ú„B‰∑היה ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה החיים.ּכׁשחטא אור ִַַָ«≈»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְְִִֵֶָֹ
ּפסּול –. ָ

(äë)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£BÓc ˙‡Â∑הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'd iyiy mei ß

(æë)dúNòa õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨¨−¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈
:íLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçàהחיים אור ©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

È˙כג È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

�ÒÎ˙כו ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ËÁÈ‡.כב) ‡ÈN� ¯L‡ּבהֹוראת אפּלּו ּפרּוׁש ¬∆»ƒ∆¡»ְֲִֵַָ

ועׂשה ּדין ּבית חּיבין ׁשאין ּכל ּדין ְִִִֵֵֵֶַָָָָּבית

הרמּב"ם ּכתב וכן ׂשעיר, חּיב ׁשגגֹותהּוא (הלכֹות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה"ח): פט"ו

‰Ú„B.כג) B‡אֹומרֹו,B‡ואמר ׁשּקדם לצד «ְְְֶַַַָָ

ואמ ז"לואׁשם, ׁשּמביא(תו"כ)רּו מלּמד ְְְְִֵֵֵֶַָָ

הֹודע אֹו אמר לזה נסּתּפק, אם ּתלּוי ְִִֵֶַַַָָָָָאׁשם

וּדאי: אליו הֹודע אם ִֵֵַַַָּפרּוׁש

B‚Â'.כז) LÙ� Ì‡ÂאמרÌ‡Âלהֹוסיף ּבוא"ו ¿ƒ∆∆¿ַָ¿ƒְְִָ

מהּדינים ּׁשרׁשם מה ראׁשֹון ענין ְִִִִֵֶַַַַָָעל

ּבּמה להאמּור נגּדּיּות ּבהם ׁשאין זֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבפרׁשה

ְֶֶָָּׁשּלפניה:

ÌÚÓ.ı¯‡‰רז"ל י"א)ּדרׁשּו למעט(הֹוריֹות ≈«»»∆ְְֵַַַָָ

ׁשּלא ּדבר העלם ּבלא ּבׁשגגתֹו מׁשיח ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹּכהן

אמרּו מעם ׁשל מ"ם ּגם ׂשעירה. אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָיביא

הדיֹוט והּוא זית חצי ׁשאכל ּבהיכי נׂשיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלמעט

ּפרּוׁש ּכׂשּבה. מביא ׁשאינֹו מל והּוא זית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוחצי

ׁשּלא מיּתר ׁשהּוא הארץ עם ּדֹורׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמּתחּלה

ודרׁש ּתחטא ּכי נפׁש אּלא לֹומר צרי ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיה

ׁשהּוא ׁשּבהם ּומיחד הּגדֹול לאפּוקי הארץ ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעם

הגם נדרׁשת היתה זֹו ּודרׁשא הּמׁשיח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

חזר מעם ּומאֹומרֹו הארץ, ּבעם אֹומר ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

ׁשאכל הדיֹוט ּוכגֹון מההדיֹוט, חלק ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָוחּלק

מביא: ׁשאינֹו והׁשלימֹו ונתמּנה זית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָחצי

.d˙NÚaמּמּנּה ודרׁשּו לֹומר, צרי היה לא «¬»ְְִִֶַָָָָָֹ

ּומעּוט ורּבּוי מעּוט ּכהנים ְְֲִִִִַֹּבתֹורת

ּפטּור, ּדין ּבית הֹוראת ּפי על עׂשה ִִִֵֶַַָָָָׁשאם

ּפר הּכתּוב ּׁשּקבע מה אמינא ּדעּת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָּדסלקא

סּבה ׁשהיּו ּדין ּבית על אּלא אינֹו ִִֵֵֶֶַַָָָָָהּקהל

עֹומדים ּכדינם העֹוׂשים אבל לחטא ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹּבהֹוראתם

ּדדוקא לן מׁשמע קא ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְְְִִִַַָָָָָָָלהביא

ּדין ּבבית ּתלה ׁשאם רּבּוי ּבעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַָָהּתֹולה

אם ּפיהם על ועׂשה ּדין ּבית ׁשהֹורּו ְִִִֵֵֶֶַָָּפרּוׁש

הֹוראתם מּצד נפטר אינֹו ׁשּטעּו יֹודע ְִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה

ּבית ׁשּיביאּו הגם ּכׂשבה אֹו ּבׂשעירה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָוחּיב

ּבתבת רמּוז הרּבּוי ּכמׁשּפטֹו. החּטאת ּפר ְְְִִִֵַַַַָָָָּדין

מׁשמע ּבעׂשתּה, ּבדקּדּוק והּמעּוט ְְְְֲֲִִַַַַָָּבעׂשֹות

ב' ּתבין ּובזה אחרת, ולא אֹותּה ְֲִֶֶֶַַָָָֹּבעׂשֹות

נכֹון: על ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִַַַָָֹּבריתֹות



ני `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN� ¯L‡∑וחמר קל ׁשגגתֹו! על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זדֹונֹותיו על החיים.ׁשּמתחרט אור ְְִֵֶַָָ

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑אֹו" וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי ‡ÂÈÏ.נֹודע Ú„B‰∑היה ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה החיים.ּכׁשחטא אור ִַַָ«≈»ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְְִִֵֶָֹ
ּפסּול –. ָ

(äë)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£BÓc ˙‡Â∑הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

(åë)íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'd iyiy mei ß

(æë)dúNòa õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨¨−¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈
:íLàå äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçàהחיים אור ©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

È˙כג È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

�ÒÎ˙כו ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ËÁÈ‡.כב) ‡ÈN� ¯L‡ּבהֹוראת אפּלּו ּפרּוׁש ¬∆»ƒ∆¡»ְֲִֵַָ

ועׂשה ּדין ּבית חּיבין ׁשאין ּכל ּדין ְִִִֵֵֵֶַָָָָּבית

הרמּב"ם ּכתב וכן ׂשעיר, חּיב ׁשגגֹותהּוא (הלכֹות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ה"ח): פט"ו

‰Ú„B.כג) B‡אֹומרֹו,B‡ואמר ׁשּקדם לצד «ְְְֶַַַָָ

ואמ ז"לואׁשם, ׁשּמביא(תו"כ)רּו מלּמד ְְְְִֵֵֵֶַָָ

הֹודע אֹו אמר לזה נסּתּפק, אם ּתלּוי ְִִֵֶַַַָָָָָאׁשם

וּדאי: אליו הֹודע אם ִֵֵַַַָּפרּוׁש

B‚Â'.כז) LÙ� Ì‡ÂאמרÌ‡Âלהֹוסיף ּבוא"ו ¿ƒ∆∆¿ַָ¿ƒְְִָ

מהּדינים ּׁשרׁשם מה ראׁשֹון ענין ְִִִִֵֶַַַַָָעל

ּבּמה להאמּור נגּדּיּות ּבהם ׁשאין זֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבפרׁשה

ְֶֶָָּׁשּלפניה:

ÌÚÓ.ı¯‡‰רז"ל י"א)ּדרׁשּו למעט(הֹוריֹות ≈«»»∆ְְֵַַַָָ

ׁשּלא ּדבר העלם ּבלא ּבׁשגגתֹו מׁשיח ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹּכהן

אמרּו מעם ׁשל מ"ם ּגם ׂשעירה. אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָיביא

הדיֹוט והּוא זית חצי ׁשאכל ּבהיכי נׂשיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלמעט

ּפרּוׁש ּכׂשּבה. מביא ׁשאינֹו מל והּוא זית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוחצי

ׁשּלא מיּתר ׁשהּוא הארץ עם ּדֹורׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמּתחּלה

ודרׁש ּתחטא ּכי נפׁש אּלא לֹומר צרי ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיה

ׁשהּוא ׁשּבהם ּומיחד הּגדֹול לאפּוקי הארץ ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעם

הגם נדרׁשת היתה זֹו ּודרׁשא הּמׁשיח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן

חזר מעם ּומאֹומרֹו הארץ, ּבעם אֹומר ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

ׁשאכל הדיֹוט ּוכגֹון מההדיֹוט, חלק ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָוחּלק

מביא: ׁשאינֹו והׁשלימֹו ונתמּנה זית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָחצי

.d˙NÚaמּמּנּה ודרׁשּו לֹומר, צרי היה לא «¬»ְְִִֶַָָָָָֹ

ּומעּוט ורּבּוי מעּוט ּכהנים ְְֲִִִִַֹּבתֹורת

ּפטּור, ּדין ּבית הֹוראת ּפי על עׂשה ִִִֵֶַַָָָָׁשאם

ּפר הּכתּוב ּׁשּקבע מה אמינא ּדעּת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָּדסלקא

סּבה ׁשהיּו ּדין ּבית על אּלא אינֹו ִִֵֵֶֶַַָָָָָהּקהל

עֹומדים ּכדינם העֹוׂשים אבל לחטא ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹּבהֹוראתם

ּדדוקא לן מׁשמע קא ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְְְִִִַַָָָָָָָלהביא

ּדין ּבבית ּתלה ׁשאם רּבּוי ּבעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַָָהּתֹולה

אם ּפיהם על ועׂשה ּדין ּבית ׁשהֹורּו ְִִִֵֵֶֶַָָּפרּוׁש

הֹוראתם מּצד נפטר אינֹו ׁשּטעּו יֹודע ְִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה

ּבית ׁשּיביאּו הגם ּכׂשבה אֹו ּבׂשעירה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָוחּיב

ּבתבת רמּוז הרּבּוי ּכמׁשּפטֹו. החּטאת ּפר ְְְִִִֵַַַַָָָָּדין

מׁשמע ּבעׂשתּה, ּבדקּדּוק והּמעּוט ְְְְֲֲִִַַַַָָּבעׂשֹות

ב' ּתבין ּובזה אחרת, ולא אֹותּה ְֲִֶֶֶַַָָָֹּבעׂשֹות

נכֹון: על ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִַַַָָֹּבריתֹות



xwie`נב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy

(èë)úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈
:äìòä íB÷îa¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)çaæî úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)çáæ ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤´©
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáéהחיים אור §¦¤«¨

(âì)úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאתׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(äì)çáfî áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
ýåýé éMà ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
ô :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨¨−§¦§©¬«

i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑עם אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה, אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
‰'.האמּורין ÈM‡ ÏÚ∑ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ä(à)Bà ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½¬
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø̈−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא החיים.ּבדבר אור ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ÒBkÈÂכט ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯�˙ל ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

�˜a‡לב ‡˙‡hÁÏ d�a¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BÏ.לב) ÁÏÒ�Â „Ú 'B‚Â N·k Ì‡Âצרי ¿ƒ∆∆¿«¿ƒ¿«ִָ

ּפרׁשּיֹות, ּבב' לחּלקם הצר לּמה ְְְְְִַַַַַָָָָֻלדעת

ׂשעירת קרּבנֹו והביא למעלה לֹומר לֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָוהיה

היה ולא וגֹו' ּתמימה ּכׂשבה אֹו וגֹו' ְְְְְִִִִָָָָֹעּזים

חּלקם ּכי ונראה הּפרׁשה, ּכל לכּתב ְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹצרי

רז"ל ׁשאמרּו עצמֹו לּטעם ג')הּכתּוב (תו"כ ְְֶַַַַַַַָָ

ּבחּטאת אליה לרּבֹות ׁשּבא עז ואם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּבפרׁשת

ּכאׁשר ּבכׂשּבה לֹומר ּדקּדק ולזה הּכׂשּבה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמן

ּובׂשעירה הּכׂשב, חלב ּכליּוסר ואת אמר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחּטאת וחדא נדבה ּבׁשלמי וחדא יסיר. ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָחלּבּה

האמּור, ּבכל חּדּוׁש ׁשּיׁש רֹואני ּגם ְִִֵֶַַָָָָחֹובה.

רז"לCÓÒÂאֹומרֹו הכא)ּדרׁשּו ׁשּבא(תו"כ ְ¿»«ְֶַַָָָָ

ׁשּטעּונין מצרע וחּטאת נזיר חּטאת על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹללּמד

ואֹומרֹו hÁÏ‡˙סמיכה, d˙B‡ ËÁLÂּדרׁשּו ְְְִָ¿»«»¿«»ְָ

ז') חּטאת,(זבחים לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּומּכאן ׂשעירה ּבפרׁשת נרמז לא זה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹּופרט

ואֹומרֹו לׁשניהם, למד ‡L¯אּתה ÌB˜Óa'וגֹו ְְְִֵֵֶַָָƒ¿¬∆ְ

ּבזבחים חּטאת(מ"ח:)אמרּו מקֹומן איזהּו ּפרק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

החּטאת וׁשחט ּדכתיב צפֹון ּדבעיא ְְְְְִִַַַָָָָָָָמנלן

מנלן לעּכּובא למצוה אׁשּכחן העֹולה, ְְְְְְְִִִַָָָָָָָּבמקֹום

וגֹו' העלה את יׁשחט אׁשר ּבּמקֹום ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹּדכתיב

ּבּׁש"ס וׁשם ּכתּובים. ב' ׁשהצרכּו הרי ְְְְֲִֵֶַַָֻע"כ.

ואֹומרֹו לעּכּובא, החּטאֹות לכל ׁשּלמדין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָהעלה

ּכאן) ‰hÁ‡˙(תו"כ ÌcÓלקּבל ׁשּצרי ּדרׁשּו ָƒ«««»ְְִֵֶַָָ

ּבֹו יׁש ּׁשּכפל מה ּבכל וכן חּטאת, לׁשם ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּדמּה

חּקים ללּמד קרא חלקינהּו ולזה מׁשּפט, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻחּדּוׁש

וכּו': ְְִִָּומׁשּפטים

˙ËÁ‡.א) Èkאמר ענין לאיזה לדעת צרי ƒ∆¡»ְְִִֵֶַַַָָָָ

‡ËÁ˙ Èkּכי אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא ƒ∆¡»ִֶֶַָָָֹ

הצר ׁשּלא להיֹות ּכי ונראה וגֹו', קֹול ְְְְְְִִִִֶֶַַֹֻתׁשמע

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyiy meil inei xeriy
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àîè õøL úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−¤¤́¨¥®

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ� B‡∑.ּכרת ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכן נדרׁש ׁשבּועֹות epnÓ.ּבמּסכת ÌÏÚ�Â∑הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֶֶַַ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

‡Bב ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L�‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·�a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï·�·¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·�a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להעיד רצה ׁשּלא לצד אּלא לזה להׁשּביעֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹזה

מּמּנּו יׁשאל ּבתחּלה ּכי לזּכֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעדּות

עליו קֹורא ּכפירתֹו ועל הׁשּבעה, ּבלא ְְְְִֵֵַַָָָָָֹעדּותֹו

לדּבר זה הּוא חטא ּכי תחטא, ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַַָָהּכתּוב

ּבקרּבן. ּתתחּיב וגֹו' קֹול ׁשמעה ואם ְְְְְְְִִִֵַָָָָָׁשקרים,

ׁשּזּולת ׁשּיֹורה וׁשמעה ׁשל וא"ו ּתתיּׁשב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּובזה

חּטאה: ּבֹו הרׁשּום החטא הּוא ְֵֶַַָָָָזה

„BÚׁשבּועת ּבפרק ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

ועל(ל.)העדּות הּׁשבּועה זדֹון על וחּיבין ְְְְִֵַַַַָָָ

על חּיבין ואינן העדּות, זדֹון עם ְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשגגתּה

אם ׁשגגתּה, על חּיבין ואין ּופירש"י ְְְִִִִֵַַָָָָָׁשגגתּה,

לֹו יֹודעין ׁשאין ּכסבּורין לגמרי הם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַׁשֹוגגין

מהלכֹות א' ּבפרק הרמּב"ם וכתב וכּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָעדּות

ּכגֹון העדּות, ׁשבּועת ׁשגגת ּכיצד ְְְְִֵֵַַַָׁשבּועֹות

וידע קרּבן עליה ׁשחּיבין מּמּנּו ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנעלם

ע"כ. ׁשקר וׁשהּוא וכּו' אסּורה זֹו ְְְֲֶֶֶֶָָׁשּׁשבּועה

על ׁשּיֹודע הּוא עליה ׁשחּיב ׁשהּׁשגגה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

אֹומרֹו והּוא וׁשקר אסּורה ׁשהיא ּפנים ְְְֲִִֶֶֶָָָּכל

‡ËÁ˙ Èk LÙ�ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין ּפרּוׁש ∆∆ƒ∆¡»ְְִֵֵֵֵֵ

ׁשחׁשבה ׁשגגה אם לׁשלל ׁשחֹוטאת, ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּתּכיר

על חּיב אינֹו העדּות ׁשּׁשכחה אֹו ְֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּותר

אמת אנׁשי ּובאּגדת זֹו. י"ג:)ׁשבּועה וּיקרא (זהר ְְְְֱִֵֶַַַַַָָָֹ

לעֹולם ּבירידתּה הּנפׁש על זה ּפסּוק ְִִִֶֶֶַַַָָָָָנדרׁש

נכֹון: ַָעל

‰ÚÓLÂ.‰Ï‡ ÏB˜מה ּדר על יתּבאר ¿»¿»»»ְִֵֶֶַַָ

העדּות ׁשבּועת ּפרק ּבריׁש ְְְֵֵֶֶֶַָָּׁשאמרּו

ּבפני(ׁשם) וכּו' העדּות ׁשבּועת הּמׁשנה, וז"ל ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּומּפי עצמֹו, מּפי ּדין ּבית ּבפני וׁשּלא ּדין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַֹּבית

ּדין ּבבית ּבהן ׁשּיכּפרּו עד חּיבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחרים

מּפי ּבין אֹומרים וחכמים מאיר רּבי ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּדברי

אחרים מּפי ּבין ׁשּיכּפרּועצמֹו עד חּיבים אינם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאיר לרּבי הּנה ע"כ. ּדין ּבית ּבפני ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבהן

ׁשּתהיה צרי אין ּדין ּבבית ׁשהיא ְְִִִִֵֵֶֶֶָָּכל

האזן ּבׁשמיעת אּלא עצמֹו מּפי ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹהּׁשבּועה

אֹומרֹו והּוא מתחּיב. ‡Ï‰לבד ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ְְְְִֵַַ¿»¿»»»

ולחכמים אמן. ענה ׁשּלא הגם לסברתּפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אלה קֹול ׁשּׁשמעה ּכל והאחרֹונים ְְֲִֶַָָָָָָָהראב"ד

ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ּדין ּבית ּבפני ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֹּבין

הּכפירה ׁשהיתה ּכל אמן ענה לא ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹאפּלּו

חּיב. הּׁשבּועה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ּדין ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבבית

הּוא הּצדדין ׁשּבכל הּכתּוב ידּיק זה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻּולדר

צרי ואין אלה קֹול ּבׁשמיעת הּדבר ְְִִִֵֶַַָָָָָּתֹולה

ׂשפתים: ְִִַָּבּטּוי

Ì"aÓ¯Âׁשּצרי ּכחכמים ׁשּפסק הגם ז"ל ¿«¿»ֲֲִִֶֶַַַָָָ

על אף ּדין ּבבית הּכפירה ְְְִִִֵֶֶַַַָׁשיהיה

ּבפני ׁשּלא הּׁשבּועה היתה ׁשאם חלק כן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפי

ּבדבריו ּכמבאר אמן, ׁשּיענה צרי ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם י"ז, הלכה י' ּובפרק א', הלכה ט' ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָּבפרק

מהּני לא ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ׁשּכל סֹובר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכן

אחרים מּפי אֹו עצמֹו, מּפי אּלא אחרים ְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָמּפי

ׁשּכתב ּוכמֹו מּפיו, ּכּמֹוציא ׁשהּוא אמן ְְִִִֵֶֶַַָָָָוענה

והּׂשיגֹו ׁשבּועֹות, מהלכֹות ב' ּפרק ְְְְִִִִִֵֶֶַּבתחּלת

ּכרּבי הלכה אין ּכי י' הלכה ט' ּפרק ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָהראב"ד

מה לחכמים ּבין מאיר לרּבי ּבין ועֹוד ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמאיר,

והלא הּׁשבּועה ּבׁשעת ּדין הּבית ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּצר

ע"כ. הּכפירה על אּלא וכּו' מקּפידין ְְְִִִֵֶַַַָָאין

לרמּב"ם לֹו מּנין ידע ׁשלא ּכתב מׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּכסף

זה: ִֶחּלּוק

ÈÏÂאלא ורּבנן מאיר רּבי נחלקּו לא ּכי נראה ¿ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולא ּדין לבית חּוץ עצמֹו מּפי ְְְְְִִִִֵַַֹּבנׁשּבע

ּדלרּבי עּקר, ּכל ּדין ּבבית הּכפירה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהיתה

הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּדיּליף מּׁשּום חּיב ְְִִִִִֵַַַַָָמאיר

חּיב, עצמֹו מּפי ׁשּׁשם ּכׁשם ּומינה מינה ְְְִִִִֵֶַַָָָָודֹון

ּגם חּיב, ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומינה

ּדֹון סֹוברים ורּבנן כן, ּכמֹו העדּות ְְְְִֵֵַַָָָׁשבּועת

ּבּנׁשּבע אבל ׁשם, ּכאמּור ּבאתרּה ואֹוקי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָמינה

הּכפירה והיתה ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּפי

ּומׁשמע ּבזה להם מחלקת אין ּדין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית

חּיב: עלמא ְְְֵַַָָֻּדלכּלי

‡l‡ׁשבּועה ּבכל ׁשהצרי רמּב"ם ׁשל ּדטעמֹו ∆»ְְְְְֲִִֶֶַַָָָ

מּפי להיֹות ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשהיתה

ע"ב ל"א ּדף ׁשם ּדתנן מּמה והּוא ְְְִִַַַָָעצמֹו,

ּבֹואּו לב' אמר ּכיצד העדּות ׁשבּועת ְְְֵֵַַַָָוז"ל

עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה ְְְֲִִִֵֵֶַָָוהעידּוני

עליכם אני מׁשּביע יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

עליהם הׁשּביע חּיבין, אּלּו הרי אמן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָואמרּו

ּדין לבית ּובאּו ּדין לבית חּוץ ּפעמים ְְְִִִֵֵָָה'

ע"כ. וכּו' ּכל על חּיבין ּכפרּו ּפטּורים, ְְְְִִַַָָָוהֹודּו

מתניתן, מּני אמן, ואמרּו ּבפרּוׁש ּדקתני ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי

ּבבית ּכפירה היתה ׁשּלא ּומירי מאיר רּבי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאי

סתם ּכ ואחר מחלקת ליה הּוי ּכן אם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹּדין,

מאיר רּבי מחלקת רּבי ּכתב ׁשּקדמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּמׁשנה

ּכרּבי סתם ּכתב ׁשּלאחריה זֹו ּובמׁשנה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָורּבנן

הּכפירה הצרי ׁשרמּב"ם ּׁשּמצינּו ּומּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמאיר,

ּכן אם עצמֹו מּפי נׁשּבע אפּלּו ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵַַּבבית

ּובמאי, אמן, ואמרּו וקתני ּכרּבנן, מתני' ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמפרׁש

לכל ּדין ּבית ּבפני ׁשאם ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹׁשּלא

הרי ּכן אם אמן, ׁשּיאמר צרי אין ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּסברֹות

ׁשּלא אמן ׁשּיאמר צרי חכמים ׁשּלדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹל

ׁשאמר ׁשּטעם ּכתבּו והּתֹוספֹות ּדין. ּבית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

אם נמי הכי ואין לקּצר, היא אמן ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָואמרּו

ּדעת ּכן ואין עדּות, ל יֹודעים אנּו אין ְְְְִֵֵֵֵַַָָאמרּו

ּדין לבית חּוץ ׁשהּׁשבּועה ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָרמּב"ם

והּטעם עצמֹו, מּפי ּדהינּו אמן ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹצרי

הגם קֹול וׁשמעה הּכתּוב אמר לא ּכי ְְֲִַַַָָָָֹהּוא

ׁשּבֹו ּדין ּבבית אּלא מּפיו הּוא אמר ְִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשּלא אבל יּגיד לא אם ּדכתיב הּכתּוב ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמדּבר

מּפיו: ׁשּיֹוציא צרי ּדין ּבית ְִִִִִִֵֵֶָּבפני

Ì‚‰Âׁשהּכפירה מנלן וז"ל ל"ב ּדף ׁשם ׁשאמרּו «¬«ְְְְִֶֶַַָָָָָ

מחּיבי, לא אחּוץ ּדמתחּיבי הּוא ּדין ְְְְְְִִֵֵֵַַַֹּבבית

לא וגֹו' יּגיד לא אם קרא אמר אּבּיי ְְִִֵַַַַַָָָֹֹאמר

מתחּיבין, זה מּגיד ׁשאם ּבמקֹום אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָאמרּתי

ּגּופא ׁשבּועה אימא הכי אי ּפּפא רב ליה ְִִֵֵַַָָָָָָָאמר

סלקא לא לא, ּדין ּבבית ׁשּלא אין ּדין ְְְִִִֵֵֶַָֹֹֹּבבית

ואי אחת, ּכל על לחּיב לאחת ּדתניא ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָּדעּת

אחת ּכל על מחּיב מי ּדין ּבבית ּדעּת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָסלקא

ּדין ּבית ּבפני ּפעמים ה' עליהן הׁשּביע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוהתנן

א וכּו' אחת אּלא חּיבין אין ׁשמעוכפרּו לאו ּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדין, ּבבית ּכפירה ּדין לבית חּוץ ׁשבּועה ְְְְִִִִֵֵָָָמינה

היא ּדין ּבבית ׁשּיׁשנּה הּׁשבּועה ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמׁשמע

עליה, ּומתחּיב ּדין לבית חּוץ ּתהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצמּה

ּבפני ׁשנא לא אחרים הׁשּביעּוהּו אפּלּו ּכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵָֹואם

לכׁשּנעמד ּדין. ּבית ּבפני ׁשּלא ׁשנא לא ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹּבית

ּדינֹו עּמּוד ּדגל מּׁשם ּדברים ׁשל אמּתתן ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָעל

מּדתניא ּׁשּמֹוכיח מּמה ּכי ז"ל, רמּב"ם ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשל

לאחת והלא וקׁשה אחת. ּכל על לחּיב ְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָֹלאחת

ּבׁשבּועת עֹוסקים ואנּו ּבּטּוי ּבׁשבּועת ְְְְְִִִִַַָָּכתּובה

ּובהכרח לזֹו. זֹו ׁשבּועה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָהעדּות

עצמֹו מּפי לׁשבּועה אּלא מֹוכיח אינֹו ּכי ְְִִִִִֵֶַַַָָלֹומר

מּׁשבּועת העדּות ּבׁשבּועת ׁשּיׁשנּה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלמדּוה

ּכאמּור ּתחטא ּדתחטא ׁשוה ּבגזרה ְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָָָָהּפּקדֹון

ּכנׁשּבע העדּות לׁשבּועת ׁשּפיר מֹוכיח ולזה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשם,

אחרים הׁשּביעּוהּו אבל מּמּנה, הּנלמד ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָמּפיו

העדּות ׁשבּועת ּבפרק הּמזּכרת ׁשבּועה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשהיא

מֹוכיח אין ּכי עליה ׁשחּיב הּוא ּדין ּבבית ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדוקא

רב ּׁשּדּיק למה חֹוזרים ואנּו מּלאחת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכלּום

ולא לא, ּדין ּבבית ׁשּלא אין ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶַָֹֹֹּפּפא

ּׁשּדקּדק למה אּלא ּפּפא רב לדברי אּבּיי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדחה

ׁשּמׁשמע לא ּדין ּבבית ׁשּלא וכּו' ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּבדבריו

ּדין ּבית ּבפני אּלא העדּות ׁשבּועת חּיּוב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאין

ּדוקא אחרים מּפי ּולעֹולם מּדעּתֹו, זה ׁשלל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלזה

רמּב"ם: ּוכדעת ּדין ְְְִֵַַַָּבבית

e�ÈˆÓ�אֹומרֹו ּכי זה לדר ÚÓLÂ‰אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִֶֶֶ¿»¿»

‰Ï‡ ÏB˜ׁשּלא והגם ׁשהׁשּביעּוהּו הּוא »»ְֲִִֶֶַַֹ

אם ׁשּדּיק ּכמֹו ּדין ּבבית ודוקא אמן, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָענה
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i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ� B‡∑.ּכרת ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

להעיד רצה ׁשּלא לצד אּלא לזה להׁשּביעֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹזה

מּמּנּו יׁשאל ּבתחּלה ּכי לזּכֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעדּות

עליו קֹורא ּכפירתֹו ועל הׁשּבעה, ּבלא ְְְְִֵֵַַָָָָָֹעדּותֹו

לדּבר זה הּוא חטא ּכי תחטא, ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַַָָהּכתּוב

ּבקרּבן. ּתתחּיב וגֹו' קֹול ׁשמעה ואם ְְְְְְְִִִֵַָָָָָׁשקרים,

ׁשּזּולת ׁשּיֹורה וׁשמעה ׁשל וא"ו ּתתיּׁשב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּובזה

חּטאה: ּבֹו הרׁשּום החטא הּוא ְֵֶַַָָָָזה

„BÚׁשבּועת ּבפרק ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

ועל(ל.)העדּות הּׁשבּועה זדֹון על וחּיבין ְְְְִֵַַַַָָָ

על חּיבין ואינן העדּות, זדֹון עם ְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשגגתּה

אם ׁשגגתּה, על חּיבין ואין ּופירש"י ְְְִִִִֵַַָָָָָׁשגגתּה,

לֹו יֹודעין ׁשאין ּכסבּורין לגמרי הם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַׁשֹוגגין

מהלכֹות א' ּבפרק הרמּב"ם וכתב וכּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָעדּות

ּכגֹון העדּות, ׁשבּועת ׁשגגת ּכיצד ְְְְִֵֵַַַָׁשבּועֹות

וידע קרּבן עליה ׁשחּיבין מּמּנּו ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנעלם

ע"כ. ׁשקר וׁשהּוא וכּו' אסּורה זֹו ְְְֲֶֶֶֶָָׁשּׁשבּועה

על ׁשּיֹודע הּוא עליה ׁשחּיב ׁשהּׁשגגה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

אֹומרֹו והּוא וׁשקר אסּורה ׁשהיא ּפנים ְְְֲִִֶֶֶָָָּכל

‡ËÁ˙ Èk LÙ�ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין ּפרּוׁש ∆∆ƒ∆¡»ְְִֵֵֵֵֵ

ׁשחׁשבה ׁשגגה אם לׁשלל ׁשחֹוטאת, ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּתּכיר

על חּיב אינֹו העדּות ׁשּׁשכחה אֹו ְֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּותר

אמת אנׁשי ּובאּגדת זֹו. י"ג:)ׁשבּועה וּיקרא (זהר ְְְְֱִֵֶַַַַַָָָֹ

לעֹולם ּבירידתּה הּנפׁש על זה ּפסּוק ְִִִֶֶֶַַַָָָָָנדרׁש

נכֹון: ַָעל

‰ÚÓLÂ.‰Ï‡ ÏB˜מה ּדר על יתּבאר ¿»¿»»»ְִֵֶֶַַָ

העדּות ׁשבּועת ּפרק ּבריׁש ְְְֵֵֶֶֶַָָּׁשאמרּו

ּבפני(ׁשם) וכּו' העדּות ׁשבּועת הּמׁשנה, וז"ל ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ּומּפי עצמֹו, מּפי ּדין ּבית ּבפני וׁשּלא ּדין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַֹּבית

ּדין ּבבית ּבהן ׁשּיכּפרּו עד חּיבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחרים

מּפי ּבין אֹומרים וחכמים מאיר רּבי ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּדברי

אחרים מּפי ּבין ׁשּיכּפרּועצמֹו עד חּיבים אינם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאיר לרּבי הּנה ע"כ. ּדין ּבית ּבפני ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבהן

ׁשּתהיה צרי אין ּדין ּבבית ׁשהיא ְְִִִִֵֵֶֶֶָָּכל

האזן ּבׁשמיעת אּלא עצמֹו מּפי ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹהּׁשבּועה

אֹומרֹו והּוא מתחּיב. ‡Ï‰לבד ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ְְְְִֵַַ¿»¿»»»

ולחכמים אמן. ענה ׁשּלא הגם לסברתּפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אלה קֹול ׁשּׁשמעה ּכל והאחרֹונים ְְֲִֶַָָָָָָָהראב"ד

ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ּדין ּבית ּבפני ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֹּבין

הּכפירה ׁשהיתה ּכל אמן ענה לא ְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹאפּלּו

חּיב. הּׁשבּועה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ּדין ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבבית

הּוא הּצדדין ׁשּבכל הּכתּוב ידּיק זה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻּולדר

צרי ואין אלה קֹול ּבׁשמיעת הּדבר ְְִִִֵֶַַָָָָָּתֹולה

ׂשפתים: ְִִַָּבּטּוי

Ì"aÓ¯Âׁשּצרי ּכחכמים ׁשּפסק הגם ז"ל ¿«¿»ֲֲִִֶֶַַַָָָ

על אף ּדין ּבבית הּכפירה ְְְִִִֵֶֶַַַָׁשיהיה

ּבפני ׁשּלא הּׁשבּועה היתה ׁשאם חלק כן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפי

ּבדבריו ּכמבאר אמן, ׁשּיענה צרי ּדין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם י"ז, הלכה י' ּובפרק א', הלכה ט' ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָּבפרק

מהּני לא ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ׁשּכל סֹובר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכן

אחרים מּפי אֹו עצמֹו, מּפי אּלא אחרים ְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָמּפי

ׁשּכתב ּוכמֹו מּפיו, ּכּמֹוציא ׁשהּוא אמן ְְִִִֵֶֶַַָָָָוענה

והּׂשיגֹו ׁשבּועֹות, מהלכֹות ב' ּפרק ְְְְִִִִִֵֶֶַּבתחּלת

ּכרּבי הלכה אין ּכי י' הלכה ט' ּפרק ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָהראב"ד

מה לחכמים ּבין מאיר לרּבי ּבין ועֹוד ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמאיר,

והלא הּׁשבּועה ּבׁשעת ּדין הּבית ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּצר

ע"כ. הּכפירה על אּלא וכּו' מקּפידין ְְְִִִֵֶַַַָָאין

לרמּב"ם לֹו מּנין ידע ׁשלא ּכתב מׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּכסף

זה: ִֶחּלּוק

ÈÏÂאלא ורּבנן מאיר רּבי נחלקּו לא ּכי נראה ¿ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולא ּדין לבית חּוץ עצמֹו מּפי ְְְְְִִִִֵַַֹּבנׁשּבע

ּדלרּבי עּקר, ּכל ּדין ּבבית הּכפירה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהיתה

הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּדיּליף מּׁשּום חּיב ְְִִִִִֵַַַַָָמאיר

חּיב, עצמֹו מּפי ׁשּׁשם ּכׁשם ּומינה מינה ְְְִִִִֵֶַַָָָָודֹון

ּגם חּיב, ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא אפּלּו ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומינה

ּדֹון סֹוברים ורּבנן כן, ּכמֹו העדּות ְְְְִֵֵַַָָָׁשבּועת

ּבּנׁשּבע אבל ׁשם, ּכאמּור ּבאתרּה ואֹוקי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָמינה

הּכפירה והיתה ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּפי

ּומׁשמע ּבזה להם מחלקת אין ּדין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית

חּיב: עלמא ְְְֵַַָָֻּדלכּלי

‡l‡ׁשבּועה ּבכל ׁשהצרי רמּב"ם ׁשל ּדטעמֹו ∆»ְְְְְֲִִֶֶַַָָָ

מּפי להיֹות ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשהיתה

ע"ב ל"א ּדף ׁשם ּדתנן מּמה והּוא ְְְִִַַַָָעצמֹו,

ּבֹואּו לב' אמר ּכיצד העדּות ׁשבּועת ְְְֵֵַַַָָוז"ל

עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה ְְְֲִִִֵֵֶַָָוהעידּוני

עליכם אני מׁשּביע יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

עליהם הׁשּביע חּיבין, אּלּו הרי אמן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָואמרּו

ּדין לבית ּובאּו ּדין לבית חּוץ ּפעמים ְְְִִִֵֵָָה'

ע"כ. וכּו' ּכל על חּיבין ּכפרּו ּפטּורים, ְְְְִִַַָָָוהֹודּו

מתניתן, מּני אמן, ואמרּו ּבפרּוׁש ּדקתני ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי

ּבבית ּכפירה היתה ׁשּלא ּומירי מאיר רּבי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאי

סתם ּכ ואחר מחלקת ליה הּוי ּכן אם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹּדין,

מאיר רּבי מחלקת רּבי ּכתב ׁשּקדמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּמׁשנה

ּכרּבי סתם ּכתב ׁשּלאחריה זֹו ּובמׁשנה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָורּבנן

הּכפירה הצרי ׁשרמּב"ם ּׁשּמצינּו ּומּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמאיר,

ּכן אם עצמֹו מּפי נׁשּבע אפּלּו ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵַַּבבית

ּובמאי, אמן, ואמרּו וקתני ּכרּבנן, מתני' ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמפרׁש

לכל ּדין ּבית ּבפני ׁשאם ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹׁשּלא

הרי ּכן אם אמן, ׁשּיאמר צרי אין ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּסברֹות

ׁשּלא אמן ׁשּיאמר צרי חכמים ׁשּלדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹל

ׁשאמר ׁשּטעם ּכתבּו והּתֹוספֹות ּדין. ּבית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

אם נמי הכי ואין לקּצר, היא אמן ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָואמרּו

ּדעת ּכן ואין עדּות, ל יֹודעים אנּו אין ְְְְִֵֵֵֵַַָָאמרּו

ּדין לבית חּוץ ׁשהּׁשבּועה ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָרמּב"ם

והּטעם עצמֹו, מּפי ּדהינּו אמן ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹצרי

הגם קֹול וׁשמעה הּכתּוב אמר לא ּכי ְְֲִַַַָָָָֹהּוא

ׁשּבֹו ּדין ּבבית אּלא מּפיו הּוא אמר ְִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשּלא אבל יּגיד לא אם ּדכתיב הּכתּוב ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמדּבר

מּפיו: ׁשּיֹוציא צרי ּדין ּבית ְִִִִִִֵֵֶָּבפני

Ì‚‰Âׁשהּכפירה מנלן וז"ל ל"ב ּדף ׁשם ׁשאמרּו «¬«ְְְְִֶֶַַָָָָָ

מחּיבי, לא אחּוץ ּדמתחּיבי הּוא ּדין ְְְְְְִִֵֵֵַַַֹּבבית

לא וגֹו' יּגיד לא אם קרא אמר אּבּיי ְְִִֵַַַַַָָָֹֹאמר

מתחּיבין, זה מּגיד ׁשאם ּבמקֹום אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָאמרּתי

ּגּופא ׁשבּועה אימא הכי אי ּפּפא רב ליה ְִִֵֵַַָָָָָָָאמר

סלקא לא לא, ּדין ּבבית ׁשּלא אין ּדין ְְְִִִֵֵֶַָֹֹֹּבבית

ואי אחת, ּכל על לחּיב לאחת ּדתניא ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָּדעּת

אחת ּכל על מחּיב מי ּדין ּבבית ּדעּת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָסלקא

ּדין ּבית ּבפני ּפעמים ה' עליהן הׁשּביע ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוהתנן

א וכּו' אחת אּלא חּיבין אין ׁשמעוכפרּו לאו ּלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדין, ּבבית ּכפירה ּדין לבית חּוץ ׁשבּועה ְְְְִִִִֵֵָָָמינה

היא ּדין ּבבית ׁשּיׁשנּה הּׁשבּועה ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמׁשמע

עליה, ּומתחּיב ּדין לבית חּוץ ּתהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצמּה

ּבפני ׁשנא לא אחרים הׁשּביעּוהּו אפּלּו ּכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵָֹואם

לכׁשּנעמד ּדין. ּבית ּבפני ׁשּלא ׁשנא לא ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹּבית

ּדינֹו עּמּוד ּדגל מּׁשם ּדברים ׁשל אמּתתן ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָעל

מּדתניא ּׁשּמֹוכיח מּמה ּכי ז"ל, רמּב"ם ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשל

לאחת והלא וקׁשה אחת. ּכל על לחּיב ְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָֹלאחת

ּבׁשבּועת עֹוסקים ואנּו ּבּטּוי ּבׁשבּועת ְְְְְִִִִַַָָּכתּובה

ּובהכרח לזֹו. זֹו ׁשבּועה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָהעדּות

עצמֹו מּפי לׁשבּועה אּלא מֹוכיח אינֹו ּכי ְְִִִִִֵֶַַַָָלֹומר

מּׁשבּועת העדּות ּבׁשבּועת ׁשּיׁשנּה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלמדּוה

ּכאמּור ּתחטא ּדתחטא ׁשוה ּבגזרה ְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָָָָהּפּקדֹון

ּכנׁשּבע העדּות לׁשבּועת ׁשּפיר מֹוכיח ולזה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשם,

אחרים הׁשּביעּוהּו אבל מּמּנה, הּנלמד ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָמּפיו

העדּות ׁשבּועת ּבפרק הּמזּכרת ׁשבּועה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשהיא

מֹוכיח אין ּכי עליה ׁשחּיב הּוא ּדין ּבבית ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדוקא

רב ּׁשּדּיק למה חֹוזרים ואנּו מּלאחת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכלּום

ולא לא, ּדין ּבבית ׁשּלא אין ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶַָֹֹֹּפּפא

ּׁשּדקּדק למה אּלא ּפּפא רב לדברי אּבּיי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדחה

ׁשּמׁשמע לא ּדין ּבבית ׁשּלא וכּו' ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּבדבריו

ּדין ּבית ּבפני אּלא העדּות ׁשבּועת חּיּוב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאין

ּדוקא אחרים מּפי ּולעֹולם מּדעּתֹו, זה ׁשלל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלזה

רמּב"ם: ּוכדעת ּדין ְְְִֵַַַָּבבית

e�ÈˆÓ�אֹומרֹו ּכי זה לדר ÚÓLÂ‰אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִֶֶֶ¿»¿»

‰Ï‡ ÏB˜ׁשּלא והגם ׁשהׁשּביעּוהּו הּוא »»ְֲִִֶֶַַֹ

אם ׁשּדּיק ּכמֹו ּדין ּבבית ודוקא אמן, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָענה
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(â)àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå dä®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑וזבֹותל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑הּנֹוגע לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְֵַַַ
נּדה טהֹור∑da.ּבבֹועל עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚ�Â∑הּטמאה קדׁש∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ּבאכילת ְִֵָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈ֲִֶַַֹ

מקּדׁש ּבביאת .אֹו ְְִִַָ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|áéèéäì Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´§¥¦À
òãé-àeäå epnî íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬

:älàî úçàì íLàå§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: ÏÎÏ.לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ¿…

‡h·È ¯L‡∑לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚ�Â∑אבל ּכאן, ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ּבקרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבאׁשם אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש .ׁשבּועה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(ä)àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈
:äéìò̈¤«¨

(å)äá÷ð àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
åéìò øtëå úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²

:Búàhçî ïäkä©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç̈À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«¨−©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåהחיים אור §¤¨¬§Ÿ¨«

d˙·BÒג ÏÎÏ ‡L�‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L�‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L�‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú ÔÓ ‡˙·e˜�¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגם יתחּיב מּפיו ׁשבּועה הֹוציא ואם יּגיד, ְְְִִִִִִֵַַַָֹלא

זה ּבדין עליו ׁשחלה הּׁשבּועה ּפרט על ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכן

הּפּקדֹון ּדׁשבּועת ּתחטא ּדתחטא ׁשוה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָמּגזרה

ּומה ּדין. ּבבית הּכפירה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָּובתנאי

לבית חּוץ ׁשבּועה מינה ׁשמע ּבּגמרא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּׁשּמּסיק

ּוכגֹון ּדין לבית חּוץ לׁשבּועה יׁשנּה ּפרּוׁש ְְְְִִִֵֵֶָָּדין,

מּפיו: ְִִָׁשבּועה

‰zÚÓeרמּב"ם לדעת הּכתּוב ּפׁשט הרוחנּו ≈«»ְְְְְִַַַַַַָָ

ּבמציאּות הּכתּוב ׁשּמדּבר נכֹון, ְְִִֵֶַַַָָעל

ולא ּדין ּבבית אֹותֹו ׁשּמׁשּביעין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָֹאחד

ּבין לעּכּוב, אּלּו ּדברים ּוב' ּדין, ּבבית ְְְִִִִִֵֵֵָהּגיד

מּפי ּדיןההׁשּבעה ּבבית להיֹות צריכה אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָ

ּבבית הּכפירה ׁשהיתה הגם לא, ּדין לבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹוחּוץ

צריכה ּכן ּגם הּכפירה ּובין אחר, ּבזמן ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּדין

מּפי ׁשּנׁשּבע הגם זה וזּולת ּדין, ּבבית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַלהיֹות

מּׁשבּועת ּתחטא מּתחטא ׁשּלמדּוהּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָעצמֹו

הּכפירה ׁשהיתה והיכא חּיב, אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפּקדֹון

למדינן ּדין ּבית ּבפני ׁשּלא והּׁשבּועה ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבבית

והּמׂשּכיל חּיב, ּבפיו נׁשּבע אם ּבּטּוי ְְְְְִִִִִִַַַַַָמּׁשבּועת

מסּיעֹו והּכתּוב מאיר, רמּב"ם ׁשל ׁשּדינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָיבין

ׁשּלא ּתֹועיל אחרים מּפי ׁשּׁשבּועה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹוהאֹומר

לּמּוד ּכי ראיה להביא עליו ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵָָָָָּבפני

אֹו עצמֹו מּפי לּנׁשּבע אּלא אינּה ְְְִִִֵֶַַַַַָָלאחת

עצמֹו: מּפי ּדהינּו אמן ואמר אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשּביעּוהּו

B‚Â'.ז) Èc B„È ÚÈb˙ ‡Ï Ì‡Âהגם ּפרּוׁש ¿ƒ…«ƒ«»≈¿ֲֵַ

ּבני ּוב' ּתֹורים מּב' ליֹותר ידֹו ְְִִִִֵֵֶָָׁשהּגיעה

חסר ׂשה ּדי ידֹו הּׂשיג ׁשּלא עֹוד ּכל ִִֵֵֶֶָָָָֹיֹונה,

עני. קרּבן מביא זה הרי ּפנּדּיֹון חסר ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻאּסר

לֹו אֹומרים אין ידֹו ּדרׁשּו ּכהנים ְְְֲִִֵַָָֹּובתֹורת

וכּו', ּבאּמנּותֹו עסק לֹו אֹומרים ואין ְְְְְֲִִֵָֹֻללוֹות

ּבׁשעתּה, מצוה ּדחביבה מּׁשּום ְְֲִִִִַַַַָָָָהּטעם

ז"ל ּכאן)ּוכמאמרם לא(תו"כ ואם ּבּפסּוק ְְֲִַַָָָָֹ

צרכיו לֹו ואין ׂשה לֹו יׁש ׂשה, ּדי ידֹו ְְִֵֵֵֵֶַַָָָתּגיע

ׂשה ּדי לֹומר ּתלמּוד עני קרּבן ׁשּיביא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמּנין

לֹו הּוא אבל ׂשה זה לאדם לֹו היה ְֲֵֶֶָָָָָּפרּוׁש

לֹו היה ׁשּתאמר ּכמֹו האדם זה ׁשל ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹלצרכיו

אין ּכאּלּו הּוא הרי למחיתֹו אֹו לכסּותֹו ְְְְֲִִִֵֵָאֹו

לֹומר ׁשּדקּדק והּוא N‰לֹו, Ècסּפק ּפי' ְְִֵֶַ≈∆ִֵֵ

הּׂשה לֹו ׁשּיׁש הגם וזה ׂשה, להביא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבידֹו

וראיתי לֹו. צרי הּוא ּכי להביאֹו ּבכחֹו ְְֲִִִִִֵַָָֹאין

ׂשה ׁשל ּפרּוׁש צרכיו ׁשּפרׁש הּלל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלרּבנּו

להתטּפל צרי ׁשהּוא הּוא ׁשהּדין לֹו, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

מה ּכי ּדחק וזה לעזרה, להביאֹו ּטרחּבֹו ְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹ

על ואם יֹונה, ּובני ּתֹורים מהבאת יֹותר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבזה

וׁשם לּמקּדׁש מעֹות ּבידֹו יֹולי הּכבׂש, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּגדל

והלא סמיכה, צרי ׁשהּׂשה לצד ואם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיקנה,

קרּבנֹו יבּטל ולּמה מעּכבת, אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָסמיכה

ׁשנינּו ואנּו עני, קרּבן ויביא הּסמיכה ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָּבׁשביל

עני קרּבן ׁשהקריב עׁשיר נגעים מּסכת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּבסֹוף

נגעים ׁשּבמּסכת והגם יצא, מי"ב)לא (פי"ד ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ויֹורד, עֹולה קרּבן לכל הּדין הּוא לּה, ְְְִֵֶַָָָָָׁשנּו

מהלכֹות י' ּפרק רמּב"ם ּבדברי מּוכח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוכן

מצוה ׁשּיּורי אּלא אינּה הּסמיכה אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָׁשגגֹות,

זבחים ּבריׁש ּכאֹומרם ּכּפר סמ לא ְְְְְִִִֵֵַָָָֹואם

(ו':):

·eLּבפרׁשת ּכהנים ּבתֹורת ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִֶַַָָָָֹראיתי

לּה יׁש וגֹו' ידּה תמצא לא אם ְְִִֵֶֶָָָָֹיֹולדת

עני קרּבן ׁשּתביא מּנין צרכיו לּה ואין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׂשה

זֹו ּדרׁשה הּנה ע"כ. ׂשה ּדי לֹומר ְְִֵֵֶַַָָּתלמּוד

מעּכבין הּנסכים ּכי נסכים לענין ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָצריכה
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(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס(זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּומּצּוי הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ט)ּבעֹולה ה, אם(רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה זריקה ּבמקֹום העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשהּכדת החיים.ראׁש אור «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

Ècח ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נסכים, ׁשּטעּון הּוא עֹולה יֹולדת ְְְִֶֶֶַָָָָוקרּבן

זֹו ּבפרׁשה הּכתּוב ׁשרּבה זה רּבּוי ְִִֵֶֶַַָָָָָָּומעּתה

קׁשה לסמיכה, אם הּוא, מה חּטאת ְִִִֶֶַַָָָׁשל

והלא ּבעֹולה ׂשה ּדי לֹומר אצטרי ְְֲִִֵֶַַָָָָֹלּמה

צרכיה ׁשאין ּבחּטאת אם הּוא וחמר ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹקל

עני קרּבן ׁשּיביא הּכתּוב אמר ְְְִִִֶַַַַָָָָָמעּכבין

ׁשּכן מּכל מעּכבין ׁשּצרכיה עֹולה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׁשבילם

ּכמֹו נראה וּדאי אּלא עני קרּבן ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיביא

ּבעל הרב ׁשהסּכים ראיתי וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתבּתי,

אהרן: ְֲַַָֹקרּבן

ËÁ‡.י) ¯L‡ B˙‡hÁÓעׁשיר ׁשּבקרּבן טעם ≈«»¬∆»»ְְִֶַַַָָ

ו')אמר אמר(ּפסּוק עני ּובקרּבן מחּטאתֹו ְְִֵַַַַָָָָָָ

ּׁשּפרׁשּו מה ּפי על יתּבאר חטא. אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּטאתֹו

ּכהנים י"ג)ּבתֹורת ּפסּוק ּדּלּות,(לקּמן ּדּלי ּבקרּבן ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

ּוׂשעירה ּבכׂשבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָיכֹול

ׁשּבּקּלים הּקּלים יֹונה, ּובני ּבתֹורים יהיּו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָהּקּלים

מאחת לֹומר ּתלמּוד האיפה, ּבעׂשירית ְְֲִִִֵֵַַַַַָָיהיּו

ע"כ. וכּו' לחמּורים הּקלים להׁשוֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַמאּלה

חּטאֹות מיני ג' זֹו ּבפרׁשה ׁשּיׁש לפי ְְִִֵֵֵֶַָָָָּפרּוׁש

זֹו ּכרת ענׁש ּבּה ׁשּיׁש וקדׁשיו מקּדׁש ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיב העדּות ּוׁשבּועת מּכּלן, ְְֲִֵֶַַַָָָָָֻחמּורה

וחמּורה מּׁשּלפניה קּלה זֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוׁשגגתּה,

חּיב ׁשאינֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמּׁשּלאחריה

קׁשה וכּו'. החמּורים יכֹול ׁשגגתּה, על ְְֲִִֶֶַַָָָָָאּלא

ואם אֹומר והּכתּוב ּכן לֹומר אדם יכֹול ְְִֵֵֵַַָָָָאי

ׁשחּיב עצמֹו ׁשּבּמציאּות מׁשמע וגֹו' ּתּגיע ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹלא

תּׂשיג לא ואם וכן מדּבר. הּוא ּוׂשעירה ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּכׂשבה

ׁשּפרׁש להרא"ם וראיתי ּדּלּות. ׁשּבדּלי וגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָידֹו

ׁשחּיב ּבּמעל ידֹו נגעה ׁשּלא תּגיע לא ְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹואם

מּמּנּו קל למעל אּלא וכּו' כׂשבה ְְְֲִִֶֶַַַַָָּבעבּורֹו

לא ואם וגֹו', ּתֹורים ב' יביא ּבּפרׁשה ְְְִִִַַָָָָָֹֻהּמזּכר

ּבני ב' ּבעבּורֹו להביא ׁשחּיב ּבּמעל ידֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

אֹומרֹו יתיּׁשב זה ּולדר ע"כ. וגֹו' ְְְְִֵֶֶֶַָיֹונה

,‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓהיא זֹו ׁשחלּקה לצד ≈«»¬∆»»ְֲִֶַָֻ

ׁשּלא ּכדי העדּות, ׁשבּועת ׁשהיא הּקּלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻחלּקת

לחטא אּלא עֹוף ׁשל זה קרּבן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָּתטעה

טמאת ׁשהּוא מּמּנּו לחמּור אבל הּקל ְֲֲִֶֶֶַַַַָֻזה

ּבענּיּות. אפּלּו ּבא עֹוף אין וקדׁשיו ְְֲֲִִִֵַָָָָָמקּדׁש

חּטאֹות ב' חטא, אׁשר מחּטאתֹו לֹומר ְֲֵֶַַַַָָָָּתלמּוד

מקּדׁש לטמאת וא' העדּות, לׁשבּועת א' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֻנאמרּו,

הּכתּוב וחזר ּכּנזּכר. ּבֹו ּתטעה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹוקדׁשיו

עׂשירית לענין אפּלּו ורּבה ּדּלּות ּדּלי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָּבפרׁשת

ּבעיני ׁשּנראה אּלא הּג'. ּבכל ׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאיפה

יקּבל אי ּכי ּביֹותר, ּדחּוק ז"ל הרא"ם ְְִֵֵֵֵַָָּפרּוׁש

ׁשהּכּונה ידֹו תּׂשיג לא אם אֹומרֹו לפרׁש ְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּדעת

הענין: נחׁשב זר ּכמֹו יֹותר לחטא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהיא

ÈÏe‡Â,הּדר זה על הּתּנא ּכּונת לפרׁש נּוכל ¿«ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מאּלה מאחת הּכתּוב אמר לא ִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאם

טמאת ׁשהּוא ׁשּבהם החמּורים אֹומר ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻהייתי

ּומה ּבכׂשּבה, קבּוע קרּבנם וקדׁשיו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָמקּדׁש

והביא ׂשה ּדי ידֹו תּגיע לא ואם הּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשאמר

אּלא אֹומר הּוא לּכל לא יֹונה ּובני ְִֵֵֶַָָֹֹּתֹורים

ׁשהגם ּבכּפרתֹו ׁשהקל הּוא הּקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָלקרּבן

חּיב ידֹוׁשּבעׁשרֹו ּתּגיע לא אם ּבעניֹו ּכׂשּבה ֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

ּגם ׁשּיֹועיל לֹומר והּבא ּתֹורים, יביא ְְְִִִִֶַַַָָָלכׂשבה

ואם אֹומרֹו וגם ראיה, להביא עליו ְְְְְְִִַָָָָָָלחמּור

עׂשירית יביא וגֹו' ּתֹורים לב' ידֹו תּׂשיג ְְֲִִִִִַָָֹלא

הּוא ׁשּבקּלֹות הּקּלה על אֹומר הייתי ְִִֵֵֶַַַַָָָָהאיפה

ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשהּוא זה קרּבן ׁשּיֹועיל ְְִִֵֶֶֶַָָאֹומר

ואין חמּורה, ׁשהיא העדּוּת ׁשבּועת על ְְְֲִֵֵֶַַָָֹולא

יקל ׁשּלא וקדׁשיו מקּדׁש טמאת לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻצרי

והייתי האיפה, ּבעׂשירית עליו לכּפר ה' ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבֹו

קרּבן ה' ׁשּקבע ּׁשּמצינּו מּמה זה לחּזק ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדן

ּבּפרׁשה ּכאמּור הּׁשגגֹות לכל ּוׂשעירה ְְְְִִַַָָָָָָָָָּכׂשבה

מקּדׁש טמאת ׁשל זה ּכרת יּגרע לּמה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּלפניה,

על אּלא יֹורד קרּבן ּבא לא וּדאי הא ְְֵֶַַַָָָָָָָָֹוקדׁשיו,

ּכּלן על יביא העׁשיר זה סדר על והּוא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּקּלין.

להביא הּכתּוב ּבֹו הקל הּדל ּוׂשעירה ְְְִִִֵֵַַַָָָָּכׂשּבה

על אבל העדּות ׁשבּועת על יֹונה ּובני ְְֲִֵֵַַַָָָּתֹורים

החּטאֹות מּכלל יצא לא וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְִִַַַַָָָָָָָֹֻטמאת

תחטא ּכי נפׁש ּדכתיב ׁשּלפניה ּבּפרׁשה ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחּיב

להביא הּכתּוב ּבֹו הקל ּדּלים ּדּלי ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשגגה,

עלעׂשירית אבל ּבּטּוי, ׁשבּועת על האיפה ְֲֲִִִֵַַַָָָ

עׂשירית יביא לא חמּורה ׁשהיא העדּות ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשבּועת

טֹועה ׁשהייתי הּטעּות עּקר הּוא וזה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאיפה,

הׁשוה הרי מאּלה מאחת לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבענין,

מקּדׁש טמאת על אפּלּו להביא ּכּלן את ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻֻהּכתּוב

ּובני ּתֹורים ׁשּכן ּומּכל האיפה עׂשירית ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָוקדׁשיו

מה אּלא יכֹול. ׁשאמר הּתּנא ּכּונת והּוא ְֶֶַַַַַַָָָָָָיֹונה,

ּכדי לחמּורים, קּלים הׁשואת ּבחלּקת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֻּׁשאמר

הּכתּוב ּבא ׁשעליו הּטעּות עּקר ואין ְְִֵֶַַַָָָָָָָנסבה,

לקּלים: חמּורים הׁשואת חלּקֹות ְְֲֲִִֶַַַָָֻאּלא

„BÚהּדר זה על הּתּנא ּדברי לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנראה

ורֹואני חּטאֹות, מיני ג' הּכתּוב ׁשּסּדר ְְִִִִֵֵֶַַַָָלפי
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(ç)úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈
:ìécáé àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«

i"yx£‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת ׁשּנכנס(זבחים לפרקליט ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחריו ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה ÏÈc·È.לרּצֹות, ‡ÏÂ∑אחד סימן אּלא מֹולק הראׁש∑Û¯Ú.אינֹו ּגבּה הּוא ְְְְֲִִִַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆ַָֹֹ

הּצּואר אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד .המׁשּפע ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(è)íca øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑נּתז והּדם ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמזּבח והֹול.‡e‰ ˙‡hÁ∑ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְִֵֵַַ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi zegiy ihewl)

ּומּצּוי הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ט)ּבעֹולה ה, אם(רש"י ּכי הּדם, זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּגּופא, זה מרׁש"י מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּׁשּבחּטאת

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה א)ׁשּמׁשוה העֹוף".(ט, ּבחּטאת והּזאה ּדבהמה זריקה ּבמקֹום העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשהּכדת החיים.ראׁש אור «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

Ècח ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נסכים, ׁשּטעּון הּוא עֹולה יֹולדת ְְְִֶֶֶַָָָָוקרּבן

זֹו ּבפרׁשה הּכתּוב ׁשרּבה זה רּבּוי ְִִֵֶֶַַָָָָָָּומעּתה

קׁשה לסמיכה, אם הּוא, מה חּטאת ְִִִֶֶַַָָָׁשל

והלא ּבעֹולה ׂשה ּדי לֹומר אצטרי ְְֲִִֵֶַַָָָָֹלּמה

צרכיה ׁשאין ּבחּטאת אם הּוא וחמר ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹקל

עני קרּבן ׁשּיביא הּכתּוב אמר ְְְִִִֶַַַַָָָָָמעּכבין

ׁשּכן מּכל מעּכבין ׁשּצרכיה עֹולה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׁשבילם

ּכמֹו נראה וּדאי אּלא עני קרּבן ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיביא

ּבעל הרב ׁשהסּכים ראיתי וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכתבּתי,

אהרן: ְֲַַָֹקרּבן

ËÁ‡.י) ¯L‡ B˙‡hÁÓעׁשיר ׁשּבקרּבן טעם ≈«»¬∆»»ְְִֶַַַָָ

ו')אמר אמר(ּפסּוק עני ּובקרּבן מחּטאתֹו ְְִֵַַַַָָָָָָ

ּׁשּפרׁשּו מה ּפי על יתּבאר חטא. אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּטאתֹו

ּכהנים י"ג)ּבתֹורת ּפסּוק ּדּלּות,(לקּמן ּדּלי ּבקרּבן ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

ּוׂשעירה ּבכׂשבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָיכֹול

ׁשּבּקּלים הּקּלים יֹונה, ּובני ּבתֹורים יהיּו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָהּקּלים

מאחת לֹומר ּתלמּוד האיפה, ּבעׂשירית ְְֲִִִֵֵַַַַַָָיהיּו

ע"כ. וכּו' לחמּורים הּקלים להׁשוֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַמאּלה

חּטאֹות מיני ג' זֹו ּבפרׁשה ׁשּיׁש לפי ְְִִֵֵֵֶַָָָָּפרּוׁש

זֹו ּכרת ענׁש ּבּה ׁשּיׁש וקדׁשיו מקּדׁש ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיב העדּות ּוׁשבּועת מּכּלן, ְְֲִֵֶַַַָָָָָֻחמּורה

וחמּורה מּׁשּלפניה קּלה זֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוׁשגגתּה,

חּיב ׁשאינֹו ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמּׁשּלאחריה

קׁשה וכּו'. החמּורים יכֹול ׁשגגתּה, על ְְֲִִֶֶַַָָָָָאּלא

ואם אֹומר והּכתּוב ּכן לֹומר אדם יכֹול ְְִֵֵֵַַָָָָאי

ׁשחּיב עצמֹו ׁשּבּמציאּות מׁשמע וגֹו' ּתּגיע ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹלא

תּׂשיג לא ואם וכן מדּבר. הּוא ּוׂשעירה ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּכׂשבה

ׁשּפרׁש להרא"ם וראיתי ּדּלּות. ׁשּבדּלי וגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָידֹו

ׁשחּיב ּבּמעל ידֹו נגעה ׁשּלא תּגיע לא ְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹואם

מּמּנּו קל למעל אּלא וכּו' כׂשבה ְְְֲִִֶֶַַַַָָּבעבּורֹו

לא ואם וגֹו', ּתֹורים ב' יביא ּבּפרׁשה ְְְִִִַַָָָָָֹֻהּמזּכר

ּבני ב' ּבעבּורֹו להביא ׁשחּיב ּבּמעל ידֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

אֹומרֹו יתיּׁשב זה ּולדר ע"כ. וגֹו' ְְְְִֵֶֶֶַָיֹונה

,‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓהיא זֹו ׁשחלּקה לצד ≈«»¬∆»»ְֲִֶַָֻ

ׁשּלא ּכדי העדּות, ׁשבּועת ׁשהיא הּקּלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֻחלּקת

לחטא אּלא עֹוף ׁשל זה קרּבן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָּתטעה

טמאת ׁשהּוא מּמּנּו לחמּור אבל הּקל ְֲֲִֶֶֶַַַַָֻזה

ּבענּיּות. אפּלּו ּבא עֹוף אין וקדׁשיו ְְֲֲִִִֵַָָָָָמקּדׁש

חּטאֹות ב' חטא, אׁשר מחּטאתֹו לֹומר ְֲֵֶַַַַָָָָּתלמּוד

מקּדׁש לטמאת וא' העדּות, לׁשבּועת א' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֻנאמרּו,

הּכתּוב וחזר ּכּנזּכר. ּבֹו ּתטעה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹוקדׁשיו

עׂשירית לענין אפּלּו ורּבה ּדּלּות ּדּלי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָּבפרׁשת

ּבעיני ׁשּנראה אּלא הּג'. ּבכל ׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאיפה

יקּבל אי ּכי ּביֹותר, ּדחּוק ז"ל הרא"ם ְְִֵֵֵֵַָָּפרּוׁש

ׁשהּכּונה ידֹו תּׂשיג לא אם אֹומרֹו לפרׁש ְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּדעת

הענין: נחׁשב זר ּכמֹו יֹותר לחטא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהיא

ÈÏe‡Â,הּדר זה על הּתּנא ּכּונת לפרׁש נּוכל ¿«ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מאּלה מאחת הּכתּוב אמר לא ִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאם

טמאת ׁשהּוא ׁשּבהם החמּורים אֹומר ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻהייתי

ּומה ּבכׂשּבה, קבּוע קרּבנם וקדׁשיו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָמקּדׁש

והביא ׂשה ּדי ידֹו תּגיע לא ואם הּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשאמר

אּלא אֹומר הּוא לּכל לא יֹונה ּובני ְִֵֵֶַָָֹֹּתֹורים

ׁשהגם ּבכּפרתֹו ׁשהקל הּוא הּקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָלקרּבן

חּיב ידֹוׁשּבעׁשרֹו ּתּגיע לא אם ּבעניֹו ּכׂשּבה ֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

ּגם ׁשּיֹועיל לֹומר והּבא ּתֹורים, יביא ְְְִִִִֶַַַָָָלכׂשבה

ואם אֹומרֹו וגם ראיה, להביא עליו ְְְְְְִִַָָָָָָלחמּור

עׂשירית יביא וגֹו' ּתֹורים לב' ידֹו תּׂשיג ְְֲִִִִִַָָֹלא

הּוא ׁשּבקּלֹות הּקּלה על אֹומר הייתי ְִִֵֵֶַַַַָָָָהאיפה

ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשהּוא זה קרּבן ׁשּיֹועיל ְְִִֵֶֶֶַָָאֹומר

ואין חמּורה, ׁשהיא העדּוּת ׁשבּועת על ְְְֲִֵֵֶַַָָֹולא

יקל ׁשּלא וקדׁשיו מקּדׁש טמאת לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻצרי

והייתי האיפה, ּבעׂשירית עליו לכּפר ה' ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבֹו

קרּבן ה' ׁשּקבע ּׁשּמצינּו מּמה זה לחּזק ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדן

ּבּפרׁשה ּכאמּור הּׁשגגֹות לכל ּוׂשעירה ְְְְִִַַָָָָָָָָָּכׂשבה

מקּדׁש טמאת ׁשל זה ּכרת יּגרע לּמה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּלפניה,

על אּלא יֹורד קרּבן ּבא לא וּדאי הא ְְֵֶַַַָָָָָָָָֹוקדׁשיו,

ּכּלן על יביא העׁשיר זה סדר על והּוא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּקּלין.

להביא הּכתּוב ּבֹו הקל הּדל ּוׂשעירה ְְְִִִֵֵַַַָָָָּכׂשּבה

על אבל העדּות ׁשבּועת על יֹונה ּובני ְְֲִֵֵַַַָָָּתֹורים

החּטאֹות מּכלל יצא לא וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְִִַַַַָָָָָָָֹֻטמאת

תחטא ּכי נפׁש ּדכתיב ׁשּלפניה ּבּפרׁשה ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחּיב

להביא הּכתּוב ּבֹו הקל ּדּלים ּדּלי ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשגגה,

עלעׂשירית אבל ּבּטּוי, ׁשבּועת על האיפה ְֲֲִִִֵַַַָָָ

עׂשירית יביא לא חמּורה ׁשהיא העדּות ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשבּועת

טֹועה ׁשהייתי הּטעּות עּקר הּוא וזה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאיפה,

הׁשוה הרי מאּלה מאחת לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבענין,

מקּדׁש טמאת על אפּלּו להביא ּכּלן את ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻֻהּכתּוב

ּובני ּתֹורים ׁשּכן ּומּכל האיפה עׂשירית ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָוקדׁשיו

מה אּלא יכֹול. ׁשאמר הּתּנא ּכּונת והּוא ְֶֶַַַַַַָָָָָָיֹונה,

ּכדי לחמּורים, קּלים הׁשואת ּבחלּקת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֻּׁשאמר

הּכתּוב ּבא ׁשעליו הּטעּות עּקר ואין ְְִֵֶַַַָָָָָָָנסבה,

לקּלים: חמּורים הׁשואת חלּקֹות ְְֲֲִִֶַַַָָֻאּלא

„BÚהּדר זה על הּתּנא ּדברי לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנראה

ורֹואני חּטאֹות, מיני ג' הּכתּוב ׁשּסּדר ְְִִִִֵֵֶַַַָָלפי
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החּטאֹות לסּדר ּובא הדרגֹות, ג' ּבהם יׁש ְְִֵֵֶַַַַָָָָּכי

ואמר ׁשּבכּלן ּבחמּור התחיל לכּפרה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצריכין

קרּבן יביא ידֹו תּׂשיג לא ואם ּכׂשּבה ְְְִִִִִַָָָָָָֹיביא

ב' העדּות ׁשבּועת ׁשהּוא ּׁשּלפניו למה ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּׁשּי

ׁשבּועת על ּבא ׁשהּוא יֹונה ּבני ב' אֹו ְְִֵֶַַָָּתֹורים

טמאת ועל ּבענּיּות ּבין ּבעׁשירּות ּבין ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֻהעדּות

ּבעׁשירּות, ולא ּבדּלּות ּבא וקדׁשיו ְְְְֲִִַַָָָָָֹמקּדׁש

ׁשבּועת על ּפרּוׁש ידֹו תּׂשיג לא ואם ְְְְִִֵַַַָֹואֹומרֹו

יֹונה ּובני ּתֹורים לֹו ׁשּקבּוע אֹומר הּוא ְִֵֵֵֶַָָָהעדּות

הּקבּוע קרּבן מביא זה הרי ידֹו הּׂשיג לא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹאם

ּבּטּוי ׁשבּועת על אֹומר נמצאת ּבּטּוי. ְְְִִִִֵֵַַַָלׁשבּועת

עׁשיר, ואפּלּו קבּועה האיפה עׂשירית ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָמביא

ּובני ּתֹורים יביא ּבעׁשרֹו העדּות ׁשבּועת ְְְְִִֵֵַַָָָעל

טמאת על האיפה, עׂשירית יביא ּובעניֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָֻיֹונה

ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה יביא עׁשיר וקדׁשיו ְְְְִִִִִָָָָָָָָמקּדׁש

עׂשירית לא אבל יֹונה ּובני ּתֹורים יביא ְְְֲֲִִִִֵָָָָֹּבעניֹו

ׁשּבהם החמּורים הּתּנא מאמר והּוא ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָהאיפה,

ּכׂשּבה ׁשּיביאּו הּוא הם ּפרּוׁש ּבכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶָָָיהיּו

ּוׁשבּועת העדּות ׁשבּועת ׁשהם הּקּלים ְְְִֵֵֶַַַַָֹולא

עלי הּתּנא חׁש ולא ּבעׁשרם. ואפּלּו ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּבּטּוי

ּובני ּבתֹורים ולא לבד ּבכׂשּבה ׁשּיהיּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹׁשּתטעה

ידֹו, תּגיע לא ואם ּבצּד ּתבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹיֹונה.

ואֹומרֹו ּבכׂשּבה, הּקּלים ׁשאין לֹומר ְְְְִִֵֶֶַַַָָאּלא

ׁשּבּקּלים קל ולא יביאּו הם ּפרּוׁש ּבעֹוף ְְִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקּלים

אּלא עֹוף יביאּו ּבּטּוי ׁשבּועת ּבעלי ְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשהם

ׁשאין לטעֹות עלי חׁש ולא האיפה. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹעׂשירית

ׁשהרי ּבעני, עׂשירית העדּות ׁשבּועת על ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמביא

ׁשאין אֹומר נמצאת וגֹו'. תּׂשיג לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹּכתיב

עֹוף ואין קּלים, ּבב' ולא ּבחמּור אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָֹּכׂשּבה

הּקּלים ואֹומרֹו ּבּקל. אּלא ׁשּבּקּלים ְְִִֶֶַַַַַַַַָּבּקל

ולא ּפרּוׁש האיפה ּבעׂשירית יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּבּקּלים

ּבעׂשירית וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֻהחמּור

לׁשלל ׁשּבא לטעֹות עלי חׁש ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹהאיפה.

לא ואם ּכתיב ּבהדיא ׁשהרי העדּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹׁשבּועת

לׁשלל ׁשּבא לֹומר אין ּגם לֹו, סמּו ְִִֵֶַַַָָֹתּׂשיג

ואין יֹונה ּובני ּבתֹורים ׁשּבּקּלים קל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין

מה הּוא זה ּדבר ׁשהרי ּבכׂשּבה, לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָצרי

ּבכׂשּבה ׁשּבהם החמּורים ּבאֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּׁשּפרׁשנּו

קּלים, קּלי לֹומר צרי ואין הּקּלים ְְִִִִֵֵַַַַַָֹלׁשלל

הּקּלים ּבאֹומרֹו ּׁשּמעט מה הּוא ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַַּומעֹופֹות

נמצאת מעֹופֹות. קּלים קּלי לׁשלל ְְְִִִֵֵֵַַָֹּבעֹופֹות

האיפה ּבעׂשירית אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשבּועת ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר

ּוׁשבּועתו ּבכׂשּבה, לֹומר צרי ואין ּבתֹורים לא ְְְְְְִִִֵַַָָֹ

ּובעני יֹונה ּובני ּבתֹורים אּלא אינֹו ְְְִִֵֵֵֶָָָֹהעדּות

מקּדׁש וטמאת ּבכׂשּבה, ולא האיפה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֻּבעׂשירית

אּלא האיפה ּבעׂשירית עּקר ּכל אינּה ְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָוקדׁשיו

ּתלמּוד יֹונה, ּובני ּתֹורים ּובעני ּכׂשּבה ְְְְְִִִֵֶַָָֹּבעׁשר

חּטאֹות מהּׁשלׁשה ּפרּוׁש מאּלה מאחת ְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלֹומר

אחת ּכל על האיפה עׂשירית יביא ֲֲִִִֵַַַָָָָָהאמּורֹות

מאֹומרֹו לחמּורים ּקּלים ּגם והׁשוּו ְְְְֲִִֵֵַַַַָֻמהּׁשלׁשה

אׁשר חּטאתֹו על הּדר זה על מאּלה ֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמאחת

על לא ׁשּתהיה מאחת ּפרּוׁש מאחת ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹחטא

והׁשוה חזר מאּלה ּכּלן. על אּלא לבד ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקּלה

להביא הם ׁשוים אּלה ּכי לֹומר ב' ּפעם ְִִִֵֵֶַַַָָָאֹותם

ּבעׁשרֹו. ׁשּבּקּלֹות הּקּלה על ּגם ּכׂשּבה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָקרּבן

הׁשוה מאּלה מאחת מאֹומרֹו ּכי הּתּנא סֹובר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

לֹומר ואין ּבזה. יׁש ּׁשּבזה מה לכל ְְֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותם

החמּור הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכיון הּתּנא ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹובר

ּבכׂשּבה. הּקל ׁשּכן מּכל האיפה ּבעׂשירית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלּקל

לחּיבֹו ּדנים אנּו החּיּוב על אנּו ּכי אינֹו ְְִִִֵֶַַַָָָזה

לחּיבֹו: לנּו ְְִִַַָּומּנין

„BÚקּלים הּׁשואת ּדֹורׁש הּתּנא ּכי לֹומר ְְִִִֵֶַַַַַַָָנראה

ּׁשאמר מּמה ּכׂשּבה ׁשּיביאּו ְֲִִִִֶֶַַַָָָלחמּורים

הּפרׁשה ּבתחּלת ה')הּכתּוב כי(ּפסּוק והיה ְְִִִַַַָָָָָָָ

וגֹו' אׁשמֹו את והביא וגֹו' מאּלה לאחת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָיאׁשם

וכאן לחמּורים, קּלין אֹותן ׁשהׁשוה הרי ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּכׂשּבה,

הּדרׁשה ׁשּקבע והגם לקּלים, חמּורים ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהׁשוה

להקׁשֹות, לבֹוא אחר ּפסּוק על סמ א' ְְִֵַַַַָָָָמּפסּוק

הּתּנא, ּדר וכן א', ּבמקֹום החלּקֹות ב' ְְְֲֵֶֶַַַַָָָֻוקבע

ׁשאמר רא"ם ׁשל לדחקֹו צריכין אנּו אין ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּובזה

האמּור לוּדּוי להׁשוֹותם ּבא ראׁשֹון ּפסּוק ְְְִִִַָָָָָּכי

הּכתּוב אֹותם ּכׁשהׁשוה ּכי ּדחק, ׁשּזה ְְִִֶֶֶַַָָָָֹׁשם,

ּתמצא מּנין אׁשמֹו את והביא והתוּדה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואמר

מּמׁש, לסמ אּלא הׁשום ׁשּלא ולֹומר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹלחּלק

אׁשמֹו את והביא לּמאמר הּכתּוב חּלק ּבּמה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

אֹומרֹו לדּיק נבֹוא ּומעּתה סמכיה. וא"ו ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָאדרּבה

ּתאמר ׁשּלא הּדר זה על חטא אׁשר ֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמחּטאתֹו

הּקל על אּלא ּבא עֹוף ׁשל זה קרּבן ְֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

ׁשהּוא החמּור אבל העדּות ׁשבּועת ְֲֲֵֶֶַַָָׁשהּוא

אׁשר לֹומר ּתלמּוד לא וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֻטמאת

ּדּלי ּפרׁשת ּוכׁשהזּכיר חמּור, חטא לרּבֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחטא

מאֹומרֹו ּבכּלן האיפה עׂשירית ּכן ּגם רּבה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּדּלּות

וקדׁשיו. מקּדׁש ּבטמאת ואפּלּו מאּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמאחת

ׁשּיׁשנֹו ּדּלּות ּדּלי ּבקרּבן יׁשמיענּו ּתאמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹואם

ּכי לֹומר נראה ּדּלּות, קרּבן ׁשּכן ּומּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחמּור

לב' ידֹו תּׂשיג לא ואם אמר ּדּלּות ׁשּבדּלי ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלצד

ואם ּדּלּות ּבפרׁשת ּכאֹומרֹו אמר ולא ְְְְְִִַַַָָָֹּתֹורים

ּכהנים ּבתֹורת ודרׁשּו ׂשה, ּדי ידֹו תּגיע ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹלא

זה הרי צרכיו לֹו אין אם ׂשה לֹו יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָאפּלּו

ּדרׁשת והּנה למעלה, ּופרׁשנּוהּו עני קרּבן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָמביא

ּכאן ׁשאמר ּכמֹו אמר ּׁשּלא מּמה היה ְִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתּנא

ּבעל ּפרׁש וכן ּתֹורים, לב' ידֹו תּׂשיג לא ְְְִִִֵֵֵַַַָֹואם

ׁשּלא ּכאן ּכן אם הּוא, ּופׁשּוט אהרן, ְֲִֵֶַַָָָֹֹקרּבן

מֹוכיחים הּדברים ּתֹורים ב' ּדי הּכתּוב ְִִִִֵַַַָָָאמר

הרי לֹו יׁש אם הּואּכי אפּלּו להביא חּיב זה ְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

ּבעֹוף לרּבֹות הּכתּוב הצר ּומעּתה להם, ְְְִֵֶַַַַָָָָֻצרי

וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ׁשהּוא להחמּור ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשּיביא

והבן. לֹו צרי הּוא אם ּכבׂש לֹו ׁשהיה ְֲִִֵֶֶֶַָָָָהגם

ׁשל צרכיו לֹו ואין הּלל רּבנּו ּׁשּפרׁש מה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּגם

ׁשּיּפטר הׁשמיענּו ּכי ּדברנּו, יצּדקּו קאמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׂשה

וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת ׁשהּוא לחמּורֹות ּגם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻּבזה

האיפה: עׂשירית מּקרּבן זה נׁשמע היה ּׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמה

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(âé)älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,ּדּלּות ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", כז)נאמר: ׂשעירה(כריתות אֹו לכׂשּבה מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּמקצ יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא האיפהוהעני, עׂשירית נאמר:(תן לכ ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו")"מחּטאתֹו" ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ;. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
‰l‡Ó ˙Á‡Ó∑ּדּלּות ּבדּלי אֹו ּבדּלּות, אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש ּתלמּוד(ת"כ)מאחת ּומה ; ≈««≈≈∆ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, יהיּו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹומר?
החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה לחמּורין קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהאיפה?

ּדּלּות ּבדּלי האיפה לעׂשירית Á�nk‰.לּקּלין Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ללּמד ְֲִִִֵֵַַַַַָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. ׁשהיא(ת"כ)לפי ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

תאכל" לא ּתהיה טז)ּב"ּכליל ו .(לקמן ְְִִֵֵֶָָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®
Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים ּבאלהי(דברי "וּימעלּו : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו ה)אבתיהם מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‚‚La ‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»ƒ¿»»
'‰ ÈL„wÓ∑ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן כב)ׁשּנהנה :(לקמן ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ולאֿיׂשאּו
רּבה מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ‰'.הזהיר ÈL„wÓ∑קּלים קדׁשים יצאּו לּׁשם, .המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹƒ»¿≈ְְִִִֵַַַָָָָֻ

ÏÈ‡∑ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשנים(יחזקאל ׁשּתי ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי :.ÌÈÏ˜LŒÛÒk Ek¯Úa∑ «ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ
סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´
íLàä ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò̈½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:Bðåò àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑:ּכגֹון לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשלח זֹו אם ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹחלב
B�BÚ.חּטאת ‡N�Â ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ)אחת על ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ַָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש וכּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻמרּבה:
וכּמה ּכּמה אחת על ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלֹו

Á·יג Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡�‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙Á�Ók¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk d�Ò¯Ùa ‡�Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ ‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««
:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈



נז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(âé)älàî úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,ּדּלּות ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", כז)נאמר: ׂשעירה(כריתות אֹו לכׂשּבה מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּמקצ יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא האיפהוהעני, עׂשירית נאמר:(תן לכ ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו")"מחּטאתֹו" ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ;. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
‰l‡Ó ˙Á‡Ó∑ּדּלּות ּבדּלי אֹו ּבדּלּות, אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש ּתלמּוד(ת"כ)מאחת ּומה ; ≈««≈≈∆ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, יהיּו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלֹומר?
החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה לחמּורין קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהאיפה?

ּדּלּות ּבדּלי האיפה לעׂשירית Á�nk‰.לּקּלין Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ללּמד ְֲִִִֵֵַַַַַָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. ׁשהיא(ת"כ)לפי ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

תאכל" לא ּתהיה טז)ּב"ּכליל ו .(לקמן ְְִִֵֵֶָָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)ýåýé éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®
Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים ּבאלהי(דברי "וּימעלּו : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו ה)אבתיהם מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‚‚La ‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»ƒ¿»»
'‰ ÈL„wÓ∑ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן כב)ׁשּנהנה :(לקמן ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ולאֿיׂשאּו
רּבה מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ‰'.הזהיר ÈL„wÓ∑קּלים קדׁשים יצאּו לּׁשם, .המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹƒ»¿≈ְְִִִֵַַַָָָָֻ

ÏÈ‡∑ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשנים(יחזקאל ׁשּתי ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי :.ÌÈÏ˜LŒÛÒk Ek¯Úa∑ «ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ
סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)óñBé BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´
íLàä ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò̈½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
:Bðåò àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑:ּכגֹון לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשלח זֹו אם ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹחלב
B�BÚ.חּטאת ‡N�Â ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ)אחת על ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ַָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש וכּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻמרּבה:
וכּמה ּכּמה אחת על ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻלֹו

Á·יג Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡�‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙Á�Ók¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk d�Ò¯Ùa ‡�Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ ‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««
:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈



xwie`נח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ּולדֹורֹותיו לֹו ו)ׁשּיזּכה יז "עלּֿפי(דברים : ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשנים
עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשליׁשי
עזריה ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על עברה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכעֹוברי

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי קבע(שם – וגֹו'" יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב

ּברכה לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס .העני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא האחת(ה, את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו וׁשּמן חלב מּדּוע(רש"י)ּכגֹון לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּכן רעים, ּבדברים מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּבחרּו

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה -ּכלּדבר הּוא אּסּור ספק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהיכן

(çé)ïäkä-ìà íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥®
òãé-àì àeäå ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−

:Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ)יד אם נתּכּפרהא לא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְְִִֵַַַַַָָֹ

זה הרי ההֹורג, נמצא ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
.יהרג ֵֵָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑.ּדבר ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִֵֶָָָָָֻ

ּבתֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוהאחרֹון
‡ÌL.ּכהנים ÌL‡∑איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה אׁשם שנים)להביא שתי ואׁשם(בן נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול . ֲִֹ»…»«ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"הּוא" לֹומר: ּתלמּוד .מצרע? ְְַַָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Búéîòa Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
:Búéîò-úà ÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ�(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי והּלֹווהאמר הּמלוה ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
אבל ּובּׁשטר, ּבעדים מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנֹוׂשא

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל ּבּׁשליׁשיּכׁשהּואלפיכ,הּמפקיד מכחׁש מכחׁש, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
È„.ׁשּביניהם ˙ÓeN˙a∑ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ּכלּום מּידֹו LÚ˜.ׁשּגזל B‡∑הּוא ֵֵֶֶƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ְִֶַָָ»«

ׂשכיר החיים.ׂשכר אור ְִַָ

d�Ò¯Ùaיח ‡�Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡�B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כא) ‰ÏÚÓe ‡ËÁ˙ Èk LÙ�צרי ∆∆ƒ∆¡»»¬»¿ִָ

אמר לּמה ˙ËÁ‡לדעת Èkלנּו ואין ַַַָָָָƒ∆¡»ְֵָ

ׁשהרי ההכחׁשה היא תחטא ּכי ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלפרׁש

אֹומרֹו עֹוד ּבעמיתֹו, וכחׁש אֹומר ÏÚÓהּוא ְְֲִִֵֵַ««

'‰aאֹומרֹו עֹוד החּטאֹות. ּבכל אמר ּׁשּלא מה «ְְֶַַַַָָָֹ

B˙ÈÓÚa LÁÎÂ,ּבעמיתֹו לֹומר צרי היה ׁשּלא ¿ƒ≈«¬ƒֲִִֶַַָָָֹ

יֹודיע ּכי ואּולי מדקּדק. אינֹו הּתבה ׁשעּור ְְְִִִֵֵַַַַָָֻּגם

זֹו, עברה ּבעל ׁשּיעׂשה רׁשע ענפי ג' ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּכתּוב

הּגזל. ענף הּוא ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר נטילת ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהא'

a‰'ב' ÏÚÓ ‰ÏÚÓeעׂשה ּכביכֹול ּבה' ּפרּוׁש »¬»«««ְִֵַָָָ

ּפי על ׁשפט הּוא ּכי ׁשּנּוי לׁשֹון ּפרּוׁש ְִִִֵַַַַַָהּמעל

ּוכׁשּזה ממֹון לֹו ׁשּיהיה לזה וזּכה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָהּמעׂשים

ׁשּׁשּנה ּבה' מעילה ׁשּגֹורם נמצא וגֹוזלֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָּבא

ּׁשהּגיעֹו מּמה ּבידֹו עמד ׁשּלא הּדין את ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹעליו

ׁשּלא נחׁשד ּכביכֹול ה' ונמצא ה' מׁשּפט ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּכפי

לֹומר ׁשּכפל ואּולי צדק, מׁשּפט ÏÚÓe‰עׂשה ְְִֶֶֶַַַַָָָ»¬»

ÏÚÓנתּכּון ּבה', ּומעלה לֹומר הסּפיק ולא ««ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

ּבה' מעל לצּדֹו ּגם ּכי הּגזלן צד ּכן ּגם ְְְִִִֵַַַַַַַָָֹלכלל

והּוא הּלקֹוח ּבחסרֹון ּדנֹו הּוא ּכי ְְְְִִֶַַָָָּכביכֹול

ג' ה'. ּבמׁשּפטי עליו נקּצב ּׁשּלא מה ְְְְִִֵֵֶַַָָֹנֹוטל

B˙ÈÓÚa LÁÎÂהּצּדיק את ׁשּמרׁשיע ּפרּוׁש ¿ƒ≈«¬ƒְִִֵֶֶַַַַ

לא לֹו אֹומר הּוא וכּו' ּפקדֹונֹו מּמּנּו ְְְִִֵֵֶֶַֹּכׁשּתֹובע

והּוא מכחׁש, ּומׂשימֹו מעֹולם ּדברים ְְְְִִֵֵַָָָהיּו

B˙ÈÓÚaאֹומרֹו LÁÎÂהּכחּוׁש מׂשים ּפרּוׁש ְ¿ƒ≈«¬ƒִִֵֵַ

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(áë)úçà-ìò ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤¨−§¦§©´©¨®¤©©©À
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈
ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−

:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ּובדעּתֹו(ּכׁשּיּכיר אחרים: ספרים ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חטא ּכי .ואׁשם)להתוּדֹות ְְְִִֵַָָָ

(ãë)BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«

i"yx£BL‡¯a∑הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ּכפר(ב''ק ׁשאם אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
עליו ׁשּנׁשּבע הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּבחמׁש

ּפרּוטה מּׁשוה BÏ.ּפחֹות ‡e‰ ¯L‡Ï∑)ת"כלאּפּוקי ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹו)ּבנֹו ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. עדיא"ל פסוקים, ויקראקי"א פרשת חסלת

Ú·zL‡Âכב da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L�‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡�B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

ÔÓכה ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

ãñ÷ 'îòá äñôãð àø÷éå úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רׁשע מׂשימֹו מּמּנּו הּנגזל ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶַַַָָּבעמיתֹו

ּתׁשּקר לּמה לֹו ואֹומר ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתֹובע

אינם אּלּו ּדברים ג' והּנה עּמֹו. ויריב ְְְִִִִֵֵֵַָָָָעלי

ּכׁשּגֹוזל ּבגזל אֹו יד ּבתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָאּלא

אבל ׂשכיר, ׂשכר עֹוׁשק אֹו ׁשּלֹו את ְֲִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו

לזה ּבעמיתֹו, ּכחׁש ּבה אין אבדה ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבמצא

עצמּה ּבפני הּכתּוב ‡·„‰אמרּה ‡ˆÓ B‡ ְְֲִֵַַָָָָ»»¬≈»

da LÁÎÂ:'וגֹו ¿ƒ≈»ְ

„BÚהּגֹורמת רעים ּדברים ׁשלׁשה ְְְִִִֶֶַָָָֹירמז

נחסרת היא הא' הּמרׁשעת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש

אֹומרֹו והּוא ּומּמעלתּה, Èkמאֹורּה LÙ� ְְֲִֵַָָָ∆∆ƒ

‡ËÁ˙'ב עצמּה, ּבּנפׁש חּסרֹון ÏÚÓe‰לׁשֹון ∆¡»ְְִֶֶַַָָ»¬»

'‰a ÏÚÓאין ּכי אמת אנׁשי אמרּו ּדר על «««ְְֱִֵֵֶֶֶַַָ

יֹורד נׁשמתֹו ׁשפע ׁשאין מּיׂשראל נפׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָל

זּולת חּיּות לּה אין זה ׁשּזּולת להתקּים ְְִֵֵֶֶַַַַָָלּה

ּבעון ּובאׁשה צחנתּה עלתה אׁשר ְֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁש

ּכאֹומרֹו האלהי הּׁשפע מּמּנה יּכרת לזה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפלילי

י"ד) י"ז ודר(ּבראׁשית ההיא, הּנפׁש ונכרתה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

ב' ּדר ּדּקים חּוטין ב' ּדר ּבא ִִֶֶֶֶֶַַַָהּׁשפע

הּנפׁש ּדבקּות מקֹום ּדר והּוא האף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָנקבי

ּכאֹומרֹו קֹונּה ד')עם הּדבקים(ּדברים ואּתם ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מהחטאים האדם ּבחטא והּנה אלהיכם ְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּבה'

ּובׁשפעה ּבּה ׁשֹולטים ההיא הּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכאּלה

האלהי מהּׁשפע ונהנים ּכּידּוע ְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהחיצֹונים

אֹומרֹו והּוא ההם, ÏÚÓהרׁשעים ‰ÏÚÓe ְְְִֵָָָ»¬»««

'‰aסֹוד והּוא מּמּנּו, הּנמׁש ּבאֹור ּכביכֹול «ְְְִִִֶַָָָ

ּבאֹומרֹו כ"ח)הרמּוז ואּמֹו(מׁשלי אביו ּגֹוזל ְְְְִִִֵֵָָָ

לצד ּפרּוׁש מׁשחית לאיׁש הּוא חבר ְְְְִִֵֵַַָוגֹו'

מׁשחית איׁש הּנקרא הרע לבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּמתחּבר

ּגרם הּוא הּקהל לכללּות ּגם ּכי הּג' ְְִִֵֵַַַָָָָֹוהבן.

ּכאחד יׂשראל ׁשּכל לצד ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָההכחׁשה

והּוא הּנצר, לכל רע ּתסֹובב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָרעת

B˙ÈÓÚaאֹומרֹו LÁÎÂּכחּוׁשה עמיתֹו ׁשּנעׂשית ְ¿ƒ≈«¬ƒְֲֲִֵֶַָ

ּבּפסּוק ּׁשרמז מה והּוא לצלן רחמנא ְְְִִִֶַַַַַָָָָמּצּדֹו

ז"ל ואמרּו ואּמֹו אביו ל"ה:)ּגֹוזל (ּברכֹות ְְְְִִֵָָָ

אנׁשי ּבאמצעּות ּכי יׂשראל ּכנסת זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָאּמֹו

והּטֹוב הּׁשלֹום ה' עם ּבכללּות מתרּבה ְְְִִִֶַַַַַָָחיל

ְִַַוהחּיים:

ויקרא פרשת חסלת



נט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e ycew zayl inei xeriy

(áë)úçà-ìò ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤¨−§¦§©´©¨®¤©©©À
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈
ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−

:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ּובדעּתֹו(ּכׁשּיּכיר אחרים: ספרים ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

חטא ּכי .ואׁשם)להתוּדֹות ְְְִִֵַָָָ

(ãë)BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½
:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«

i"yx£BL‡¯a∑הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ּכפר(ב''ק ׁשאם אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
עליו ׁשּנׁשּבע הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּבחמׁש

ּפרּוטה מּׁשוה BÏ.ּפחֹות ‡e‰ ¯L‡Ï∑)ת"כלאּפּוקי ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹו)ּבנֹו ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

(äë)Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬
:ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)ìkî úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
:dá äîLàì äNòé-øLà£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. עדיא"ל פסוקים, ויקראקי"א פרשת חסלת

Ú·zL‡Âכב da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L�‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡�B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

ÔÓכה ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

ãñ÷ 'îòá äñôãð àø÷éå úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

רׁשע מׂשימֹו מּמּנּו הּנגזל ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶַַַָָּבעמיתֹו

ּתׁשּקר לּמה לֹו ואֹומר ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתֹובע

אינם אּלּו ּדברים ג' והּנה עּמֹו. ויריב ְְְִִִִֵֵֵַָָָָעלי

ּכׁשּגֹוזל ּבגזל אֹו יד ּבתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָאּלא

אבל ׂשכיר, ׂשכר עֹוׁשק אֹו ׁשּלֹו את ְֲִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו

לזה ּבעמיתֹו, ּכחׁש ּבה אין אבדה ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבמצא

עצמּה ּבפני הּכתּוב ‡·„‰אמרּה ‡ˆÓ B‡ ְְֲִֵַַָָָָ»»¬≈»

da LÁÎÂ:'וגֹו ¿ƒ≈»ְ

„BÚהּגֹורמת רעים ּדברים ׁשלׁשה ְְְִִִֶֶַָָָֹירמז

נחסרת היא הא' הּמרׁשעת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש

אֹומרֹו והּוא ּומּמעלתּה, Èkמאֹורּה LÙ� ְְֲִֵַָָָ∆∆ƒ

‡ËÁ˙'ב עצמּה, ּבּנפׁש חּסרֹון ÏÚÓe‰לׁשֹון ∆¡»ְְִֶֶַַָָ»¬»

'‰a ÏÚÓאין ּכי אמת אנׁשי אמרּו ּדר על «««ְְֱִֵֵֶֶֶַַָ

יֹורד נׁשמתֹו ׁשפע ׁשאין מּיׂשראל נפׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָל

זּולת חּיּות לּה אין זה ׁשּזּולת להתקּים ְְִֵֵֶֶַַַַָָלּה

ּבעון ּובאׁשה צחנתּה עלתה אׁשר ְֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁש

ּכאֹומרֹו האלהי הּׁשפע מּמּנה יּכרת לזה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפלילי

י"ד) י"ז ודר(ּבראׁשית ההיא, הּנפׁש ונכרתה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

ב' ּדר ּדּקים חּוטין ב' ּדר ּבא ִִֶֶֶֶֶַַַָהּׁשפע

הּנפׁש ּדבקּות מקֹום ּדר והּוא האף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָנקבי

ּכאֹומרֹו קֹונּה ד')עם הּדבקים(ּדברים ואּתם ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מהחטאים האדם ּבחטא והּנה אלהיכם ְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּבה'

ּובׁשפעה ּבּה ׁשֹולטים ההיא הּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכאּלה

האלהי מהּׁשפע ונהנים ּכּידּוע ְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהחיצֹונים

אֹומרֹו והּוא ההם, ÏÚÓהרׁשעים ‰ÏÚÓe ְְְִֵָָָ»¬»««

'‰aסֹוד והּוא מּמּנּו, הּנמׁש ּבאֹור ּכביכֹול «ְְְִִִֶַָָָ

ּבאֹומרֹו כ"ח)הרמּוז ואּמֹו(מׁשלי אביו ּגֹוזל ְְְְִִִֵֵָָָ

לצד ּפרּוׁש מׁשחית לאיׁש הּוא חבר ְְְְִִֵֵַַָוגֹו'

מׁשחית איׁש הּנקרא הרע לבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּמתחּבר

ּגרם הּוא הּקהל לכללּות ּגם ּכי הּג' ְְִִֵֵַַַָָָָֹוהבן.

ּכאחד יׂשראל ׁשּכל לצד ּפרּוׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָההכחׁשה

והּוא הּנצר, לכל רע ּתסֹובב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָרעת

B˙ÈÓÚaאֹומרֹו LÁÎÂּכחּוׁשה עמיתֹו ׁשּנעׂשית ְ¿ƒ≈«¬ƒְֲֲִֵֶַָ

ּבּפסּוק ּׁשרמז מה והּוא לצלן רחמנא ְְְִִִֶַַַַַָָָָמּצּדֹו
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והּטֹוב הּׁשלֹום ה' עם ּבכללּות מתרּבה ְְְִִִֶַַַַַָָחיל

ְִַַוהחּיים:

ויקרא פרשת חסלת



ס

לשבוע פרשת ויקרא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ל' אדר א'
מפרק קמה  

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אדר ב'
מפרק יח 

עד סוף פרק כב  

יום שני - א' אדר ב'
מפרק א

עד סוף פרק ט 

יום חמישי - ד' אדר ב'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אדר א'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אדר ב'
מפרק כט

עד סוף פרק לד 

שבת קודש - ו' אדר ב'
מפרק לה עד סוף פרק לח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 
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מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

'a xc` '`Î'` xc` 'l ipyÎoey`x mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' ראשון יום
יוםראשוֿןשניל'אדרא'ֿא'אדרב'

,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

ב' אדר א' שני יום
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zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna

dyn ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyläæ ïéòîe,mi`iapde zea`d zelhazdn edyna -eëæ- ¥¥¤¨
,lk,éðéñ øä ãîòîa ìàøNémlek ecnr ,cnrn eze`a - ¦§¨¥§©£©©¦©
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ielib z` "leaql" elki `ly
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lehia"d mdilr ritydy
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,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwä éLã÷ly miycwd iycway - ¨§¥©¨¨¦§©§¨©§¦¨

,dpikyd dxyz ,okyndàeäL:`id dpikyd z`xyd -Bãeçé éelb ¤¦¦
,Cøaúé,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.d`hazd dnay - ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xydux`d lk- ?eceak

,ecaln cer oi` d"awdy df oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda

.mlera `ed xacdy itk zxzqen dxeva `le ,zelbzda my xi`d

iciÎlr dzid ,l`xyi ipal "izin`d 'd cegi" zelbzdy ,ixd

.ycwnde okynd
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oi` ,ycwnd zia oaxeg

,`vnpa dfk mewnàlà¤¨
,äëìä ìL úBnà òaøà- ©§©©¤£¨¨

cegi dlbzn cala dxeza

,'dàeäL,`id dkldd - ¤

.eðéðôì úBëeøòä úBëìäa íéLaìîä Búîëçå Cøaúé BðBöø- §¦§¨¥§¨§¨©§ª¨¦©£¨¨£§¨¥
edf - d"awd ly eznkge epevx miyaeln dxezd zeklday xg`ne

epevxjke jky d"awd ly

,oicd wqt didieznkgely

ly "lky"d `id d"awd

eznkge epevxe - dkldd

cg` xac md ,d"awd ly

epyi dxezay ixd ;ez`

.'d cegi ly ielibd,ïëìå§¨¥
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äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
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ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
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íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
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כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, בפרק4.שבת להלן שיוסבר כפי

נג.5.לו. פרק
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כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, בפרק4.שבת להלן שיוסבר כפי

נג.5.לו. פרק
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
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úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
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ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הכוונה9.קידושין הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם

משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה

יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון

אחרים על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן

כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום, כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה

ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום,

מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי - הצדקה ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות ברם,ÂÏ‡Îלהלן עשאה".

הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי קלג,10.הדבר שבת

א.11.ב. תיקון זהר, תיקוני
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א.12. ט, בתרא בבא ב; מט, א.13.סוכה עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק
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enk epi`y ,ipgexd eavn oeayg ici-lr ,"xayp al"le zexixnl
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okn xg`l ribdl mc`d

mihxte ;zizin` dgnyl

dgnyd - :ef dgnya mipey

ziwl`d eytp z`ivi lr

,zindad ytpde sebd zelbn

xewnl eaeye ezelrzde

dxez ici-lr iwl`d

zaxw lr dgnyd - :zeevne

ezewnrzd zrya miwl`d

- ;"izin`d 'd cegi" oipra

xay `edy ici-lr ,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd ezeecge

dl`d mihxtd lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde

zexixna oezp didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya

zexixny s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae

ody xg`n ,ixd - dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye

micbepn gex ikld ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl`

ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©©¤¤©¦§¨¦§¥¥
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî,el eidiye -áì"å ¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥

¯ äëeîð çeøå ,"øaLð¦§¨§©§¨
,Lnî äçîOä úòLa- ¦§©©¦§¨©¨

`edy ynn onf eze`a

didzy leki ,dgnya iexy

xayp ale zexixn mb el

.dneckeBúBéä ék øçàî¥©©¦¡
àeä ¯ 'eëå åéðéòa äæáð¦§¤§¥¨§
Lôðå óebä ãvî¦©©§¤¤

,úéîäaäzepeaygdn - ©§¥¦
zelty z` el mi`xnd

,zindad eytpe eteb

àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
da Laìîä úeäìà õBöéðå úéäìàä Lôð ãvîytpa - ¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¡Ÿ©§ª¨¨

,ziwl`d.[àì ÷øôa] ìéòì økæpk ,dúBéçäìoi` ,okle - §©£¨©¦§¨§¥§¤¤
zg` lk ik ,dipyl zg` zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd

.zxg` daiqn zraep odnøäfa àúéà àðåb éàäëe13:dneca - §©©§¨¦¨©Ÿ©
:"xdef"a xn`p dfläåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨§¤§¨

àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨
:"àciala drewz dika - ¨

drewz decge ,cg` cvn

iax - .xg` cvn iala

,oerny iaxa xfrl`

oerny iax ,eia`n ernya

dxezd zeceq ,(i`gei xa)

- ycwnd zia oaxeg oipra

did dyrn zryay ,xn`

zia oaxegn - aevr mb eal

el rcep dzr wxy ,ycwnd
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izy opyiyk ,ixd .el elbzpy dxezd zeceqn ,eal ly ipyd cva
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ב'יו אדר ד' חמישי ם

,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.íúãåáòå íúøåú

.äì ÷øtitk - aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
cqein (xryd-sca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py

c`n lwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr

mi`xwpd reviad zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl

geka - "jita" ;"miyeal"

geka - "jaala" ,xeaicd

geka "ezeyrl"e ,daygnd

;dyrnd,xzei wenr oaenae

lr mb "jaala" dlnd zfnex

dad` - miiniptd ald iybx

l`y jk lr .d"awdl d`xie

cbp edf dxe`kly ,f"i wxta

lw xacd oi` ,oky ,eply yegd

ly `ln ybxl ribdl jk lk

- epnn d`xi lye 'dl dad`

lk itlk zxacn ixd dxezde

aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd

zeevne dxez miiwl "c`n xacd

'd zad`a ,"jaala" ly ote`a

,my xiaqde !?'d z`xiae

ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala"dyrna-

ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx

oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd

,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde

xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy

ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax

xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl

zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d z` ekeza

dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza

miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne

zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd

zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d

xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d

,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze

dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy zilrpde zcgeind dlebqd

xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in `xwp "ipepia"y ,epcnly

okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe ;daygna `l s`e

mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy xyt`

el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`

,dyrna zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

øéòfî èòî ïéáäì íâåz` ,zvwna zegtl ,oiadl oke -úéìëz §©§¨¦§©¦§¥©§¦
íéðBðéaä úàéøa" -e`xapyote`aex`yiymc`l oi`y ,mipepia §¦©©¥¦

:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad

dlnd zybcda - "mipepiad z`ixa zilkz" idnz`ixa-e`xapy

ote`ax`yidl- efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly ,mipepia

cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn dlrnl zelrzdl

,c"i wxta xaqedy itk ,mipepiad zbixcnaíäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤
,äfä íìBòìzilkz idne - ¨¨©¤

mlerl mdizenyp zcixi

ote`a ,dfdlyLaìúäì§¦§©¥
ätìwänL úéîäaä Lôpa©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨

,àøçà àøèñå`idy - §¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtiddøçàî¥©©
ì eìëeé àlLdçlL- ¤Ÿ§§©§¨

ytpd on xxgzydl

,zindad,íäéîé ìks`e - ¨§¥¤
,`ldîB÷nî dúBçãìå§¦§¨¦§¨

álaL éìàîOä ììçî- ¥¨¨©§¨¦¤©¥
ote`aäpnî eìòé àlL- ¤Ÿ©£¦¤¨

,zindad ytpdníéøeäøä¦§¦
,çnä ìà`l df xac mb - ¤©Ÿ©

,rval mcia didiék¦
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
íìöà dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¤§¨

,dzãìBúkmvr lr drtyd dl oi` zindad ytpa mznglne - §©§¨
,zindad ytpd÷øwx `id eznglna biydl gilvn `edy lke - ©

òì økæpk íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL,ìé,(a"i wxta) - ¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨§¥
- eteba yalzdl zindad ytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y

;xeq`y dna aeygle xacl ,zeyrlïk íàåmvry xg`n - §¦¥
:dl`yd zl`yp ,etweza ea x`yp zindad ytpdeãøé äæ änì̈¨¤¨§

íäéúBîLð,"mipepia"d ly -òâéì äfä íìBòì,rbiizdl -÷éøì ¦§¥¤¨¨©¤¦©¨¦
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå ñç- ©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§

ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay s`e

,daygna dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d

df oi` ok m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic

zeidl oiicr dkixv `l jk myl" ok it lr s` - !"wixl"

zeyalzdd,zindad ytpadaxc`miccv ipy zeidl mdilr -

ila lrtie dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep

xg`n :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - '"ek zindad ytpd

lr d`a "`xg` `xhqd z` zetkl" ziwl`d ytpd ly dyecigy

zeytpd izyy ote`a `le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici

sqepay ,dxen df ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn

o`k zniiw ,jkn z`veid gex zgple "`xg` `xhq `itkz`"l

`lina zx`ype - dnvr zindad ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek

hxta :`iyewddfxacd `vei ,zindad ytpd lr lertl ,

:`l` ?melye qg `eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dyúàæ éäúe§¦Ÿ
ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì íéìôëa íîçðì ,íúîçð¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦§¦¨§©¥©¦¨©©¥

.íúãBáòå íúøBz CBúa ízàly mzgnye mzngp ,xnelk - ¦¨§¨¨©£¨¨
micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a didz ,"mipepia"d

.'d zceara miwqere dxez
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ה שישי ב'יום אדר '
יוםשישֿישבתקודשה'ֿו'אדרב'

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

ב' אדר ו' קודש שבת יום

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr.ïéáé ìéëùîäå

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìúLøt øäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©¨¨©
÷ìa1÷eñt ìò [2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :éBðéò øúà ï ¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨£©¥

,'eë Lð øácmd m`d .mc` ly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike - §©©
?ey`xa eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg` mewnaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥

,éàcå àeäi`cea `l` - ©©
:`id weqtd zpeek:ïðúc- ¦§©

,epcnl ixdyøa Cäé àìŸ§©©
òaøà àLéøc déelâa Lð©§¦¥§¥¨©§©

,úBnàmc` jli l` - ©
;y`x ieliba zen` rax`

,àîòè éàî?recn - ©©£¨
ìò àéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨©

,déLéødxey dpiky ik - ¥¥
,okle ,ey`x lríëç ìëå§¨¨¨

déLéøa éBìéîe éäBðéò¥¦¦§¥¥
,ïeðéàmkg lk ly eipir - ¦

zneyze ezepiiprzd lk)

eixeaice (mb okle eal

:xnelk .y`xa (mifkexn)

,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääa"dxey"d dpikyd xe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr "miiw"e,òcðì ,ïnz éBðéò ãëåezepiiprzd) eipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehaneìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©
éøèöà ¯ déLéø,àçLîì Cxi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze` - ¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lràøBäðe ,äìéút eäéà Lð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©¦§¦¨§¨
,àìéòì ÷éìãàjynp dpnn) dliztl leyn mc` ly eteb ,oky - ©§¦§¥¨

(y`d dreaw dae xe`d

;dilrn zxrea y`de

çåö àkìî äîìLe§ŸŸ©§¨¨©
øîàå3:jlnd dnlye - §¨©

:devne "geev"ìò ïîLå§¤¤©
àäc ,øñçé ìà ELàøŸ§©¤§©§¨
éøèöà BLàøác àøBäðC §¨¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìlry xe`d ,oky - §¦§¨
,"ony"l wewf ey`xïeðéàå§¦

,ïàáè ïàãáBòmd dl`e - §¨©§©
.dyer mc`y miaeh miyrn

mieedn miaehd miyrnd

.xe` eze`l onydàc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre

jxevl ,miaehd miyrnd ,"ony"d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa

,xe` eze`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -øBàì äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨§
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥©§¦¨
íéNòî éãé ìò àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨©§¥©£¦

,à÷åc íéáBèeze`l "ony"k miynynd ,dyer mc`dy -,xe` ¦©§¨
àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦
úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©¦§

àéädidz dnypdy - ¦
äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨

"ony" ynyz dnypdy

rah ixdy ,sebd ,dliztl

oi`e ,dlrnl jynidl y`d

m` ik ,dhnl zfg`p `id

dlizta dzfig` ici lr

j` ;xread ura e` zxread

;xdn dpnn zwzrp y`de ,zexidna zlk`p dnvr dliztd jci`n

oeikn ,jf xe` witz `l cala dliztdn d`ad efk y` :cere z`f

,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl ixnbl zn`zen dliztd oi`y

xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy

dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf

wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd ,oky ,mc`d lr dxeyd

,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd la` .dnvr y`dn

xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l onyl zeyridl

wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr dxeyd dyecwd

mdy ,`wec miaeh miyrnl

?onyk eynyiïáeîe øàáî§Ÿ¨¨
,ìékNî ìëìowfd epax - §¨©§¦

ly eznypy ,oldl xiaqn

xenb wicv ly s` - mc`
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סה 'a xc` 'eÎ'd ycew zayÎiyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה שישי ב'יום אדר '
יוםשישֿישבתקודשה'ֿו'אדרב'

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

ב' אדר ו' קודש שבת יום

,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr.ïéáé ìéëùîäå

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìúLøt øäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©¨¨©
÷ìa1÷eñt ìò [2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :éBðéò øúà ï ¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨£©¥

,'eë Lð øácmd m`d .mc` ly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike - §©©
?ey`xa eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg` mewnaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥

,éàcå àeäi`cea `l` - ©©
:`id weqtd zpeek:ïðúc- ¦§©

,epcnl ixdyøa Cäé àìŸ§©©
òaøà àLéøc déelâa Lð©§¦¥§¥¨©§©

,úBnàmc` jli l` - ©
;y`x ieliba zen` rax`

,àîòè éàî?recn - ©©£¨
ìò àéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨©

,déLéødxey dpiky ik - ¥¥
,okle ,ey`x lríëç ìëå§¨¨¨

déLéøa éBìéîe éäBðéò¥¦¦§¥¥
,ïeðéàmkg lk ly eipir - ¦

zneyze ezepiiprzd lk)

eixeaice (mb okle eal

:xnelk .y`xa (mifkexn)

,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääa"dxey"d dpikyd xe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr "miiw"e,òcðì ,ïnz éBðéò ãëåezepiiprzd) eipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehaneìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©
éøèöà ¯ déLéø,àçLîì Cxi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze` - ¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lràøBäðe ,äìéút eäéà Lð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©¦§¦¨§¨
,àìéòì ÷éìãàjynp dpnn) dliztl leyn mc` ly eteb ,oky - ©§¦§¥¨

(y`d dreaw dae xe`d

;dilrn zxrea y`de

çåö àkìî äîìLe§ŸŸ©§¨¨©
øîàå3:jlnd dnlye - §¨©

:devne "geev"ìò ïîLå§¤¤©
àäc ,øñçé ìà ELàøŸ§©¤§©§¨
éøèöà BLàøác àøBäðC §¨¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìlry xe`d ,oky - §¦§¨
,"ony"l wewf ey`xïeðéàå§¦

,ïàáè ïàãáBòmd dl`e - §¨©§©
.dyer mc`y miaeh miyrn

mieedn miaehd miyrnd

.xe` eze`l onydàc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre

jxevl ,miaehd miyrnd ,"ony"d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa

,xe` eze`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -øBàì äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨§
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥©§¦¨
íéNòî éãé ìò àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨©§¥©£¦

,à÷åc íéáBèeze`l "ony"k miynynd ,dyer mc`dy -,xe` ¦©§¨
àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦
úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©¦§

àéädidz dnypdy - ¦
äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨

"ony" ynyz dnypdy

rah ixdy ,sebd ,dliztl

oi`e ,dlrnl jynidl y`d

m` ik ,dhnl zfg`p `id

dlizta dzfig` ici lr

j` ;xread ura e` zxread

;xdn dpnn zwzrp y`de ,zexidna zlk`p dnvr dliztd jci`n

oeikn ,jf xe` witz `l cala dliztdn d`ad efk y` :cere z`f

,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl ixnbl zn`zen dliztd oi`y

xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy

dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf

wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd ,oky ,mc`d lr dxeyd

,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd la` .dnvr y`dn

xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l onyl zeyridl
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a'סו xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ו' קודש שבת יום
:"`ipz"a'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨¥

íéâeðòúa äáäàå äàøéabeprzd z` dad`a yibxn `edy - §¦§¨§©£¨§©£¦
;xzeia zilrp dbixcnl aygpd xac ,zewl`ndðéà ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥¨

dppi` eznyp -'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì úeàéöna äìèa§¥¨©§¦§©§¥¦¨¥§¦¨¥§
íéãçàì úBéäì ,Lnî©¨¦§©£¨¦
,øeîb ãeçéa íéãçéîe- §ª¨¦§¦¨

,'d xe` mrøác àeä ÷ø©¨¨
'ä àøé ¯ Bîöò éðôa¦§¥©§§¥

;BáäBàå-`ed,'d z` `xi §£
`ed:xnelk .'d z` ade`

ixnbl zktdp dnypd oi`

dlkd onyd enk ,'d xe`l

.xpd xe`l jtdpe ixnbl

dnvr dnypd oi` okle

xe`l "ony"k ynyl dleki

.'dúBönä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¦§
ïäL ,íéáBè íéNòîe©£¦¦¤¥

Cøaúé BðBöød"awd - §¦§¨¥
dze` miiwi icediy ,dvex

;devnàeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥
ìëì íéiçä øB÷î§©©¦§¨

,íéàeøaäå úBîìBòä- ¨¨§©§¦
zenlerd lk mb mpn`

oeikn wx miig mi`xapde

;eigi mdy dvex d"awdy

oevxd oia lcadd j`

oial d`ixad z` dignd

`hazn zeevnay oevxd

lr ,oeilrd oevxdn mzeig z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka

iciãøBiL,oeilrd oevxd -øzñäå íéaø íéîeöîö éãé ìò íäéìà ¤¥£¥¤©§¥¦§¦©¦§¤§¥
àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL íéðtezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" - ¨¦¤§¨¤§¨

pevig wx dxi`ne ,zxzzqn oeilrd oevxd lyoevxd ly ezeiúãéøéå¦¦©
,úBâøãnä,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn -eìëeiL ãò ©©§¥©¤§

ïéàî Lé úBàøaäìe úBeäúäìzeidl elkeiye -éðôa ãøôð øáãå §¦§©§¦¨§¥¥©¦§¨¨¦§¨¦§¥
úeàéöna eìèaé àìå ,Bîöòoevxdn mzeedzd eli` ,oky - ©§§Ÿ¦¨§©§¦

- 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly dzid oeilrd

ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva md eid `l

zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec .ixnbl

zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a oeilrd oevxd

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt` zniiw - zebixcnd

ìéòì økæpk4,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk ïéàM äî , ©¦§¨§¥©¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥
ììk íéðt øzñä íL ïéàåly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - §¥¨¤§¥¨¦§¨

df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka d"awd

epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn `ed

ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx

dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae -

ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl

ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa d"awd

df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi eidiy

oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk wx ize`ivn

xac meye ,izin`de iniptd

ixd ,odilr xizqn epi`

:`linaíäaL úeiçä ïéà¥©©¤¨¤
,zeevnay -ãøôð øác̈¨¦§¨

àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa¦§¥©§§¨¤¨
BðBöøa ììëðå ãçéî§ª¨§¦§¨¦§
íéãçàì eéäå ,Cøaúé¦§¨¥§¨©£¨¦

.øeîb ãeçéa Lnîokle - ©¨§¦¨
zeevnd wxy ,xacd oaen

xe`l "ony" ynyl zeleki

zektdp od ,oky ,dpikyd

ly exe`a zebfnzne ynn

onyd enk ,oeilrd oevxd

xpd y`a bfnzne jtdpy

oevxa llkp jk ici lr]

ilrdly gekd wx `l oe

z` miiwnd ziwl`d ytpd

gek mb m` ik ,devnd

d ly dyrndsebmiiwnd

enk ,ziyrnd devnd z`

,oilitzd z` gipny gekd

bexz`d z` wifgny e`

llkp `ed ixd ,dnecke

,oeilrd oevxd ly 'd xe`a

.[jynda owfd epax xiaqiy itk

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl

ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

dxey df xac lry mixne`yke ,mewn lka d"awd `vnp ixd mvra

`id dpeekd ,dpikyd,xacd eze` lr ziwl`d zelbzdleðéäå§©§
,øîBì:xnelk -úeàéöna Bì ìèáe 'ä øBàa ììëð øác BúBàL ©¤¨¨¦§¨§¨¥©§¦

.ãçà 'ä Ba älbúîe äøBML àeä æàL ,éøîâìz`xyd - §©§¥¤¨¤¤¦§©¤¤¨
okid wx d`a zelbzdde ,dpikyd zelbzd - dyexit dpikyd

.zelhazd dpyiyéøîâì úeàéöna åéìà ìèa àlM äî ìk ìáà£¨¨©¤Ÿ¨¥¥¨©§¦§©§¥
Ba ÷acúnL øeîb ÷écö óàå .Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéà ¯¥¤¦§©¤§©©¦¨¤¦§©¥

,d"awda -äaø äáäàazebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - §©£¨©¨
:z`f lka ,d"awdl zewacde dad`dàñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨

,úîàa ììk déaz` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - ¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awdúzîà ékly oiprd -àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤

,Búecçàå Bãeçé,d"awd ly -Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤¦§¨
,Lnîdpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ©¨
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íéøîà éèå÷éì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
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כב.4. כא, י, פרק
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,oeilrd oevxd mr cge`ne llkpBôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§
,dâð útìwnL Lnîzindad ytpdy '` wxta epcnly itk - ©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `idäMãwa Lnî ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨©¨©§ª¨
àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk,df gek -ìòBtä àeä §¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤©¥

,äåönä äNòî äNBòå- §¤©£¥©¦§¨
d`a devn ziiyry s`

o`k xirn ,ziwl`d ytpdn

ziwl`d ytpdy ,owfd epax

lr lertl dgeka oi` dcal

,zinyb dlert rval sebd

,`wec ,`l` .oilitz zgpdk

,zindad ytpd ici lr

ytpd oia "rvenn"d `idy

leki ,sebd oial ziwl`d

ytpdn lrten zeidl sebd

,ziwl`dBãòìaLila - ¤¦§¨
,zipeigd ytpd ly dgek

úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦
àéä ék ,ììk óeba úìòBt¤¤©§¨¦¦

,ziwl`d ytpd -,úéiðçeø£¦¦
,éøîçå éîLb óebäå- §©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe

;micbep mixacòvînäå§©§ª¨
íäéðéaytpd oia - ¥¥¤

,sebd oial ziwl`dàéä¦
.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§©¨¨¨¤§¦§¨©

] -`"hily x"enc` w"k zxrd`ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd" :

oiiprdlertdmb) ytpd zexagzdc iptn `edy ok mb xnel yie .

w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd gka `ed seba (zindad ytpd

ytp"dy o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl) oeekzn `"hily x"enc`

,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id "zindad zipeigd

a jeeizl (ybcene rbep df o`ke) `id dpeekdzlertziwl`d ytpd

zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd ziwl`d ytpd :seba

`idy ,zindad zipeigd ytpd zervn`a wx (devnmvra

milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd mca ynn zyaelnd

ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad ytpa (xnele zebyl

.(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr zipgexd ytpd

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc` w"ke

xaqdxeza zindad ytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,

ly ezin`l ,oky - sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn"

,sebd mr (zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac

zi`lt dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a

zindad ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirah-lre

dzexyt`ae zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id

oeikne .mcd on milerd mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl

lre ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy

okl - devnd dyrn z` dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci

ek mb llkp.devnd ziiyr zrya dyecwa dg

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xydìL dúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤
,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦
ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL¤¥¦¤¨¨¨£©¦

,äMã÷a eììëð àì,oky - Ÿ¦§§¦§ª¨
zegeke miyeald wx

,zindad ytpd ly reviad

,ziyrp devnd mci lry

`le ,dyecwa millkp

mvr zeednd ody zecnd

itk - zindad ytpd

,a"i wxta epcnly

zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecndìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìzecndy oeeikn - ©§ª¨
,dyecwl zerpkp zerxd

,ïîà ïéðBò ïçøk ìòáe- §©¨§¨¦¨¥
ytpd ly diyrnl

,ziwl`dïéîékñîe©§¦¦
,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨
BLôð úeøabúä éãé ìò©§¥¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìò"ipepia"a ald iybxy s` lry ,a"i wxta epcnly itk - ©©¥
ici lr ,mdilr helyl gekd ,la` ,ea yi ,dyecwa ellkp `l

xywa ald lr lertle ,egena `ed-jexa 'ied zelcba zeppeazd

,lreta zeevn ziiyrlïäå,zindad ytpd ly zerxd zecnd - §¥
odBæ äòLa,d"awd ly ezelcba zppeazn ziwl`d ytpdyk - §¨¨

,äðLå úeìb úðéçáa,zelba ze`vnpe zepyi eli`k od -økæpk ¦§¦©¨§¥¨©¦§¨
,ìéòì.a"i wxta -äòéðî Bæ ïéà Cëìe,dripn meyn jka oi` - §¥§¨¥§¦¨

.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMä úàøLäîepax jiynn oldl - ¥©§¨©©§¦¨©¨¨¨§¨¨
mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl owfd

.zg` devn ici lr,eðéäc:xnelk -Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨
,äåönä úiNòa,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl - ©£¦©©¦§¨

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëð àeädfd gekd - ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnznéLîî äæ éãé ìòåC §©§¥¤©§¦

äøàä,"dx`d" zpigaay iwl` xe` -úéðeiçä Lôð úeììëì ¤¨¨¦§¨¤¤©¦¦
,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaLmiiwnd xa`d lr wx `le - ¤§¨©§©©©©©§¦

lre zipeigd ytp lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd z`

- ?sebd lkéwî úðéçáa.åéìâø ãòå BLàøî äìòîlî ó- ¦§¦©©¦¦§©§¨¥Ÿ§©©§¨
.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwdaáeúkL eäæå7àzðéëLå" : §¤¤¨§¦§¨

"déLéø ìò àéøL8.à÷éc "ìò" ¯-lr,`weclrzpigaa ,y`xd ©§¨©¥¥©©§¨
siwn;."àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" ïëådn mb jke - §¥©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr lk lry ,mixne` l"f epinkgy
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íéøîà éèå÷éì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון

'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zybxen dpikyd z`xydy dpeekdmkezadxey `id `l` ,

mdilrsiwn ly ote`a ,9milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn .

,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd ly zepeyd zebxca

devnd z` dyerd zindad ytpd geka `idy itk10`idy itk ,

itke ,llka zindad ytpa

zpigaa `idy seba `idy

,cala siwnziiyr ici lr

mpi`y dxyr lr ,devn

cg` lr ,devna miwqer

devna wqer epi`yzxrd)

- `"hily x"enc` w"k

dpikyd z`xyda :xnelk

mb xyt` ,envr sebd lr

lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd oia wlgl

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyin dxyrcg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n

miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd

oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"dàéäL ,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨¤¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà éelb úðéça`vnp ixd d"awd ,oky - §¦©¦¥¨

ay yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lkaz`xyd

xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seq oi`,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ð Bðéà- ¥¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦
dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy dcaerd

dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi` -

,mcew didyïéøãäðña àúéàãk11zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦

:oixcdpq zkqna,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"c"oin" - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥
:l`ilnb oaxl xn` miieqnàzðéëL äøNò éa ìk eúéøîà©§¦¨¥£¨¨§¦§¨

,àéøL,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne` mz` - ©§¨
?"eëì úéà àzðéëL änk?mkl yi zepiky dnk ,jk m` - ©¨§¦§¨¦§

Bì áéLäå:l`ilnb oax - §¥¦
ñðëpä LîMä øBàî ìLî̈¨¥©¤¤©¦§¨

,'eë íéaø úBðBlças` - §©©¦
ici lr xi`n ynyd xe`y

jka oi` ,xetq-oi` zepelg

ipin lk ly "ieaix" meyn

- cg` xe` m` ik ,zexe`

xe`yk mb jk ;ynyd xe`

zikekf jxc xi`n ynyd

meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de ,dreav

wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a "iepiy"

z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd ipiray

"iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr xe`d

:(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd ,lekiak

mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd min

mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr

xe`dy ,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei

on wx raep lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,xe` eze` `ed envr

,dxey `ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevdìékNnäå§©©§¦
:ïéáé:iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - ¨¦

'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde"yibxn,oiprd z`

.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy
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íéøîà éèå÷éì
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë

ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå
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תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם -„ÈÓ˙„ולכן מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:9.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מתרץ שליט"א הרבי כאן)". השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם

הגוף ועל הבהמית הנפש על הנמשך המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו

אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשון שאומר (כפי הגוף

ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל - במצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה פנים.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקיף בדרך -

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - "שנכלל�ÏÏÎ"צ"ע - עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".11˘באור לט,



סט 'a xc` 'e ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zybxen dpikyd z`xydy dpeekdmkezadxey `id `l` ,

mdilrsiwn ly ote`a ,9milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn .

,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd ly zepeyd zebxca

devnd z` dyerd zindad ytpd geka `idy itk10`idy itk ,

itke ,llka zindad ytpa

zpigaa `idy seba `idy

,cala siwnziiyr ici lr

mpi`y dxyr lr ,devn

cg` lr ,devna miwqer

devna wqer epi`yzxrd)

- `"hily x"enc` w"k

dpikyd z`xyda :xnelk

mb xyt` ,envr sebd lr

lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd oia wlgl

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyin dxyrcg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n

miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd

oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"dàéäL ,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨¤¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà éelb úðéça`vnp ixd d"awd ,oky - §¦©¦¥¨

ay yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lkaz`xyd

xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seq oi`,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ð Bðéà- ¥¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦
dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l mcewy dcaerd

dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday zxne` dpi` -

,mcew didyïéøãäðña àúéàãk11zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦

:oixcdpq zkqna,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"c"oin" - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥
:l`ilnb oaxl xn` miieqnàzðéëL äøNò éa ìk eúéøîà©§¦¨¥£¨¨§¦§¨

,àéøL,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne` mz` - ©§¨
?"eëì úéà àzðéëL änk?mkl yi zepiky dnk ,jk m` - ©¨§¦§¨¦§

Bì áéLäå:l`ilnb oax - §¥¦
ñðëpä LîMä øBàî ìLî̈¨¥©¤¤©¦§¨

,'eë íéaø úBðBlças` - §©©¦
ici lr xi`n ynyd xe`y

jka oi` ,xetq-oi` zepelg

ipin lk ly "ieaix" meyn

- cg` xe` m` ik ,zexe`

xe`yk mb jk ;ynyd xe`

zikekf jxc xi`n ynyd

meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de ,dreav

wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a "iepiy"

z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd ipiray

"iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr xe`d

:(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd ,lekiak

mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd min

mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ,oky ,mzxeva epzyp `l mnvr

xe`dy ,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei

on wx raep lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,xe` eze` `ed envr

,dxey `ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevdìékNnäå§©©§¦
:ïéáé:iehia ly dtqed ,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - ¨¦
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תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם -„ÈÓ˙„ולכן מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:9.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מתרץ שליט"א הרבי כאן)". השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם

הגוף ועל הבהמית הנפש על הנמשך המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו

אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשון שאומר (כפי הגוף

ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל - במצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה פנים.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקיף בדרך -

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - "שנכלל�ÏÏÎ"צ"ע - עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".11˘באור לט,
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היום יום . . . ע

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט קיין 
סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא זיך 

אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ֵכָליו, ַמה  ׁש ּבְ ּפֵ "ּב[ ָאַמר: ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה. ִאם ֹלא – ָעָליו ְלַפׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֵקיָסם. ְוָעָליו  ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֹאל ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ִלׁשְ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ה ּוְזרּוָעה, אֹו ַהּיֹוֶרה  ֶדה ֲחרּוׁשָ ָטר – ַעל ׂשָ ָאֵחז ּבֹו, ּוְכמֹו ַהּמָ ּתֵ ָבר ׁשֶ ָרָכה ְצִריָכה ְלֵאיֶזה ּדָ ַהּבְ
ָטר יֹוֶרה  ה ְוֹלא ְזרּוָעה, ֵאין ַהּמָ ֵדה ּבּור ֹלא ֲחרּוׁשָ ׂשְ ֶרם. ֲאָבל ּבִ ֶדה ְוַהּכֶ בּוַאת ַהּשָׂ ּוַמְלקֹוׁש – ַעל ּתְ

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה דעם 
מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר דער 
עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה און 

חשיבות פון א ּפרָאסט-תמימות'דיקען מסירת-נפש איד.

ה ֶאת  ּנָ ַלת ֹעל ְמׁשַ ֲחִסידּות: ַקּבָ דֹול ּבַ יל ּגָ ּכִ "ס כּו' ּוַמׂשְ ּשַׁ ּבַ ִקי  ַמח ֶצֶדק" ְלָחִסיד ּבָ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ָדן  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְוָגאֹון ְלַהּגִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עי היום יום . . . 

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. און 
הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת ָנַהג לֹוַמר ּתֹוְך  ַרר ׁשֶ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ׂשָ ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ן[ ֶאת ְנִביַעת ַהּמִֹחין, ]ַהַמֲעָלה  ִקיט ]=ְלַרּסֵ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ָבר ַנֲעׂשָ ַהּדָ יר, ׁשֶ "ּב[ ִהְסּבִ א ]=ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ
ְעּתֹו  ִכיְך" ]=ָזֵקן ּדַ ִקיט ְוׁשָ ׁשָ ְעּתֹוִהי ְסִתים, ּדְ ֵאר ַמֲאַמר ַהּזַֹהר "ָסָבא ּדַ ָבה ֵדעֹות נֹוְגדֹות[ ּוְבָכְך ּבֵ ַמֲחׁשָ ּבַ

ב[. ֹוֵקט ּוְמֻיּשָׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ֻמְפָלָאה ִמּשׁ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְוֹלא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְוֹלא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ד ִעם קֹונֹו", – ׁשֶ ְתַחּסֵ ְגֶלה, "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּנִ ּצָ ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד" – ׁשֶ

ֹפַעל. ּמּוד ֲהֹלא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

דֹול ְלַאַנ"ׁש ַעל  נּו ַהּגָ ָעָנה ַרּבֵ ְנָיא הּוא ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַמה ּשֶׁ ל ֵאֶצל ִזְקֵני ַאַנ"ׁש: ֵסֶפר ַהּתַ ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו.  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ח ַאֵחר:  ֻנּסָ ֵיׁש  נּו ְלָמְסרֹו ִלְדפּוס.  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ ה זֹו[  ּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ּוִמּסִ
ָבר ָהָיה ָצרּוף ְוָזקּוק, ְוָאז ָנַתן ְרׁשּות  ַנת תקנ"ה ּכְ ׁשְ ָבה ְוֵתָבה. ּבִ ָכל ּתֵ ק ּבְ ְנָיא, ְוִדּיֵ ֶאת ִסְפרֹו ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ יקֹו, ּוְכׁשֶ ְלַהְעּתִ
דֹול  נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ֹראׁש ַהּשָׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ

ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ ֹלׁשֶ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ רּוׁש "ַמׁשְ ּדְ
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v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א א' אדר ל' ראשון יום למלקות התראה קבלת

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰?Ba ïéøúî ãöéëå§¥©©§¦

ïéc úéa úúéî äéìò äzà áiçå ,àéä äøáò BfL ...Løt :Bì ïéøîBà§¦§¤£¥¨¦§©¨©¨¨¤¨¦©¥¦

Bîöò øéziL ãò .øeèt ¯ éðà òãBé :øîà elôàå ...úe÷ìî Bà©§©£¦¨©¥©£¦¨©¤©¦©§

...äúéîì§¦¨

אך התראה, צריך מלקות לחיוב שגם מפורש הרמב"ם בדברי

כמה סוברים עצמו' 'שיתיר צריך שהמותרה הדין לגבי

כי בכך, צורך אין למלקות אבל במיתה רק שהוא מהפוסקים

עדים שנים פי "על מהכתוב נלמד zndהדין zneiמשמע ,"

והכתוב בפיו, מיתה עצמו חייב כי דין, לבית שבא קודם שמת

במלקות ולא במיתה י"ז)מדבר סי' השני חוט .(שו"ת

חמד' ה'שדי ל"א)וכתב כלל מ' מערכת גם(כללים כן לדייק שיש

מלקות", או "מיתה נקט ההתראה חיוב שלגבי הרמב"ם, מלשון

עצמו שיתיר עד "פטור כתב ההתראה קבלת לגבי "dzinlאך

מלקות. הזכיר ולא

להלן לדבריו סותרים הדברים ה"ה)ולכאורה שעבר(פי"ח "מי :

או בראשו והרכין בו והתרו דין בית מיתת או כרת איסור על

שבארנו כמו אותו הורגין אין התראה, עליו קיבל ולא oi`eשתק

eze` oiwln!התראה קבלת נדרשת למלקות שגם הרי ,"

שיש כריתות חייבי של מלקות על מדובר להלן ליישב: ויש

ושב כרת איסור על פעמיים שלקה מי כי מיתה, צד גם בהם

שימות עד צר למקום אותו כונסים שלישית, פעם להלןועבר (ראה

ה"ד) מדוברפי"ח כאן ואילו התראה, קבלת בהם נדרשת ולכן ,

רגילה עבירה על שם)במלקות חמד .(שדי

הרמב"ם כתב כאן אחר: באופן ההלכות בין שתיווכו ויש

למיתה עצמו שיתיר עד חייב אינו אני' 'יודע אמר אם שאפילו

אך במיתה, רק אמור זה ודין עושה', אני כן מנת 'על ויאמר

רק כאשר מדובר להלן אך התראה. בקבלת צורך אין למלקות

אף מתחייב ואינו אני', 'יודע אמר ולא שתק, או בראשו הרכין

החיסרון מפני אלא ההתראה קבלת כאן שאין משום לא מלקות,

אין וכששתק למזיד, שוגג בין להבחין שנועדה ההתראה בעצם

מזיד שהוא ט"ו)הוכחה סי' חו"מ יעבץ .(משנת

ה'תשע"איום ב' אדר א' שני והיום אז נפשות דיני

:‡"È ,„È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰àlà úBLôð éðéc ïéðc ïéà¥¨¦¦¥§¨¤¨

.ìBãbä ïéc úéa äéäiL àeäå .úéaä éðôa¦§¥©©¦§¤¦§¤¥¦©¨

י)במשנה א, "סנהדרין(מכות נפשות: לדיני בנוגע נאמר

רבי חובלנית. נקראת שנים] בשבע [פעם בשבוע אחד ההורגת

ורבי טרפון רבי שנה. לשבעים אחד אומר: עזריה בן אליעזר

מעולם". אדם נהרג לא בסנהדרין, היינו אילו אומרים: עקיבא

בשבת סוס על שרכב באחד "מעשה בגמרא מסופר מאידך,

לכך שראוי מפני לא וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יונים, בימי

אלא מדרבנן], אלא אינו בשבת בהמה על לרכוב האיסור [שהרי

שטח בן ששמעון נאמר לזה בדומה לכך". צריכה שהשעה

על אף אחד", ביום באשקלון [מכשפות] נשים שמונים "תלה

לכך" צריכה שהשעה אלא אחד, ביום שנים דנין ש"אין פי

ב) מה, .(סנהדרין

הגר"מ כתב ומחבלים לרוצחים מוות עונש ובנושא

לחוות בבקשה אליו שפנה יורק ניו מושל לבקשת פיינשטיין,

בעניין סח)דעתו סי' ח"ב, חו"מ משה, .(אגרות

נובעבתש אינו בתורה המוות שעונש מדגיש, הוא ובתו

לצורכי בעיקר נועד בתורה המוות עונש אלא וגמול, נקם מרגשי

בו, בשימוש יתירה זהירות להיזהר יש זאת ולמרות הרתעה,

"ואין אדם. של נפשו בנטילת שכרוכה היתירה החומרה עקב

גדולים וגם התורה בחכמת ביותר לגדולים אלא לזה סומכין

ושונאי יתברך, השם ויראי מאד, ענווים ויהיו חכמות, בשאר

טובה בעלי שהם בזה לבריות, ואהובים האמת, ואוהבי ממון,

הבריות, עם בנחת ומשאן ודיבורן טובה וחברתן שפלה ונפש

ביותר". ורחמנים עליהם, רע שם ולא גנאי שום יהא ולא

מוות, עונשי מהטלת שלו הגדולה ההסתייגות למרות אך

השעה", "לצורך היא המוות עונש מטרת שאם הוא, כותב

מילתא. למיגדר כדי להשיתה ניתן הגואה, בפשיעה להילחם

והוא הרציחה איסור אצלו שהופקר מחמת נפשות שהורג ו"מי

דנין היו רשעה, ועושי רוצחים כשנתרבו וכן ביותר, אכזרי

המדינה". הצלת שהוא רציחה מעשה למנוע מלתא למיגדר

ה'תשע"איום ב' אדר ב' שלישי, האדם נפש על הבעלים מי

:'Â ‰ÎÏ‰ ,Á"È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa ïéúéîî ïéà¥§¦¦¥¦

.íéãò íéðL ét ìò àlà ,åét úàãBäa íãàä úà ïé÷ìî àìå§Ÿ©§¦¤¨¨¨§¨©¦¤¨©¦§©¦¥¦

איננה אדם של נפשו היא: הדבר שסיבת מסביר הרדב"ז

שאינו בדבר הודאתו תועיל לא ולכן לה'. שייכת אלא קנינו,

שהיא מלקות לענין והן – נפשו נטילת – מיתה לענין הן שלו,

מיתה'. 'חצי

ה', של קנינו הוא כולו העולם כל עיון: צריכים הדברים אך

ומלואה" הארץ "לה' שנאמר כד,א)כמו קנויה(תהלים הנפש ואם .

מלא מקרא והלוא אדם. של ממונו על כך נאמר לא מדוע לה',

ה'" נאום הזהב ולי הכסף "לי הכתוב: ב,ח)דיבר ?(חגי

כך: הוא ביניהם ההבדל

משתמע כך ה'. מאת פקדון בתור האדם אצל הופקדה הנפש

המדויי גופומלשונו על רשות לאדם "אין הזקן אדמו"ר של ק

להכותו" ד')כלל ונפש גוף נזקי הל' לאדם(חו"מ "אסור כתב ולא ,

לו שאין משמעו, גופו" על רשות "אין כי – גופו" את להכות

גופו. על 'בעלות' כל

שנאמר וכפי ולבעלותו, לרשותו ניתן האדם של ממונו ואילו

על ה' של כללית בעלות שקיימת נכון אדם". לבני נתן "והארץ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הכל" אדון ברשות "הכל החינוך וכלשון שברא, מה (מצוהכל

רכושו.שכח) על פרטית בעלות יש אדם לכל אך –

את לחייב הוא יכול האדם, בבעלות שהוא בממון ולכן,

לחייב יכול הוא אין ונפשו, גופו את אך הודאתו. פי על עצמו

מלקות. או במיתה

(106 cenr ,cl jxk zegiy ihewl)

ה'תשע"איום ב' אדר ג' רביעי לחשות ועת לדבר עת

:È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰äOòé àlL ïiãì ïépî¦©¦§©¨¤Ÿ¥¨¤
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.ììk äðòè ïéðéã éìòaî ãçà¤¨¦©£¥¦¦§¨¨§¨

ולהעלות הדיון במהלך להתערב לדיין אין הרמב"ם לדעת

לדעת אך מסוים. לצד מנטיה נקי להיות הדיין על כי טענה, כל

סי"ז)הטור בעלי(חו"מ בדעת עלו שלא טענות להעלות לדיין יש

לאמתו. אמת דין להוציא כדי הכל לעשות עליו כי הדין,

ונטען טוען בהלכות ה"א)אמנם, שהתובע(פ"ה הרמב"ם כתב

דבריך את ברר דין: בית לו אומרים ממון לו שחייב חברו את

הדיין על לפיה הפוכה, גישה זו ולכאורה לך, חייב טעם מאיזה

ההבדל אך טענותיו. את לפרש מהבעל-דין ולדרוש להתערב

לבררה הדרישה הבעל-דין, ידי על הועלתה שכבר בטענה ברור:

בשלמותו. הדין מיצוי אלא בדיון התערבות מהווה אינה

ערוך שם)השולחן לגבי(חו"מ אך כאן, הרמב"ם כדעת פסק

פסק דין בית לפני המובא מ"ב)שטר סי' להעלות(חו"מ הדיין שעל

מדברי הוא ומקורו השטר. כשרות על להתעורר העשויות טענות

הרמ"ה(שם)הטור אך שם), בטור להעלות(מובא לדיין שאין סובר

הבעל-דין. ידי על הועלו שלא טענות

אך הדיון, במהלך להתערב הדיין שעל לשיטתו הטור והנה,

לדיין שאין הרמב"ם כדעת פסק אם קשה: ערוך השולחן לדעת

שטר? לגבי הדין שונה מדוע חדשות, טענות להעלות

בשטר אך הדין, בעלי בטענות להתערב לדיין אין והביאור:

התורה כמשפט לבררו יש העדים חתימת מכוח הוא שתוקפו

כמשפט (ולא היטב' וחקרת 'ודרשת כנאמר העדים את לחקור

שכנגד), הצד את חוקרים הצדדים של הדין שעורכי העמים

שכבר הראיות בדיקת אלא אינו השטר כשרות שבירור ועוד

חדשה. טענה העלאת ולא הוצגו

('c 'iq mixac xy` zgpn)

ה'תשע"איום ב' אדר ד' חמישי הדין בית נגד תביעות

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰Bîöò ïiã äàøé íìBòì§¨¦§¤©¨©§

òãéå .åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,Bøàeö ìò Bì úçpî áøç elàk§¦¤¤ª©©©©¨§¥¦¨§¨¦©§¨§¥©

äèð íà epnî òøtäì ãéúò éîe ,ïã àeä éî éðôìå ,ïã àeä éî úà¤¦¨§¦§¥¦¨¦¨¦§¦¨©¦¤¦¨¨

.ìà úãòa ávð íéäìà :øîàpL .úîàä åwî¦©¨¡¤¤¤¡©¡Ÿ¦¦¨©£©¥

אחר ה"ז)במקום פ"ז התורה יסודי "שנצטוינו(הל' הרמב"ם: כתב

שאפשר ואע"פ כשרים, עדים שני פי על הדין את לחתוך

על אותן מעמידין אצלינו, הם וכשרים הואיל בשקר, שהעידו

לה' 'הנסתרות נאמר בהן וכיוצא האלו ובדברים כשרותן,

לע יראה האדם 'כי ונאמר: ולבנינו', לנו והנגלות יניםאלקינו

ללבב' יראה ז)וה' טז, א .(שמואל

אבל לה, 'הנגלות' פי על אלא לדון יכולה דין בית אין אמנם

שהוא לאמת להגיע שביכולתו כל הדיין שעשה בתנאי זאת

עצמו הדיין יראה "לעולם כאן: הרמב"ם וכלשון לה. מסוגל

וידע מתחתיו, לו פתוחה וגיהנם צוארו על לו מונחת חרב כאילו

. דן..." הוא מי ולפני דן, הוא מה את

בגין הפסד לו ונגרם ונענש, בפלילים נחשד שאדם יש והנה,

היא והשאלה להאשמתו, בסיס שאין מתברר מכן ולאחר כך,

לפיצוי. זכאי הוא אם

פעל ואם רואות", שעיניו מה אלא לדיין "אין לכאורה,

שהובאו הראיות ממסכת שעלו סבירים חשדות פי על ביושר

זו. מעין לתביעה יסוד אין לפניו,

ריבות' 'דברי שו"ת בספר רלב)אך אחד(בסי' אודות דן

והושיבוהו ממונו את עיקלו העיר וטובי , בגניבה שנחשד

מפשע חף הוא כי שהתברר לאחר מחודש. יותר במשך במעצר

לשווא. שהענישוהו מענישיו את ראובן תבע

לראובן להשיב שיש לכך בנוסף כי בתשובתו, הוא וכותב

היתה שהכוונה ואף כליאתו. על פיצוי לו לתת צריך ממונו את

בלי הוא זך הנזכר ראובן כי אצלם לבסוף שנתברר "כיון חיובית

שיתברר מה כל לראובן לו לפרוע שחייבים פשיטא פשע,

שהפסידוהו". בעדים

ה'תשע"איום ב' אדר ה' שישי קללה על מחילה מועילה מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â"Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰,ä÷Bì ¯ Bîöò ìl÷îä©§©¥©§¤

.ELôð øîLe Eì øîMä :øîàpL .íéøçà ìlwL Bîk§¤¦¥£¥¦¤¤¡©¦¨¤§§Ÿ©§§

פי(ה"ו)להלן על "אף חבירו את שהמקלל הרמב"ם כתב

ויש ונתחייב". חטא שכבר המקלל את מכין – קללתו על שמחל

מועילה, המחילה אין ונתחייב" חטא "שכבר משום רק כי לדייק

קללו. אם חייב אינו לקללו, מראש רשות לו נתן חבירו אם אבל

מדוע מועילה, שנתקלל לפני חברו מחילת אם להבין: וצריך

ש ודאי הרי עצמו, את המקלל לעצמו?לוקה מוחל

והביאור:

האיסור הם. שונים איסורים חבירו ומקלל עצמו את מקלל

בגמרא נלמד עצמו את לו,א)לקלל לך(שבועות "השמר מהפסוק

תתקיים שמא לחשוש שיש היא והמשמעות נפשך", ושמור

על עצמו על שמטיל בעונש השמיים מן ויענישוהו קללתו,

לכן, עצמו. על נזק להביא לאדם אסרה והתורה איסור, שעבר

שאין מה מורידה. ואינה מעלה אינה לעצמו שמוחל המחילה

השפעה כל לקללתו תהיה שלא וודאי הרי חבירו, את המקלל כן

משום הוא הקללה ואיסור רעה, כל עליו תבוא ולא חברו על

שם את לגדף האיסור כדוגמת חברו, את בזה שמבזה הביזיון



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הכל" אדון ברשות "הכל החינוך וכלשון שברא, מה (מצוהכל

רכושו.שכח) על פרטית בעלות יש אדם לכל אך –

את לחייב הוא יכול האדם, בבעלות שהוא בממון ולכן,

לחייב יכול הוא אין ונפשו, גופו את אך הודאתו. פי על עצמו

מלקות. או במיתה
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ה'תשע"איום ב' אדר ג' רביעי לחשות ועת לדבר עת
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ולהעלות הדיון במהלך להתערב לדיין אין הרמב"ם לדעת

לדעת אך מסוים. לצד מנטיה נקי להיות הדיין על כי טענה, כל

סי"ז)הטור בעלי(חו"מ בדעת עלו שלא טענות להעלות לדיין יש

לאמתו. אמת דין להוציא כדי הכל לעשות עליו כי הדין,

ונטען טוען בהלכות ה"א)אמנם, שהתובע(פ"ה הרמב"ם כתב

דבריך את ברר דין: בית לו אומרים ממון לו שחייב חברו את

הדיין על לפיה הפוכה, גישה זו ולכאורה לך, חייב טעם מאיזה

ההבדל אך טענותיו. את לפרש מהבעל-דין ולדרוש להתערב

לבררה הדרישה הבעל-דין, ידי על הועלתה שכבר בטענה ברור:

בשלמותו. הדין מיצוי אלא בדיון התערבות מהווה אינה

ערוך שם)השולחן לגבי(חו"מ אך כאן, הרמב"ם כדעת פסק

פסק דין בית לפני המובא מ"ב)שטר סי' להעלות(חו"מ הדיין שעל

מדברי הוא ומקורו השטר. כשרות על להתעורר העשויות טענות

הרמ"ה(שם)הטור אך שם), בטור להעלות(מובא לדיין שאין סובר

הבעל-דין. ידי על הועלו שלא טענות

אך הדיון, במהלך להתערב הדיין שעל לשיטתו הטור והנה,

לדיין שאין הרמב"ם כדעת פסק אם קשה: ערוך השולחן לדעת

שטר? לגבי הדין שונה מדוע חדשות, טענות להעלות

בשטר אך הדין, בעלי בטענות להתערב לדיין אין והביאור:

התורה כמשפט לבררו יש העדים חתימת מכוח הוא שתוקפו

כמשפט (ולא היטב' וחקרת 'ודרשת כנאמר העדים את לחקור

שכנגד), הצד את חוקרים הצדדים של הדין שעורכי העמים

שכבר הראיות בדיקת אלא אינו השטר כשרות שבירור ועוד

חדשה. טענה העלאת ולא הוצגו

('c 'iq mixac xy` zgpn)

ה'תשע"איום ב' אדר ד' חמישי הדין בית נגד תביעות

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰Bîöò ïiã äàøé íìBòì§¨¦§¤©¨©§
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אחר ה"ז)במקום פ"ז התורה יסודי "שנצטוינו(הל' הרמב"ם: כתב

שאפשר ואע"פ כשרים, עדים שני פי על הדין את לחתוך

על אותן מעמידין אצלינו, הם וכשרים הואיל בשקר, שהעידו

לה' 'הנסתרות נאמר בהן וכיוצא האלו ובדברים כשרותן,

לע יראה האדם 'כי ונאמר: ולבנינו', לנו והנגלות יניםאלקינו

ללבב' יראה ז)וה' טז, א .(שמואל

אבל לה, 'הנגלות' פי על אלא לדון יכולה דין בית אין אמנם

שהוא לאמת להגיע שביכולתו כל הדיין שעשה בתנאי זאת

עצמו הדיין יראה "לעולם כאן: הרמב"ם וכלשון לה. מסוגל

וידע מתחתיו, לו פתוחה וגיהנם צוארו על לו מונחת חרב כאילו

. דן..." הוא מי ולפני דן, הוא מה את

בגין הפסד לו ונגרם ונענש, בפלילים נחשד שאדם יש והנה,

היא והשאלה להאשמתו, בסיס שאין מתברר מכן ולאחר כך,

לפיצוי. זכאי הוא אם

פעל ואם רואות", שעיניו מה אלא לדיין "אין לכאורה,

שהובאו הראיות ממסכת שעלו סבירים חשדות פי על ביושר

זו. מעין לתביעה יסוד אין לפניו,

ריבות' 'דברי שו"ת בספר רלב)אך אחד(בסי' אודות דן

והושיבוהו ממונו את עיקלו העיר וטובי , בגניבה שנחשד

מפשע חף הוא כי שהתברר לאחר מחודש. יותר במשך במעצר

לשווא. שהענישוהו מענישיו את ראובן תבע

לראובן להשיב שיש לכך בנוסף כי בתשובתו, הוא וכותב

היתה שהכוונה ואף כליאתו. על פיצוי לו לתת צריך ממונו את

בלי הוא זך הנזכר ראובן כי אצלם לבסוף שנתברר "כיון חיובית

שיתברר מה כל לראובן לו לפרוע שחייבים פשיטא פשע,

שהפסידוהו". בעדים

ה'תשע"איום ב' אדר ה' שישי קללה על מחילה מועילה מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â"Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰,ä÷Bì ¯ Bîöò ìl÷îä©§©¥©§¤
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פי(ה"ו)להלן על "אף חבירו את שהמקלל הרמב"ם כתב

ויש ונתחייב". חטא שכבר המקלל את מכין – קללתו על שמחל

מועילה, המחילה אין ונתחייב" חטא "שכבר משום רק כי לדייק

קללו. אם חייב אינו לקללו, מראש רשות לו נתן חבירו אם אבל

מדוע מועילה, שנתקלל לפני חברו מחילת אם להבין: וצריך

ש ודאי הרי עצמו, את המקלל לעצמו?לוקה מוחל

והביאור:

האיסור הם. שונים איסורים חבירו ומקלל עצמו את מקלל

בגמרא נלמד עצמו את לו,א)לקלל לך(שבועות "השמר מהפסוק

תתקיים שמא לחשוש שיש היא והמשמעות נפשך", ושמור

על עצמו על שמטיל בעונש השמיים מן ויענישוהו קללתו,

לכן, עצמו. על נזק להביא לאדם אסרה והתורה איסור, שעבר

שאין מה מורידה. ואינה מעלה אינה לעצמו שמוחל המחילה

השפעה כל לקללתו תהיה שלא וודאי הרי חבירו, את המקלל כן

משום הוא הקללה ואיסור רעה, כל עליו תבוא ולא חברו על

שם את לגדף האיסור כדוגמת חברו, את בזה שמבזה הביזיון



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את לקלל שהאיסור וכיון ה'. שם שביזה על סקילה שחייב ה'

כך. על חברו מחילת מועילה לכן בזיון, משום הוא חברו

כתב בזיון: משום היא חברו קללת שאיסור לדבר וראיה

לעיל ואם(ה"א)הרמב"ם לוקה", – הנכלם הקטן את "המקלל

לוקה מדוע אותו שקילל למי נזק שיגרום מחשש הוא האיסור

מוכח אלא יומו, בן בתינוק הדין הוא והרי הנכלם בקטן רק

ביזיון. משום הוא שהאיסור

.(g"r 'iq b"g g"e` ,dyn zexb`)

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת בכתב עדות

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L :‰¯Bz ÔÈc : „ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ƒ»∆≈¿«¿ƒ
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מועילה שבשטר ועדות בכתב, להעיד אפשרות אין זה לפי

המפרשים והקשו לווין". בפני דלת תנעול "שלא (כסףמדרבנן

כאן):משנה משנה לחם י"א, ה' לדבריפ"ט סותר הדבר לכאורה,

להלן הי"א)הרמב"ם כיון(פ"ט פסולה עדותו מדבר שאינו שאלם

בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, דין בבית להעיד ש"צריך

בכתב! גם להעיד יכול בפיו להעיד שהיכול משמע

תם כרבינו סובר הרמב"ם משנה': ה'לחם ב,ותירץ לא, (יבמות

דחזו) בפועלד"ה אם אף עדותו, את מקבלים בפיו להעיד שהיכול

מעכבת" בילה אין לבילה הראוי "כל לכלל בהתאם בכתב, היא

ב) קו, אילם(מנחות ממעט כתבם" מפי ולא – "מפיהם והלימוד ,

שכתב ומה מעכבת". בילה – לבילה ראוי שאינו "כל כי

הרי שבשטר, עדות מקבלים סופרים מדברי שרק כאן הרמב"ם

שאינם מיתתם, לאחר היינו קיימין", העדים "אין כאשר זה

- בפיהם להעיד מסוגלים כאשר בחייהם אבל להעיד", "ראוים

התורה. מן בכתב מתקבלת עדותם

ביהודה' יא)וה'נודע ל, חו"מ ביאר:(מהדו"ק

מפי "עד עדות אבל דין, בית בפני להיות צריכה עדות הגדת

אם רק זה הרי כשרה, בכתב עדות אם גם זה, לפי פסולה. עד"

שלא בכתב עדות אבל דין, בית בפני עדותם את כותבים העדים

דין שבית היא משמעו 'מפיהם' כי –פסולה, דין בית בפני

שבשטר עדות ולכן כתיבתו, את יראו או העד מפי ישמעו

פסולה. דין בית בפני שלא הנכתב

oixcdpq zekld - '` xc` 'l oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd 'a xc` 'eÎ'` xc` 'l -

ה'תשע"א א' אדר ל' ראשון יום

oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
עּׂשירי 1ּפרק
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מן‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינים מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
נטה אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,
נאמר: זה ועל תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאחר

לנטת רב על תענה הּׁשמּועה2ולא מּפי ּתאמר3. ׁשּלא למדּו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
מנין מה4ּבׁשעת אמר אּלא ּפלֹוני! ּכאיׁש ׁשאהיה ּדי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

5ּׁשּלפני. ְֶֶָ
נפׁשֹות·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה: לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל

לנטת רב על תענה לא ׁשּנאמר: חֹובה, ּדברים6ללּמד ּבּמה . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת יׁש7אמּורים? - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ; ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

המחּיבים עם ּולהתמּנֹות לחזר זכּות .8למלּמד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַֹ
מזּכה9ּתלמיד‚. הּוא11ומת10ׁשהיה ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹומֹו .12מזּכה ְְִֶַ
ונׁשּתּתק„. זכּות, עליו ללּמד לי יׁש אחד: מת13אמר אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּוא הרי - מזּכה טעם זה מאי ויאמר זכּות ׁשּילּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹקדם
ׁשאינֹו .14ּכמי ְִֵֶ

אין‰. - מקראֹות מּׁשני אפּלּו אחד, טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּכאחד אּלא .15נמנין ְְִִֶֶָָ

.Âמן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמן16הּגדֹול יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא . ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ
עליו17ּכדאין אחד18לחלק ּכל יאמר אּלא הּנראה19. ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבדעּתֹו. ְְַלֹו
.Êּפֹותחין אין לזכּות.20וכן אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשהעידּו זה דבר עּׂשית לא אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם ּתירא אל - עלי .21ּבֹו ְִִִֵֶֶַָָ

.Áללּמד לי יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה זכּות22עליו עליו ללּמד לי יׁש אמר: . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

לּסנהדרין עּמהן אֹותֹו מעלין -23- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבדב מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ריוׁשֹומעין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו עצמֹו:24- הּנּדֹון אמר אפּלּו . ְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו ׁשֹומעין - זכּות עצמי על ללּמד לי לּמנין25יׁש ;26ועֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ּבדבריו. מּמׁש ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָוהּוא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר1) מה מתחילה. זכות שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור עצמו. טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין
דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה דין בית נפשות. בדיני לענות אחרים.2)לתלמיד דעת אחר חכמינו3)לנטות שקיבלו

איש. מפי הרוב.4)איש נוטה לאן הדיעות בשעת5)מניין תאמר שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין תוספתא
כנ"ל והכוונה מאה" אחר אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין
יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא והוא המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר ורבינו שם. הפנים" ב"מראה כמבואר

זה. זכות"6)לפסוק לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת במכילתא הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
המצוות ספר והשווה ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה חובה ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש

העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י לו7)שם. אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד ראיות אחר מחזר הוא לחזור, שטעה8)שלא ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש

וברש"י). א לד, ז.9)(סנהדרין הלכה א, פרק לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה וטעמו10)היושב דבריו שהוציא
למניין.11)לאור. שעמדו אינו12)טרם ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד חי הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף אינו המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא שם.14)נאלם.13)כלום, סנהדרין
אחד15) טעם ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים אלוקים, דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם

לומר צריך ואין טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות שני נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא
טעות שיש סובר יט, קטן סעיף כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים שאין אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם
שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה והגירסה שלפנינו בנוסח
יאמר השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה, חייב פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל טעמים ל"ו
אמרו שניים שאם לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו שרובם למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה, מהם אחד וודאי מקראות, משני טעם שבהם.16)אותו הקטנים מן אלא
כדאי.17) התימנים: יד הגדול,18)בכתב כלומר רב, על תענה לא כתוב), יו"ד חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

כמבואר לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות שאסור הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של המופלא על תחלוק שלא
לחלוק ירצו ולא ממנו יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצירכו שלא כזה, בסדר לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, תעשה לא המצוות בספר וראה משנה). (לחם פרק19)עליו לקמן והשווה הגדול. שיפתח לפני
ו. הלכה ומתן.20)י"א, במשא אם21)מתחילים ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה מצינו שכן ב, לב, שם

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות) התנאי (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב א,22)לא מ, שם
א. הלכה י"א, פרק לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות" בנפש יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שם,23)שנאמר

עונה". לזכות אבל עונה אינו "למות שם: שדרשו שאם24)וכמו רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו תהא שלא "כדי א, מב, שם
לו. היא בושה כל, לעין היום א.25)יורידוהו מ, יעלה26)שם ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו, קשה זה דבר

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אד"ר:

כבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

למילוי משאלות לבבם לטובה לזחו"ק.

ולפלא שאינו מזכיר דבר מההוספה בלימוד תורת החסידות דא"ח והשתדלות מתאימה בהכרח 

השעה בהפצת תורת החסידות אשר תגיע גם חוצה, וקשור הוא זב"ז כמבואר באגה"ק של רבנו הזקן ד"ה 

סגולה ל)הולדת( בנים. נדפס בסידור מאה שערים, עיי"ש.

במ"ש אודות לתת צו לעושי רצוני וכו' אין זה נוהג כלל בבית הרב והזן ומפרנס לכל בטובו בחן 

ובחסד וברחמים ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב מידו הקדושה והרחבה.

כהציווי  בזה  ויוסיף  לעיל  האמורה  לתכלית  אנ"ש  ובפעולות  אנ"ש  בהתועדות  משתתף  בודאי 

דמעלין בקדש.

בברכה.
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מן‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינים מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
נטה אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,
נאמר: זה ועל תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאחר

לנטת רב על תענה הּׁשמּועה2ולא מּפי ּתאמר3. ׁשּלא למדּו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
מנין מה4ּבׁשעת אמר אּלא ּפלֹוני! ּכאיׁש ׁשאהיה ּדי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

5ּׁשּלפני. ְֶֶָ
נפׁשֹות·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה: לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל

לנטת רב על תענה לא ׁשּנאמר: חֹובה, ּדברים6ללּמד ּבּמה . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת יׁש7אמּורים? - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ; ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

המחּיבים עם ּולהתמּנֹות לחזר זכּות .8למלּמד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַֹ
מזּכה9ּתלמיד‚. הּוא11ומת10ׁשהיה ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹומֹו .12מזּכה ְְִֶַ
ונׁשּתּתק„. זכּות, עליו ללּמד לי יׁש אחד: מת13אמר אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּוא הרי - מזּכה טעם זה מאי ויאמר זכּות ׁשּילּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹקדם
ׁשאינֹו .14ּכמי ְִֵֶ

אין‰. - מקראֹות מּׁשני אפּלּו אחד, טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּכאחד אּלא .15נמנין ְְִִֶֶָָ

.Âמן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמן16הּגדֹול יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא . ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ
עליו17ּכדאין אחד18לחלק ּכל יאמר אּלא הּנראה19. ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבדעּתֹו. ְְַלֹו
.Êּפֹותחין אין לזכּות.20וכן אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשהעידּו זה דבר עּׂשית לא אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם ּתירא אל - עלי .21ּבֹו ְִִִֵֶֶַָָ

.Áללּמד לי יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה זכּות22עליו עליו ללּמד לי יׁש אמר: . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

לּסנהדרין עּמהן אֹותֹו מעלין -23- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבדב מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ריוׁשֹומעין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו עצמֹו:24- הּנּדֹון אמר אפּלּו . ְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו ׁשֹומעין - זכּות עצמי על ללּמד לי לּמנין25יׁש ;26ועֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ּבדבריו. מּמׁש ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָוהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר1) מה מתחילה. זכות שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור עצמו. טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין
דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה דין בית נפשות. בדיני לענות אחרים.2)לתלמיד דעת אחר חכמינו3)לנטות שקיבלו

איש. מפי הרוב.4)איש נוטה לאן הדיעות בשעת5)מניין תאמר שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין תוספתא
כנ"ל והכוונה מאה" אחר אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין
יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא והוא המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר ורבינו שם. הפנים" ב"מראה כמבואר

זה. זכות"6)לפסוק לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת במכילתא הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
המצוות ספר והשווה ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה חובה ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש

העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י לו7)שם. אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד ראיות אחר מחזר הוא לחזור, שטעה8)שלא ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש

וברש"י). א לד, ז.9)(סנהדרין הלכה א, פרק לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה וטעמו10)היושב דבריו שהוציא
למניין.11)לאור. שעמדו אינו12)טרם ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד חי הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף אינו המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא שם.14)נאלם.13)כלום, סנהדרין
אחד15) טעם ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים אלוקים, דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם

לומר צריך ואין טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות שני נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא
טעות שיש סובר יט, קטן סעיף כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים שאין אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם
שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה והגירסה שלפנינו בנוסח
יאמר השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה, חייב פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל טעמים ל"ו
אמרו שניים שאם לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו שרובם למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה, מהם אחד וודאי מקראות, משני טעם שבהם.16)אותו הקטנים מן אלא
כדאי.17) התימנים: יד הגדול,18)בכתב כלומר רב, על תענה לא כתוב), יו"ד חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

כמבואר לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות שאסור הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של המופלא על תחלוק שלא
לחלוק ירצו ולא ממנו יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצירכו שלא כזה, בסדר לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, תעשה לא המצוות בספר וראה משנה). (לחם פרק19)עליו לקמן והשווה הגדול. שיפתח לפני
ו. הלכה ומתן.20)י"א, במשא אם21)מתחילים ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה מצינו שכן ב, לב, שם

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות) התנאי (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב א,22)לא מ, שם
א. הלכה י"א, פרק לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות" בנפש יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שם,23)שנאמר

עונה". לזכות אבל עונה אינו "למות שם: שדרשו שאם24)וכמו רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו תהא שלא "כדי א, מב, שם
לו. היא בושה כל, לעין היום א.25)יורידוהו מ, יעלה26)שם ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו, קשה זה דבר
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.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית
ּכדי ּדינֹו את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה לחֹובה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָדינֹו

אֹותֹו ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ּופטרּו27לזּכֹותֹו טעּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִַָָָָ
מחזירין ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת

אמּורים28אֹותֹו ּדברים ּבּמה ׁשאין29. ּבדבר ּבׁשּטעּו ? ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבֹו30הצדֹוקין מֹודין31מֹודין ׁשהצדֹוקין ּבדבר טעּו אם אבל ; ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

לחֹובה32ּבֹו אֹותֹו מחזירין על33- הּבא אמרּו: ּכיצד? . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּכדרּכּה34הערוה אֹותֹו35ׁשּלא מחזירין - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו המערה36ּוממיתין אמרּו: אם אבל ;37- ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּבזה.38ּפטּור, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

.‡- ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות? לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
- ממֹונֹות ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים - נפׁשֹות ּדיני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבׁשלׁשה;
ּפֹותחין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָּפֹותחין
- ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלזכּות,
- נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּטין
ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמּטין
מחזירין - נפׁשֹות ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין מחזירין -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָלזכּות,
ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹהּכל
ואפּלּו זכּות, מלּמדין הּכל - נפׁשֹות ודיני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹהּתלמידים;
- ממֹונֹות ּדיני הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתלמידים,
חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּדּין
ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד - נפׁשֹות ּדיני חֹובה; ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּומלּמד
אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹזכּות,
ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹּבׁשעת
ּדיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ממֹונֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
ּבֹו ּגֹומרין - ממֹונֹות ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ְְְְִִִִֵַַָָָנפׁשֹות
ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבּיֹום

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום ְְְֲִֶַַָָלזכּות,
יֹום·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב;
אחד עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא הּׁשּבת. אחר ּולהּניחֹו ּדינֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְִִִַַַָּבּׁשּבת,

הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותן ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני
מּדבריהם עת, ּבכל העם את וׁשפטּו ׁשאיןׁשּנאמר: למדּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת. ּבערב ְִֶֶַָָּדנין
.„- גלּות ּדיני ואחד מלקּיֹות ּדיני ואחד נפׁשֹות ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאחד

ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקּות אּלא ּבהן, ׁשוים האּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדינים
ּבעּׂשרים ׁשּדינֹו אחד: מּדבר חּוץ הּנסקל, ּבׁשֹור מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ְָּוׁשלׁשה.
את‰. לֹו מכּמנין נפׁשֹות: ּדיני ּכׁשאר ּדיניו אין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמסית

מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ואינֹו ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעדים,
מחזירין - חֹובה עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדין
אין - זכּות עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו.
זקן ּבדינֹו ּומֹוׁשיבין למסית. טֹוענין ואין אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָמחזירין
עליו. ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹוסריס
- ההבל אחרי העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו מחרֹון יי יׁשּוב למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם; הּוא ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרחמים

רחמים. ל ְְֲִַַָונתן
.Âמן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני

- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
ּבאחרֹונה. אּלא הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין הּצד, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתחילין

.Êהרב ּובנֹו האב - הּטהרֹות וכן הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻּדיני
וקּדּוׁש ּומּכֹות, נפׁשֹות ודיני ּבׁשנים; אֹותן מֹונין ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָותלמידֹו
אֹותן מֹונין ותלמידֹו הרב אֹו ּובנֹו אב - הּׁשנה ועּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהחדׁש

ְֶָּבאחד.
.Á,ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

הּתלמידים מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהן האחד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון
ּדבריו, ׁשֹומעין חֹובה. אֹו זכּות ללּמד לי יׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר:

עּמֹו. ונמנין עּמֹו, ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִונֹוּׂשאין
.Ë;ּבקרֹובים הּדין את ּגֹומרין אין - ּדין ּגמר ְְְְִִִִִִֵֶַַַּובׁשעת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּדּינין
.Èרּבֹו הרי - קּבלה מחּסר והיה ּומבין, חכם ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּתלמיד

עּמֹו דן והּוא זה, ּבדין לּה צרי ׁשהּוא הּקּבלה לֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָמֹוסר
נפׁשֹות. ְְִֵָּבדיני

.‡Èׁשּתהיה והּוא גר; אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּכל
אּמֹו ׁשאין ּפי על אף הּגר, חברֹו את ּדן וגר מּיּׂשראל. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּמֹו
לדּון ּכׁשר - מעיניו ּבאחת והּסּומא הּממזר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמּיּׂשראל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התלמידים, מן באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות כאן שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים, למניין
אינם נפשות דיני שעידי י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'. למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם
ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות לקמן זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים

שם. בדין.27)בביאורנו שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש תהרוג" ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
נקי.28) שאינו פי על אף בדין שנצטדק רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: אותו.29)שם, מחזירים הכופרים30)שאין

פה. שבעל האמוראים.31)בתורה בדברי או במשנה המפורש בדבר שטעו בתורה.32)כגון, יודע,33)המפורש אדם כל שהרי
הוראה. אינה - והוראתם טעות, ערווה".34)שזוהי לגלות תקרבו "לא ו) יח, (ויקרא הכתוב כלשון לו, האסורה שלא35)אשה

בתוליה. עד,36)במקום (סנהדרין באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר
א. ד, בהוריות כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר הערה37)א). מקורה את הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת

י). הלכה א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו אפילו38)(מלשון חייב - כדרכה סוברים: והם בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות כמבואר האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב אינו - כדרכה שלא בהעראה:

שטעה). המתחיל במהלך1)דיבור בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים דרכי נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

oixcdpq zekld - 'a xc` '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלא אֹותן ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּדיני
אחד יהיה ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויּׂשראלים לוּים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻּכהנים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעיניו, ּבאחת אפּלּו סּומא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהן

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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ּדין‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית עברה ׁשעבר זה ּפלֹוני ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
אנּו אין אמרּו: אם ּבֹו? התריתם אֹותֹו? אּתם מּכירין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהן:
זה הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו, נסּתּפק אֹו אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמּכירין

ָּפטּור.
ׁשּלא·. התראה; צרי הארץ עם ואחד חכם ּתלמיד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד
ׁשֹוגגנּת ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּזֹו ּתעּׂשה, אל אֹו ּפרׁש, לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהיה.
אם מלקּות. אֹו ּדין ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעברה
ואפּלּו ּפטּור. - ּבראׁשֹו הרּכין אֹו ׁשתק אם וכן ּפטּור. - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּפרׁש
על ויאמר: למיתה עצמֹו ׁשּיּתיר עד ּפטּור. - אני יֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹאמר:
ּתכף ויעּׂשה ׁשּיעבר וצרי יהרג. ּכ ואחר עֹוּׂשה, אני ּכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמנת
צרי - דּבּור ּכדי אחר אבל דּבּור; ּכדי ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתראה
ּובין העדים מן אחד ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהתראה
ׁשמע אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו עדים, ּבפני אחר ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתרה
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ראהּו, ולא הּמתרה ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹקֹול

.‚- אֹותֹו אנּו ּומּכירין התראה לֹו היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
נפׁשֹות? עסקי על מאּימין וכיצד עליהן. ּדין ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמאּימין
עד, מּפי עד ּומּׁשמּועה, מאמד ּתאמרּו ׁשּמא להן: ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאֹומרים
ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא אֹו ׁשמעּתם? נאמן אדם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּפי
ּכדיני ׁשּלא יֹודעים, הוּו וחקירה? ּבדריׁשה אתכם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹלבּדק
ממֹונֹו נֹותן אדם - ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות. ּדיני ְִִֵֵֵָָָָָָממֹונֹות
סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹו ודם ּדמֹו - נפׁשֹות ּדיני לֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּומתּכּפר
ּדמֹו - צעקים אחי ּדמי קֹול נאמר: ּבקין ׁשהרי העֹולם. ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּכל ללּמד: ּבעֹולם, יחידי אדם נברא לפיכ זרעֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָודם
אּבד ּכאּלּו עליו מעלין - העֹולם מן אחת נפׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמאּבד
עליו מעלין - ּבעֹולם אחת נפׁש המקּים וכל מלא; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
אדם ּבצּורת עֹולם ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
לפני ּדֹומין מהן אחד ּכל ּפני ואין נבראים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
נברא ּבׁשבילי לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָחברֹו.
נאמר: ּכבר הלֹוא זֹו? ּולצרה ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא ְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם.
לחּוב ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע. אֹו ראה אֹו עד ְְֵֶַָָָָָָָֹוהּוא
אם רּנה. רׁשעים ּובאבד נאמר: ּכבר והלֹוא זה? ׁשל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמֹו
ּובֹודקים ׁשּבעדים הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעמדּו
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָאֹותֹו

אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין - עדים מאה היּו אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכראׁשֹון.
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל דברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל - חטאת לא אם ואֹומרים: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלזכּות,
ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָמּדבריהם.
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין - זכּות לֹו מצאּו ְְְְִַַָָָֹלא
ּוממעטין ּבדינֹו. לעּין זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַמזּדּוגין
ּכל ּבּדבר ונֹוּׂשאין הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבמאכל
ּבביתֹו. עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה
הּוא אני אֹומר: המזּכה ּדין. לבית מׁשּכימין ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָולּמחרת
הּוא אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי; אני ּומזּכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהמזּכה,
ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ל ממּתינין אין - עּברה ּכנגדהיתה אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד ּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום
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ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
והּסּודרין ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס2עֹומד רחֹוק3ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

והּכרּוז4מּמּנּו ּבמיתה5. להרג יֹוצא ּפלֹוני לפניו: יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפלֹוני ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה ׁשעבר על ,6ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
עליו. וילּמד יבֹוא - זכּות לֹו ׁשּיֹודע מי עדיו. ּופלֹוני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּופלֹוני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לדיינות. הגר כשרות שנגמר1)הדיון. מעוברת אשה העדים. על דין בית איומי בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד
שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו, הקריבו לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים אם למות יצא1)דינה

ואבלות אנינות המועד, חול בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של הווידוי עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג,
שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית דינו נגמר כיצד? דין, בית הרוגי כמבואר2)על בהן, להניף מטפחות

הסוס".3)בסמוך. רוכב אחד "ואדם א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו, רוכב תחום4)ואדם בתוך
בסודרין. מניף לראותו שיוכל כדי בחיל".5)ראייתו, קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל הכתוב כלשון מכריז. ובשעה6)אדם פלוני ביום
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אּלא אֹותן ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּדיני
אחד יהיה ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויּׂשראלים לוּים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻּכהנים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעיניו, ּבאחת אפּלּו סּומא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהן

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּדין‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית עברה ׁשעבר זה ּפלֹוני ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
אנּו אין אמרּו: אם ּבֹו? התריתם אֹותֹו? אּתם מּכירין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהן:
זה הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו, נסּתּפק אֹו אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמּכירין

ָּפטּור.
ׁשּלא·. התראה; צרי הארץ עם ואחד חכם ּתלמיד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד
ׁשֹוגגנּת ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּזֹו ּתעּׂשה, אל אֹו ּפרׁש, לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהיה.
אם מלקּות. אֹו ּדין ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעברה
ואפּלּו ּפטּור. - ּבראׁשֹו הרּכין אֹו ׁשתק אם וכן ּפטּור. - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּפרׁש
על ויאמר: למיתה עצמֹו ׁשּיּתיר עד ּפטּור. - אני יֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹאמר:
ּתכף ויעּׂשה ׁשּיעבר וצרי יהרג. ּכ ואחר עֹוּׂשה, אני ּכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמנת
צרי - דּבּור ּכדי אחר אבל דּבּור; ּכדי ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתראה
ּובין העדים מן אחד ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהתראה
ׁשמע אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו עדים, ּבפני אחר ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתרה
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ראהּו, ולא הּמתרה ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹקֹול

.‚- אֹותֹו אנּו ּומּכירין התראה לֹו היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
נפׁשֹות? עסקי על מאּימין וכיצד עליהן. ּדין ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמאּימין
עד, מּפי עד ּומּׁשמּועה, מאמד ּתאמרּו ׁשּמא להן: ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאֹומרים
ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא אֹו ׁשמעּתם? נאמן אדם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּפי
ּכדיני ׁשּלא יֹודעים, הוּו וחקירה? ּבדריׁשה אתכם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹלבּדק
ממֹונֹו נֹותן אדם - ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות. ּדיני ְִִֵֵֵָָָָָָממֹונֹות
סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹו ודם ּדמֹו - נפׁשֹות ּדיני לֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּומתּכּפר
ּדמֹו - צעקים אחי ּדמי קֹול נאמר: ּבקין ׁשהרי העֹולם. ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּכל ללּמד: ּבעֹולם, יחידי אדם נברא לפיכ זרעֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָודם
אּבד ּכאּלּו עליו מעלין - העֹולם מן אחת נפׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמאּבד
עליו מעלין - ּבעֹולם אחת נפׁש המקּים וכל מלא; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
אדם ּבצּורת עֹולם ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
לפני ּדֹומין מהן אחד ּכל ּפני ואין נבראים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
נברא ּבׁשבילי לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָחברֹו.
נאמר: ּכבר הלֹוא זֹו? ּולצרה ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא ְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם.
לחּוב ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע. אֹו ראה אֹו עד ְְֵֶַָָָָָָָֹוהּוא
אם רּנה. רׁשעים ּובאבד נאמר: ּכבר והלֹוא זה? ׁשל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמֹו
ּובֹודקים ׁשּבעדים הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעמדּו
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָאֹותֹו

אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין - עדים מאה היּו אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכראׁשֹון.
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל דברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל - חטאת לא אם ואֹומרים: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלזכּות,
ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָמּדבריהם.
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין - זכּות לֹו מצאּו ְְְְִַַָָָֹלא
ּוממעטין ּבדינֹו. לעּין זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַמזּדּוגין
ּכל ּבּדבר ונֹוּׂשאין הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבמאכל
ּבביתֹו. עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה
הּוא אני אֹומר: המזּכה ּדין. לבית מׁשּכימין ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָולּמחרת
הּוא אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי; אני ּומזּכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהמזּכה,
ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ל ממּתינין אין - עּברה ּכנגדהיתה אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד ּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
והּסּודרין ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס2עֹומד רחֹוק3ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

והּכרּוז4מּמּנּו ּבמיתה5. להרג יֹוצא ּפלֹוני לפניו: יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפלֹוני ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה ׁשעבר על ,6ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
עליו. וילּמד יבֹוא - זכּות לֹו ׁשּיֹודע מי עדיו. ּופלֹוני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּופלֹוני
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לדיינות. הגר כשרות שנגמר1)הדיון. מעוברת אשה העדים. על דין בית איומי בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד
שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו, הקריבו לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים אם למות יצא1)דינה

ואבלות אנינות המועד, חול בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של הווידוי עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג,
שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית דינו נגמר כיצד? דין, בית הרוגי כמבואר2)על בהן, להניף מטפחות

הסוס".3)בסמוך. רוכב אחד "ואדם א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו, רוכב תחום4)ואדם בתוך
בסודרין. מניף לראותו שיוכל כדי בחיל".5)ראייתו, קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל הכתוב כלשון מכריז. ובשעה6)אדם פלוני ביום



oixcdpqעח zekld - 'a xc` '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד זה7אמר - זכּות עליו ללּמד לי יׁש ּבּסּודרין,8: מניף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב אםוזה ּדין. לבית ּנּדֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

זכּות לֹו ויצא9נמצא יחזר - לאו ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ
אף זכּות, עצמי על ללּמד לי יׁש ּבעצמֹו: הּוא אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה ּפעם אֹותֹו מחזירין - ּבדבריו מּמׁש ׁשאין ּפי ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
לבית ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו

ּבדבריו מּמׁש יׁש אם זכּות, עצמי על ללּמד מחזירין10לי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ּתלמידי11אֹותֹו ׁשני לֹו מֹוסרין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

-12חכמים ּבדבריו מּמׁש יׁש אם .ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
נמצא לא אם אֹותֹו. מחזירין אין - לאו ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין
מיתה ּבכל אֹותֹו ההֹורגין הם ועדיו אֹותֹו. מֹוציאין - זכּות ְְְְִִִִֵֵַָָָלֹו

ּבּה להמיתֹו13ׁשּיתחּיב חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם ּכל אּמֹות14ּביד ּכעּׂשר ההריגה מּמקֹום רחֹוק .15 ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

התוּדה לֹו: וכל16אֹומרים מתוּדין. הּמּומתין ּכל ּדר ׁשּכן ! ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש - יֹודע17הּמתוּדה אינֹו אם . ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהא אמר: לֹו: אֹומרים - ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹלהתוּדֹות
הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע אפּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹותי.

.18מתוּדה ְִֶַ
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה לבֹונה19ואחר ּבכֹוס20ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, יהרג21ׁשל ּכ ואחר ויׁשּתּכר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּה חּיב ׁשהּוא .22ּבּמיתה ִֶַַָָָ

הּנסקל‚. ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ,23זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנהרג ּבֹו ׁשּיהרג ּבֹו24והּסיף ׁשחֹונקין והּסּודר , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּמניפין25הּנחנק והּסּודרין הּנתלה, עליו ׁשּתֹולין והעץ , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּכל - להּצילֹו ׁשרץ והּסּוס ּדין, ּבית הרּוגי לפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבהן

צּבּור מּׁשל יבֹוא26ּבאין - להתנּדב ׁשּירצה ּומי . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ
.27ויתנּדב ְְִֵַ

הּנהרג„. אחר יֹוצאין ּדין ּבית ׁשהרגּו28אין ּדין ּבית וכל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לא ּבכלל זה הרי הּיֹום. אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים - ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹנפׁש

הּדם על הּקרֹובים29תאכלּו מברין ואין ּבית30. הרּוגי על ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹ
הּדם על תאכלּו לא מּׁשּום אסּורין31ּדין, אּלּו ּודברים ואין32. ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

מלקּות .33ּבהן ְֶַָ
מֹועד‰. ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ּבדינֹו,34מי מעּינין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

סמּו ּדינֹו את ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין, ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֶַַָָואֹוכלין
אֹותֹו והֹורגין החּמה, .35לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ

.Âעליהן מתאּבלין אין - ּדין ּבית קרֹוביהן36הרּוגי ּובאין . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
להֹודיע הּדּינים, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלים
ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהן ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננים הן הרי - אבלּות אּלא37נֹוהגין אנינּות ׁשאין עליהם; ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
.38ּבּלב ֵַ

.Êסֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
ּדינֹו מעידין39את ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּופלֹוני ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו
יהרג זה הרי - עדיו אמּורים40ּופלֹוני ּדברים ּבּמה .41? ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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במקום הייתם עימנו שעה ובאותה יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו אחרים שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית,
א). מג, (סנהדרין הדין.7)פלוני הפתח.8)מבית על בדבריו.9)העומד ממש לזכות.10)שיש הדומה ראייה קצת

בדבריו.11) ממש יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם צורך12)הואיל אין הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד מבוהל שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו ז)13)שיהיו יז, (דברים ככתוב

להמיתו". בראשונה בו תהיה העדים יומת14)"יד "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד להמיתו דין בית חייבים תימן: יד בכתב
ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אלא להרגו רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום". מכל - אבל15)המכה

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל ולא דעתו תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית עוונותיך,16)קרוב כל על
עליהם. תודה"...17)הודה לו ותן ישראל אלוקי לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר בעכן מצינו "שכן שם,

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה היום - הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר וידויו? לו שכיפר ומניין
אלא18) מזה, חוץ עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם (=שעדיו מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי לא

(רש"י). והדיינים העדים על לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן אומר אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים,
כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו, המצוות שבספר להעיר וראוי
(פרי חכמים מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה, שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות חייב שאינו

קטן.19)חדש). לד).20)גרגר ל, (שמות בתורה ונזכר חריף, שרף וברש"י).21)מין א מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא
טוב22) יין לו "מביאים ב אות פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין לאובד שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,

הסקילה". מן יצטער שלא כדי אותו, ומשקים א.23)וחזק הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה ה.25)שם הלכה שם
א.26) מג, אותן".27)סנהדרין ומביאות מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם: שאמרו יראו28)כמו שלא כדי ב, מב, שם

רוצחים. דין א.29)בית סג, ומאכילים30)שם מברים אחרים אלא עצמם, משל ראשונה סעודה לאכול להם שאסור האבלים,
ט. הלכה י"ד פרק אבל הלכות ראה משום31)להם, כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי על הנרצח, על

שם). לסנהדרין (רש"י התורה.32)כפרה וכמבואר33)מן הרבה, עניינים שכולל אחד לאוו שבכללות, לאוו על לוקים שאין שם,
התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר והשווה ג, הלכה י"ח, פרק טוב.34)לקמן יום שמחת מניעת משום בו לצום מועד35)שאסור

ב. יד, על36)קטן להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו וברש"י). ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
תידחה. ונדחתה והואיל הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר, שיתעכל עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי

ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן שם).38)מצטערים.37)והשווה (רש"י בכך נמנעת כפרתו ואין להרוג, כבוד זה ואין
יזכה.39) אולי וליתן ולישא א.40)לחזור ז, במכות הראשונים.41)משנה עדיו בביאת צורך שאין

oixcdpq zekld - 'a xc` '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עדיו42ּברֹוצח ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ; ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבידם ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו והּוא43הראׁשֹונים . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית .44ׁשּיעידּו ְְְִִִֵֶֶֶָָ

.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיה ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי
ּפנים ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יּׂשראל ׁשּבארץ ּדין .45לבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותן היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
והם לארץ ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יּׂשראל ּבארץ .46עּתה ְְִֵֶֶַָָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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והריגה‡. ּוּׂשרפה, סקילה, ּדין: לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע
ּומּפי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - ּוּׂשרפה סקילה וחנק. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבסיף,
היא - סתם ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה
עיר אנׁשי וכן ּבסיף. מיתתֹו - חברֹו את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק,

ּבסיף. מיתתן - ְִִִַַַַָָהּנּדחת
ּבּה·. להרג ּדין לבית היא עּׂשה מצות - מהם מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

אּלא מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין ּבּה. ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן חּוץ תעּׂשה. לא מצות על עברּו ולא עּׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעּׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה. לא מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּסיף,„. מן חמּורה ּוּׂשרפה הּׂשרפה, מן חמּורה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה

- מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּדֹון
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות. ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
מיתֹות.‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואחד
.Âמהן אחד ּכל נּדֹון - ּבזה זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן. ֶֶַַָָּבּקּלה
.Êמי נֹודע ולא העם ׁשאר עם ׁשּנתערב ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי

ׁשּנגמר מי עם ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא
ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ּפטּורין. ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ְְְְִִִִִִֵֶַָֹֻּדינֹו

ּבפניו. אּלא אדם ְֶֶָָָָָׁשל
.Áעד לאסרֹו ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו על ׁשעמד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמי

ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
רׁשּות ואין ּדינֹו. ׁשּנגמר מאחר ּבּה, להמיתֹו ׁשּיכֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמיתה
העדים יד נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. להמיתֹו העם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלׁשאר

אחרים. ּביד יהרג - מּתחּלה ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור. -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
חּוץ ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻּבּמה
אחריו רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמן

אֹותֹו. ׁשּממיתין עד אדם ּכל ּוביד ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל
הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ע נֹואף ּכגֹון אחד.אחת, ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלבלּתי
והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה
.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,

והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(סנהדרין42) הראשונים עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת מות - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו שנאמר
ב). בביאורנו.43)מה, ה הלכה י"ד פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים כי44)ככתוב

מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם והואיל ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית אלא נחתכים נפשות דיני אין
כ"ג. של דין בית אלא זו למצוא45)עדות תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה "משום א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו

(רש"י). זכות של פתח שנית.46)לו לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו לא שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
הזהירות1) ביתֿדין, להרוגי הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם ונתערב למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

הגדול הדין בית עתיד שבטבריה הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות
תחילה. מספר1)לחזור הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם. אחרי תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע
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עדיו42ּברֹוצח ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ; ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבידם ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו והּוא43הראׁשֹונים . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית .44ׁשּיעידּו ְְְִִִֵֶֶֶָָ

.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיה ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי
ּפנים ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יּׂשראל ׁשּבארץ ּדין .45לבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותן היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
והם לארץ ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יּׂשראל ּבארץ .46עּתה ְְִֵֶֶַָָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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והריגה‡. ּוּׂשרפה, סקילה, ּדין: לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע
ּומּפי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - ּוּׂשרפה סקילה וחנק. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבסיף,
היא - סתם ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה
עיר אנׁשי וכן ּבסיף. מיתתֹו - חברֹו את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק,

ּבסיף. מיתתן - ְִִִַַַַָָהּנּדחת
ּבּה·. להרג ּדין לבית היא עּׂשה מצות - מהם מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

אּלא מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין ּבּה. ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן חּוץ תעּׂשה. לא מצות על עברּו ולא עּׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעּׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה. לא מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּסיף,„. מן חמּורה ּוּׂשרפה הּׂשרפה, מן חמּורה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה

- מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּדֹון
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות. ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
מיתֹות.‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואחד
.Âמהן אחד ּכל נּדֹון - ּבזה זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן. ֶֶַַָָּבּקּלה
.Êמי נֹודע ולא העם ׁשאר עם ׁשּנתערב ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי

ׁשּנגמר מי עם ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא
ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ּפטּורין. ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ְְְְִִִִִִֵֶַָֹֻּדינֹו

ּבפניו. אּלא אדם ְֶֶָָָָָׁשל
.Áעד לאסרֹו ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו על ׁשעמד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמי

ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
רׁשּות ואין ּדינֹו. ׁשּנגמר מאחר ּבּה, להמיתֹו ׁשּיכֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמיתה
העדים יד נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. להמיתֹו העם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלׁשאר

אחרים. ּביד יהרג - מּתחּלה ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור. -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
חּוץ ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻּבּמה
אחריו רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמן

אֹותֹו. ׁשּממיתין עד אדם ּכל ּוביד ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל
הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ע נֹואף ּכגֹון אחד.אחת, ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלבלּתי
והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה
.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,

והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(סנהדרין42) הראשונים עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת מות - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו שנאמר
ב). בביאורנו.43)מה, ה הלכה י"ד פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים כי44)ככתוב

מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם והואיל ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית אלא נחתכים נפשות דיני אין
כ"ג. של דין בית אלא זו למצוא45)עדות תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה "משום א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו

(רש"י). זכות של פתח שנית.46)לו לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו לא שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
הזהירות1) ביתֿדין, להרוגי הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם ונתערב למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

הגדול הדין בית עתיד שבטבריה הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות
תחילה. מספר1)לחזור הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם. אחרי תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע
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מּלפניו. ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין
הּסקילה ּובית אחד. ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואין
אסּורֹות. וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות. ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָגבֹוּה
נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד
סקל נאמר: ׁשהרי יצא. - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונֹופל
עליו האבן את ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה. ירה אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹיּסקל
מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם
מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
על האבן ּומׁשלי ידֹו את מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
יּׂשראל. ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא, - ּבֹו מת אם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָלּבֹו.
העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ֲַָָֹּבאחרנה.
ׁשער·. על אּלא אֹותֹו סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֵֶַַַָָָָעֹובד

סֹוקלין - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשעבד
אל הּׁשמּועה: מּפי קּבלה זה ודבר ּדין. ּבית ּפתח על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשערי
ארכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשּקעין היּו הּנּׂשרפין: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות

עדיו ּוׁשני צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָונֹותנים
את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש זה -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
והּוא ּבהן, וכּיֹוצא העֹופרת ואת הּבדיל את ּומּתיכים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפיו.

מעיו. ּבני את וּׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָזֹורק
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוּׂשים. ְִִֶַָׁשהּמלכים
עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשּקעין הּנחנקין: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻארכּבֹותיו,
נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

.Â.ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובד המגּדף את לתלֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ּובעֹובד אמּור. מגּדף הרי - ּתלּוי אלהים קללת ּכי ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ואין נתלה, והאיׁש מגּדף. הּוא יי את נאמר: ּכֹוכבים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
מות מׁשּפט חטא באיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: נתלית. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

אתֹו. ותלית ְְִָָָֹוהּומת
.Êאת מׁשּקעין אֹותן ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

לזֹו, זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, יֹוצא ועץ ּבארץ, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקֹורה
לן ואם מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָותֹולהּו
על נבלתֹו תלין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עליו עֹוברין -ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ֵָהעץ.
.Á.ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות

ּדין ּבית הרּוגי ולא ההּוא. ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
תעּׂשה. ּבלא עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד,
עליו. עֹובר אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָהלינֹו

.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין
נקּבר עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ קציצה. מחּסר יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי
עליו ׁשּנתלה העץ זה ויאמרּו: רע זּכרֹון לֹו יהא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעּמֹו,

והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן הּנהרג,ּפלֹוני. ּבֹו ׁשּנהרג ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנהרג, ּבתפיּׂשת נקּברים הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּסּודרין

עצמֹו. ּבּקבר לא ְֲֶֶַַָֹאבל
.Èעל הּבא הן: ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

ועל המארסה, נערה ועל ּכּלתֹו, ועל אב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהאם,
הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ּבהמה. עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזכּור.
.לּמל מּזרעֹו והּנֹותן ּכֹוכבים. עבֹודת ועֹובד והמגּדף. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעליה.
והמכּׁשף. והּמּדיח. והּמסית. יּדעֹוני. ּובעל אֹוב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַּובעל
ּומֹורה. סֹורר ּובן אּמֹו. אֹו אביו ּומקּלל הּׁשּבת. את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמחּלל

.‡Èּתחת ׁשּזנתה ּכהן ּבת הן: ואּלּו עּׂשרה, הּנּׂשרפין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל
ּבת ועל ּבנֹו. ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על ּובא ְְְְְִִַַַַַַַַָָּבעלּה.
אם ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה. ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּבכלל ּבלבד, ּבכרת הן הרי - אׁשּתֹו מיתת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלאחר

.·È.והּנּדח הרֹוצח ׁשנים: ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚Èהחֹובל איׁש. אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה, ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנחנקין

ּונביא ממרא. וזקן מּיּׂשראל. נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו. אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבאביו
ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. עבֹודה ּבׁשם והּמתנּבא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשקר.

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה ְִִִָּדין

ה'תשע"א ב' אדר ב' שלישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

עּׂשה‡. מצות ּכ מיתה, המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
והּכהּו הּׁשפט והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות. המחּיב את ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלהלקֹות

ּבׁשלׁשה ׁשּמלקּות ּפי על ואף היא2לפניו. מיתה ּבמקֹום - ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
.3עֹומדת ֶֶ

הּזה·. ּבזמן ׁשלׁשה4מלקין ּבפני הּתֹורה מן מקֹום ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
הדיֹוטֹות.5סמּוכין ּבפני לא אבל , ְְְֲִִֵֶָֹ

מקֹום‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות אינּה6וכל , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
מרּדּות מּכת .7אּלא ְֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ושישה. שלושים כולם סכום וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה מלקות.1)חייבי שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור
בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים בשני צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק. התראת דיני

ד.2)דין. והלכה ב, הלכה ה, פרק לעיל ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני עדים3)בניגוד מומחים, צריכה שהיא
אזהרת על דעבר "כיוון רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י, (סנהדרין אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב, עליו קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי המקדש4)בוראו בית שאין פי על בניגודאף קיים, ַָ
בזמנו מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א, הלכה י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין נפשות, לדיני

תורה. איסור על שעבר ד5)לאחד הלכה ה פרק לעיל וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים מפי בארץ שנסמכו
מוסמכים.6)ובביאורנו. פרק7)שאינם לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא מלקות, ותשע שלושים שאינה

לאורח אברהם" ב"מגן וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט היא מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,

oixcdpq zekld - 'a xc` 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והתראה„. ּבעדים אּלא לֹוקה אדם העדים8אין ּובֹודקין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נפׁשֹות ּבדיני ׁשעֹוּׂשים ּכדר ּובחקירה, על9ּבדריׁשה עבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לעּׂשה ׁשּנּתק דבר10לאו ּתעּׂשה אל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּבֹו עּׂשה תקּים ולא ּתעּׂשּנּו ׁשאם ולא11זה, ועבר ּתלקה, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לֹוקה זה הרי - העּׂשה ּבספק12קּים ׁשהתראה ּפי על אף . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא13היא התראה ספק התראת יּפטר, - יקּים ׁשאם ,14. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

זרה: לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו למיתה15ׁשּׁשחט ּבֹו התרּו אם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
מּזה ּגדֹול ּבדין נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו סֹוקלין -16; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לֹוקה - ּבלבד למלקּות ּבֹו התרּו .17ואם ְְְְְִִִֶַַ
.Âמעּׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות עדים ׁשני צרי אבל18אינֹו ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חלב אחד: עד אמר ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד - עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּסּור
זה הּוא הּכרם19ּכליֹות ּכלאי זֹונה20, אֹו ּגרּוׁשה אּלּו, ּפרֹות הם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

זֹו ּבֹו21אּׁשה ׁשהתרּו אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל זה22, הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אחד ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על אף ּדברים23לֹוקה, ּבּמה . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הכחיׁש ׁשּלא אם24אמּורים? אבל האּסּור; ׁשּקבע ּבעת העד ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

זה חלב אינֹו אחר25אמר: ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה, אינּה וזֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
עדים ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - .26ׁשהכחיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר

.27לֹוקה ֶ
.Áּכֹופת אֹותֹו? מלקין העּמּוד28ּכיצד על ידיו איל29ׁשּתי ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ

וחּזן ,ּבבגדיו30ואיל אֹוחז נקרעּו,31הּכנסת - נקרעּו אם . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נפרמּו ׁשאינֹו32ואם לּבֹו. את מגּלה ׁשהּוא עד נפרמּו. - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ

לכסּותֹו ולא - והּכהּו ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על והאבן33מּכהּו . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאחֹוריו עליה34נתּונה עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ׁשל35, ּורצּועה . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה ּבידֹו, רצּועֹות36עגל ּוׁשּתי לארּבעה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּה ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור וארּכה37ׁשל טפח, הרצּועה ורחב . ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָֹ
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רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד על אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה שלוש היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים
מרדות. מכת המתחיל: דיבור ב קמא, דברי8)חולין פי על נפשות, לדיני בזה שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר

לוקה. אינו ולפיכך כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב, ובכתובות ב. לג, בסנהדרין כב)9)התלמוד כד, (ויקרא שנאמר
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין וחקירה דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד "משפט

"שלח10) לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון והיפטר, העשה קיים הלאוו, על עברת אם תורה שאמרה
ז). (שם האם" את שביטל11)תשלח , האם, בעצמו שחט אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא האם שתמות כגון,

בידיו. על12)העשה אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור; העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת ב תט, מכות
לוקה. מידו, ברחה או האם שמתה כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון העשה, ביטל שלא שעבר13)פי בשעה

יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו הלאוו, שמביא14)על הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
הלאוו, על שעבר שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום שבכל פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
הוא שלגביו הלאוו, על לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה, לתיקון ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי
נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק שבועות הלכות והשווה וודאי. מותרה
כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה - נפשות בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק התראת לפסוק רבינו

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה על איסור15)רבינו משום ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת מחייבו16)אותו אתה אחת רשעה משום - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה, (דברים אמרה והתורה

ב). יג, (מכות רשעיות שתי משום מחייבו אתה והשווה17)ואי ב), פא, (חולין אחת רשעה על אלא ייעשנש ולא יומת, לא שהרי
ז. הלכה י"ב, פרק שחיטה העבירה.18)הלכות עליו.19)בשעת ולוקים יז) ג, (ויקרא תורה שאסרתו חלב, זה מין20)והרי

הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע התבואה ממיני
כמבואר לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע", אשר

צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן לכהן.21)בביאורנו תימן:22)ואסורות יד בו.בכתב ב)23)שהותרה ב, (גיטין אמרו שכן
שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו "אמר ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה). (כסף באיסורין" נאמן אחד "עד

ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד לא עדותו ועיקר חלב.25)העובר.24)לוקה, אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב זה אין נאמן?26)כלומר, הוא כלום מכחישו הוא אם ב): סו, (קידושין אמרו "אמר27)וכן ב סה, שם

בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד, נאמן כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק והלה טהרותיך נטמאו אחד עד לו
לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו שעבר קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה). (כסף חידוש כל

ב29)קושר.28)(שם). כב, (מכות דלת בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה אמות, כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
שם). ריב"ן העיר.30)ובפירוש צרכי כל רואה שהוא חוזה, מלשון הצוואר.31)השמש, (שם).32)בבית התפירה חוטי נקרעו

באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה א, פרק לסוטה רפו.33)והרע"ב אות שם הלוקה.34)ספרי של
בכח.35) מלמעלה ההכאה ובריב"ן36)שתבוא ב כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה אחת רצועה עוד כלומר,

א. כג, שם בגמרא וראה והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו: שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם).
תוחב37) הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן וכפירוש ברצועה. כלומר,

רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של בנקב רצועה רש
אמר - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור "ידע ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה טעם
הרצועות "שתי אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו ממי וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
גבו. סביב יפה ונכפף רך עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן" ייענש הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של
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והתראה„. ּבעדים אּלא לֹוקה אדם העדים8אין ּובֹודקין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נפׁשֹות ּבדיני ׁשעֹוּׂשים ּכדר ּובחקירה, על9ּבדריׁשה עבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לעּׂשה ׁשּנּתק דבר10לאו ּתעּׂשה אל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּבֹו עּׂשה תקּים ולא ּתעּׂשּנּו ׁשאם ולא11זה, ועבר ּתלקה, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לֹוקה זה הרי - העּׂשה ּבספק12קּים ׁשהתראה ּפי על אף . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא13היא התראה ספק התראת יּפטר, - יקּים ׁשאם ,14. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

זרה: לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו למיתה15ׁשּׁשחט ּבֹו התרּו אם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
מּזה ּגדֹול ּבדין נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו סֹוקלין -16; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לֹוקה - ּבלבד למלקּות ּבֹו התרּו .17ואם ְְְְְִִִֶַַ
.Âמעּׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות עדים ׁשני צרי אבל18אינֹו ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חלב אחד: עד אמר ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד - עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּסּור
זה הּוא הּכרם19ּכליֹות ּכלאי זֹונה20, אֹו ּגרּוׁשה אּלּו, ּפרֹות הם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

זֹו ּבֹו21אּׁשה ׁשהתרּו אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל זה22, הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אחד ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על אף ּדברים23לֹוקה, ּבּמה . ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הכחיׁש ׁשּלא אם24אמּורים? אבל האּסּור; ׁשּקבע ּבעת העד ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

זה חלב אינֹו אחר25אמר: ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה, אינּה וזֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
עדים ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - .26ׁשהכחיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר

.27לֹוקה ֶ
.Áּכֹופת אֹותֹו? מלקין העּמּוד28ּכיצד על ידיו איל29ׁשּתי ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ

וחּזן ,ּבבגדיו30ואיל אֹוחז נקרעּו,31הּכנסת - נקרעּו אם . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נפרמּו ׁשאינֹו32ואם לּבֹו. את מגּלה ׁשהּוא עד נפרמּו. - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ

לכסּותֹו ולא - והּכהּו ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על והאבן33מּכהּו . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאחֹוריו עליה34נתּונה עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ׁשל35, ּורצּועה . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה ּבידֹו, רצּועֹות36עגל ּוׁשּתי לארּבעה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּה ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור וארּכה37ׁשל טפח, הרצּועה ורחב . ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָֹ
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רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד על אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה שלוש היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים
מרדות. מכת המתחיל: דיבור ב קמא, דברי8)חולין פי על נפשות, לדיני בזה שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר

לוקה. אינו ולפיכך כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב, ובכתובות ב. לג, בסנהדרין כב)9)התלמוד כד, (ויקרא שנאמר
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין וחקירה דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד "משפט

"שלח10) לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון והיפטר, העשה קיים הלאוו, על עברת אם תורה שאמרה
ז). (שם האם" את שביטל11)תשלח , האם, בעצמו שחט אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא האם שתמות כגון,

בידיו. על12)העשה אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור; העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת ב תט, מכות
לוקה. מידו, ברחה או האם שמתה כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון העשה, ביטל שלא שעבר13)פי בשעה

יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו הלאוו, שמביא14)על הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
הלאוו, על שעבר שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום שבכל פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
הוא שלגביו הלאוו, על לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה, לתיקון ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי
נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק שבועות הלכות והשווה וודאי. מותרה
כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה - נפשות בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק התראת לפסוק רבינו

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה על איסור15)רבינו משום ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת מחייבו16)אותו אתה אחת רשעה משום - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה, (דברים אמרה והתורה

ב). יג, (מכות רשעיות שתי משום מחייבו אתה והשווה17)ואי ב), פא, (חולין אחת רשעה על אלא ייעשנש ולא יומת, לא שהרי
ז. הלכה י"ב, פרק שחיטה העבירה.18)הלכות עליו.19)בשעת ולוקים יז) ג, (ויקרא תורה שאסרתו חלב, זה מין20)והרי

הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע התבואה ממיני
כמבואר לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע", אשר

צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן לכהן.21)בביאורנו תימן:22)ואסורות יד בו.בכתב ב)23)שהותרה ב, (גיטין אמרו שכן
שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו "אמר ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה). (כסף באיסורין" נאמן אחד "עד

ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד לא עדותו ועיקר חלב.25)העובר.24)לוקה, אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב זה אין נאמן?26)כלומר, הוא כלום מכחישו הוא אם ב): סו, (קידושין אמרו "אמר27)וכן ב סה, שם

בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד, נאמן כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק והלה טהרותיך נטמאו אחד עד לו
לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו שעבר קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה). (כסף חידוש כל

ב29)קושר.28)(שם). כב, (מכות דלת בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה אמות, כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
שם). ריב"ן העיר.30)ובפירוש צרכי כל רואה שהוא חוזה, מלשון הצוואר.31)השמש, (שם).32)בבית התפירה חוטי נקרעו

באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה א, פרק לסוטה רפו.33)והרע"ב אות שם הלוקה.34)ספרי של
בכח.35) מלמעלה ההכאה ובריב"ן36)שתבוא ב כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה אחת רצועה עוד כלומר,

א. כג, שם בגמרא וראה והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו: שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם).
תוחב37) הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן וכפירוש ברצועה. כלומר,

רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של בנקב רצועה רש
אמר - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור "ידע ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה טעם
הרצועות "שתי אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו ממי וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
גבו. סביב יפה ונכפף רך עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן" ייענש הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של
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ּכרסֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהא ויד38ּכדי ׁשאֹוחז39. רצּועֹות ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
טפח ארּכּה .40ּבּה ְֶַָָָ

.Ëּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה ּבכח41האיׁש .42וחסר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

חזהּו43ּכחֹו [על מּלפניו ׁשליׁש ּומלקהּו ּוׁשני44. ּדּדיו, ּבין [ ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
זה ּכתף על ּוׁשליׁש זה, ּכתף על ׁשליׁש מאחֹוריו: .45ׁשליׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Èוהּפילֹו ׁשּנאמר: מּטה. אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמּכה
לא46הּׁשפט ּבֹו, ׁשֹופט ׁשל עיניו ׁשּיהּו - לפניו והּכהּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּומּכהּו אחר ּבדבר מּביט ׁשנים47ׁשּיהיה מּכים ׁשאין מּכאן, . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.48ּכאחד ְֶָ

.‡Èלא אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול
ׁשּיגמר ּומתּכּון .מּכת את יי והפלא לעּׂשֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹתׁשמר

הּמלקּיֹות עם לתחּלת49הּפסּוקים חֹוזר - גמר לא ואם . ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻ
והּׁשני ההּכאה. ּכל ׁשּתּגמר עד וקֹורא וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמקרא,
ׁשּמּכה זמן ּכל הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה הּוא ּפיו על -50. ִֶַַ
.·Èּפטּור - ידֹו ּתחת על51מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

ּגֹולה52האמד החּזן הרי - החּזן53ומת הרי - מת לא ואם . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
יסיף לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על הּדין54עבר והּוא . ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ׁשּנתנה זה, אם ּומה תעּׂשה. ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכל
רׁשעֹו על להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ;55ּתֹורה ְְְְִִֶַַַַָָָֹ

האדם ּכל לׁשאר וחמר חברֹו,56קל את הּמּכה ּכל ,לפיכ . ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּכא עבד, הּכה לֹוקהאפּלּו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין אבל57ה . ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש -58אם ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ולֹוקה מׁשּלם אדם מקֹומֹות59אין ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,60. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּכדי‡. ׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכיצד
על מֹוסיפין ׁשאין - ארּבעים ׁשּנאמר: וזה ּבמסּפר. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרׁשעתֹו
ּפֹוחתין אבל ּכׁשמׁשֹון. ּובריא חזק היה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָָָהארּבעים,
מת. הּוא ּבוּדאי - רּבה מּכה לחּלׁש יּכה ׁשאם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָלחּלׁש;
אֹותֹו מּכין ּביֹותר הּבריא ׁשאפּלּו חכמים: אמרּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָלפיכ
אּלא הּכהּו ׁשּלא נמצא אחת, לֹו יֹוסיף ׁשאם ותׁשע; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשים

לֹו. הראּויֹות ְְִַָָארּבעים
אין·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

ׁשּיכֹול אמדּוהּו להׁשּתּלׁש. הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאֹומדין
ׁשּיהיּו ּכדי ואחת עּׂשרים ילקה אֹומרין: אין - עּׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַלקּבל
לקּבל אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיכֹולין
יכֹול אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ללקֹות ּומּׁשהתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָארּבעים,
הרי - ׁשּלקה עּׂשרה הׁשּתים אֹו הּתׁשע אּלּו על יֹותר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עּׂשרה, ׁשּתים לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר לקּבל ויכֹול ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחזק

ֶָֹהאמד.
עד‚. הלקּוהּו ולא עּׂשרה, ׁשּתים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹאמדּוהּו

אינֹו - עּׂשרה ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמחר,
ׁשּתים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשּתים אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלֹוקה
לקּבל חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעּׂשרה,
האמד ּבׁשעת ׁשהרי עּׂשרה; ׁשמֹונה לֹוקה - עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשמֹונה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם הרּבה: מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעּׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכים38) שאין כרצונו, ולקצרהרצועה להאריך יוכל המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך שם, בגמרא אמרו זה ומטעם
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרבו, פי על מגעת שראשה ברצועה ב.40)הידית.39)אלא שםכב, במדע.41)משנה משכיל

באיש42) נקמה מכת שיכה משתגע ולא מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם, לרבינו המשנה וכפירוש א כג, שם
א.43)ההוא". הלכה ט"ו, פרק לעיל והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת ידיו ר"מ44)שבשתי רומי בדפוס

אינן. אלו תיבות תימן יד בכתב מלפניו;45)וכן אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב) כה, (דברים שנאמר א, כג, שפ
כ ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה - רשעתו כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות ואיןשתי במספר, תוב:

שתיים. - ולאחריו אחת; הכראה - שלפניו מכאן, משניים, פחות שיפילהו46)מספר כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
(תורה העמוד על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו, שליש להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר לארץ,

שם).47)תמימה). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא כדי והטעם, רפו. אות תצא פרשת יכול48)ספרי השופט אין שאז
מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד ובכתב מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז

כאחד. שניים מלקים אין לקריאת49)- והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא תהיה" "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
שלפנינו. שם.50)הפסוקים ביער51)מכות רעהו את יבוא "ואשר ה): יט, (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם

ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא), אינו רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת מה - וגו' עצים" לחטוב
מלקות. למחוייב ארבעים המלקה דין" ב.52)בית הלכה י"ז, פרק לקמן ראה הדיינים, רוצח53)שאמדוהו כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, א.54)נפש כג, במכות הובא רשעו.55)ספרי, על יתר תימן: יד בכתב
פרק56) ומזיק חובל הלכות והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על ידו "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין

אֿב. הלכה פרוטה.57)ה, שווה בה שאין הכאה שהיכהו כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה "ישראל ב ה, מכות
יוסיף". פן - יוסיף "לא משום לוקה, רש"י: צער.58)ומפרש או ריפוי דמי תשלומי ואינו59)כגון, ממון שמשלם הוא, כלל

ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן כן לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב, (כתובות הלכות60)לוקה
לוקה שאין והטעם א. הלכה י,ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א. הלכה א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
א). לז, (כתובות רשעיות שתי משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם,

הלקאתם,1) באמצע ממלקות הנפטרים אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב ובריאותו. כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין
הלקאתו. אחרי לשררתו חוזר אינו מי

oixcdpq zekld - 'a xc` 'a iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה - אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
הּוא ׁשּיכֹול ואמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻולֹוקה.
נפטר. וחמׁש ארּבעים ׁשּלקה ּכיון - וחמׁש ארּבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקּבל
אֹו ּתׁשע אֹו ׁשלׁש והּכהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו אם ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאבל
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹׁשלׁשים
ּבהן. חּיב ׁשהּוא מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלמלקּות

ההּכאה,‰. מּכח נתקלקל ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: יֹותר. אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמימי ּבין ּברעי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
נתקלקל אם אבל ּפטּור. ׁשּנקלה ּכיון - לעיני אחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונקלה
ּדין מּבית מּׁשּיצא נתקלקל אפּלּו ההּכאה, מּקדם הּפחד ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ׁשאמדּוהּו. האמד ּכל לֹוקה זה הרי - מּבערב ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללקֹות,
ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
אֹותֹו; ּפֹוטרין - ּבּׁשנּיה הרצּועה נפסקה ּפטּור. - ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּבּׁשנּיה
האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹנפסקה

ִֵַהּׁשני.
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו. מחזירין ואין ְֲִִֵַָּפטּור,
.Êונקלה ׁשּנאמר: לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ולקה ׁשחטא מי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה ּכיון - לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכריתתן. מידי נפטרּו - ׁשּלקּו ְְְִִִֵֵֶָָָָּכרת

.Á,העם ּכל ּכׁשאר ּבׁשלׁשה, לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול ְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּכהן
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëחֹוזר ואינֹו אֹותֹו, מלקין - ׁשחטא היׁשיבה ראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּׂשררּותֹו.

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ְֲִִִֶֶַַֹֹׁשּמעלין

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

עליו‡. ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם חלב אֹוכל ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת
מיתה עליו ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפסח.
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן טבל אֹוכל ּכגֹון ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבידי
אֹוכל ּכגֹון מעּׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין לאו אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר
אינֹו - ׁשוא ׁשמע ונֹוּׂשא ונֹוטר ונֹוקם רכיל הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָּכגֹון

ֶלֹוקה.
מּנׁשּבע·. חּוץ עליו, לֹוקין אין - מעּׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל ּבׁשם. חברֹו את ּומקּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממר
אין - ּבׁשּבת מלאכה תעּׂשה לא תנאף, לא ּכגֹון ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבית
ולא תגזל לא ּכגֹון לתׁשלּומין, ׁשּנּתן לאו וכל עליו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹלֹוקין
לא ּכגֹון לעּׂשה, ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתגנב
לֹוקין אין - ּׂשד ּפאת תכּלה לא הּבנים, על האם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתּקח
- ׁשּבכללֹות לאו ועל ׁשּבהן. עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליו,
עליהן. לֹוקין - ׁשּבּתֹורה הּלאוין ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאי
תעּׂשה לא נאמר: אם וכן הּדם. על תאכלּו לא ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹהרּבה,
ואחד אחד לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹדבר
אֹותּה חּלק ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן
ּכיצד? ׁשּנחלקּו. הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלאוין
אינֹו - מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
הּוא ּובחדׁש אחת. אּלא ׁשּתים והמבּׁשל הּנא על ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלֹוקה
ׁשלׁשּתן על וחּיב תאכלּו, לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו הּׁשמּועה מּפי מלקּיֹות. ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁש
על ואף קסמים. קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלא
ּבלאוין אֹותם חּלק הרי אחד, ּבלאו הענינים ּכל ׁשּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפי
אחד ׁשּכל מלּמד, תעֹוננּו. ולא תנחׁשּו לא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמהן
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון עצמֹו, ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין - ׁשליׁשית ּפעם אכל אם עליו, ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם
קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום והּוא לכּפה, אֹותֹו מכניסין אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָאֹותֹו.
עד לחץ, ּומים צר לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואינֹו
עד ּׂשעֹורים, אֹותֹו מאכילין ּכ ואחר ויכלה. מעיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצרּו

נבקעת. ְְִֵֶַַׁשּכרסֹו
מיתת‰. אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ּבֹו,מי והתרּו ּדין, ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הֹורגין אין - התראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹוהרּכין
,ּכ ועּׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו,
ואין אֹותֹו ממיתין אין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָֹוהתרּו
על אף ּבֹו, והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמלקין
עד לכּפה אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ׁשהרּכין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּפי
אֹותן מּכין - ההתראה עליהן קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּימּות.
ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום. מּכל וחטאּו הֹואיל מרּדּות, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמּכת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - סֹופרים ְְְִִִֵַַַַּדברי
.Âוהּבֹועל ּבקֹוסם, והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב

ּבהן, ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא להן; נזקקין ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָארּמית
אחיו היּו לא - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש ּכהן וכן זכה. - ׁשהֹורגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻוכל
היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּכהנים
ּגזרת ּבגזירין. מחֹו את ּופֹוצעין לעזרה חּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹמֹוציאין
האדם את מלקין ולא ּדין ּבית ממיתין ׁשאין היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכתּוב
יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהֹודאת
היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודאת עמלקי לגר ודוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָלעכן
ולא ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. מלכּות דין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּמא זה. ּבדבר דעּתֹו נטרפה ׁשּמא ּבעברה. הּמֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלקין
ׁשּתֹוקעין למּות, המחּכים הּוא, נפׁש מרי העמלין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
זה ּכ ׁשּמא הּגּגֹות. מעל עצמן ּומׁשליכין ּבבטנם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחרבֹות
ּדבר: ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עּׂשה, ׁשּלא ּדבר ויאמר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹיבֹוא

היא. מל ְִֵֶֶַּגזרת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לא1) הכתוב גזירת כרת. בו שיש לאוו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי מיוחד עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות
העבריין. פי הודאת פי על גופני עונש לענוש
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וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה - אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
הּוא ׁשּיכֹול ואמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻולֹוקה.
נפטר. וחמׁש ארּבעים ׁשּלקה ּכיון - וחמׁש ארּבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקּבל
אֹו ּתׁשע אֹו ׁשלׁש והּכהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו אם ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאבל
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹׁשלׁשים
ּבהן. חּיב ׁשהּוא מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלמלקּות

ההּכאה,‰. מּכח נתקלקל ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: יֹותר. אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמימי ּבין ּברעי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
נתקלקל אם אבל ּפטּור. ׁשּנקלה ּכיון - לעיני אחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונקלה
ּדין מּבית מּׁשּיצא נתקלקל אפּלּו ההּכאה, מּקדם הּפחד ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ׁשאמדּוהּו. האמד ּכל לֹוקה זה הרי - מּבערב ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללקֹות,
ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
אֹותֹו; ּפֹוטרין - ּבּׁשנּיה הרצּועה נפסקה ּפטּור. - ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּבּׁשנּיה
האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹנפסקה

ִֵַהּׁשני.
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו. מחזירין ואין ְֲִִֵַָּפטּור,
.Êונקלה ׁשּנאמר: לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ולקה ׁשחטא מי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה ּכיון - לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכריתתן. מידי נפטרּו - ׁשּלקּו ְְְִִִֵֵֶָָָָּכרת

.Á,העם ּכל ּכׁשאר ּבׁשלׁשה, לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול ְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּכהן
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëחֹוזר ואינֹו אֹותֹו, מלקין - ׁשחטא היׁשיבה ראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּׂשררּותֹו.

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ְֲִִִֶֶַַֹֹׁשּמעלין

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

עליו‡. ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם חלב אֹוכל ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת
מיתה עליו ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפסח.
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן טבל אֹוכל ּכגֹון ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבידי
אֹוכל ּכגֹון מעּׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין לאו אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר
אינֹו - ׁשוא ׁשמע ונֹוּׂשא ונֹוטר ונֹוקם רכיל הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָּכגֹון

ֶלֹוקה.
מּנׁשּבע·. חּוץ עליו, לֹוקין אין - מעּׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל ּבׁשם. חברֹו את ּומקּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממר
אין - ּבׁשּבת מלאכה תעּׂשה לא תנאף, לא ּכגֹון ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבית
ולא תגזל לא ּכגֹון לתׁשלּומין, ׁשּנּתן לאו וכל עליו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹלֹוקין
לא ּכגֹון לעּׂשה, ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתגנב
לֹוקין אין - ּׂשד ּפאת תכּלה לא הּבנים, על האם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתּקח
- ׁשּבכללֹות לאו ועל ׁשּבהן. עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליו,
עליהן. לֹוקין - ׁשּבּתֹורה הּלאוין ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאי
תעּׂשה לא נאמר: אם וכן הּדם. על תאכלּו לא ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹהרּבה,
ואחד אחד לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹדבר
אֹותּה חּלק ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן
ּכיצד? ׁשּנחלקּו. הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלאוין
אינֹו - מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
הּוא ּובחדׁש אחת. אּלא ׁשּתים והמבּׁשל הּנא על ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלֹוקה
ׁשלׁשּתן על וחּיב תאכלּו, לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו הּׁשמּועה מּפי מלקּיֹות. ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁש
על ואף קסמים. קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלא
ּבלאוין אֹותם חּלק הרי אחד, ּבלאו הענינים ּכל ׁשּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפי
אחד ׁשּכל מלּמד, תעֹוננּו. ולא תנחׁשּו לא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמהן
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון עצמֹו, ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין - ׁשליׁשית ּפעם אכל אם עליו, ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם
קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום והּוא לכּפה, אֹותֹו מכניסין אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָאֹותֹו.
עד לחץ, ּומים צר לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואינֹו
עד ּׂשעֹורים, אֹותֹו מאכילין ּכ ואחר ויכלה. מעיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצרּו

נבקעת. ְְִֵֶַַׁשּכרסֹו
מיתת‰. אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ּבֹו,מי והתרּו ּדין, ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הֹורגין אין - התראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹוהרּכין
,ּכ ועּׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו,
ואין אֹותֹו ממיתין אין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָֹוהתרּו
על אף ּבֹו, והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמלקין
עד לכּפה אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ׁשהרּכין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּפי
אֹותן מּכין - ההתראה עליהן קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּימּות.
ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום. מּכל וחטאּו הֹואיל מרּדּות, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמּכת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - סֹופרים ְְְִִִֵַַַַּדברי
.Âוהּבֹועל ּבקֹוסם, והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב

ּבהן, ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא להן; נזקקין ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָארּמית
אחיו היּו לא - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש ּכהן וכן זכה. - ׁשהֹורגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻוכל
היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּכהנים
ּגזרת ּבגזירין. מחֹו את ּופֹוצעין לעזרה חּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹמֹוציאין
האדם את מלקין ולא ּדין ּבית ממיתין ׁשאין היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכתּוב
יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהֹודאת
היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודאת עמלקי לגר ודוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָלעכן
ולא ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. מלכּות דין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּמא זה. ּבדבר דעּתֹו נטרפה ׁשּמא ּבעברה. הּמֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלקין
ׁשּתֹוקעין למּות, המחּכים הּוא, נפׁש מרי העמלין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
זה ּכ ׁשּמא הּגּגֹות. מעל עצמן ּומׁשליכין ּבבטנם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחרבֹות
ּדבר: ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עּׂשה, ׁשּלא ּדבר ויאמר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹיבֹוא

היא. מל ְִֵֶֶַּגזרת
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לא1) הכתוב גזירת כרת. בו שיש לאוו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי מיוחד עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות
העבריין. פי הודאת פי על גופני עונש לענוש
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ּכרת‡. ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא ּדין2ּכל ּבית מיתת ּבֹו 3ואין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
עליהן על4ׁשּלֹוקין הּבא א) הן: ואּלּו ועּׂשרים. אחד - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אביו5אחֹותֹו אחֹות על הּבא ב) אּמֹו6. אחֹות על הּבא ג) .7. ֲֲֲִִַַַַָָָ
אׁשּתֹו אחֹות על הּבא אחיו8ד) אׁשת על הּבא ה) הּבא9. ו) . ְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

אביו אחי אׁשת הּנּדה10על על הּבא ז) חלב11. האֹוכל ח) .12. ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדם האֹוכל ּבּפסח13ט) חמץ האֹוכל י) ּביֹום14. האֹוכל יא) . ְֵֵֵֵֶַַָָָָָ

הּכּפּורים15הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה יב) האֹוכל16. יג) . ְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּפּגּול17הּנֹותר האֹוכל יד) קדׁש18. ּבּׂשר ׁשאכל הּטמא טו) .19. ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לעזרה ׁשּנכנס הּטמא ּבחּוץ20טז) קדׁשים הּׁשֹוחט יז) יח)21. . ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבחּוץ קדׁשים הּׁשמן22הּמעלה את המפּטם יט) .23הּס כ) . ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּמׁשחה הּקטרת24ּבׁשמן את המפּטם כא) .25. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשמים·. ּבידי מיתה מחּיבין ויׁש26ּכל תעּׂשה ּבלא ׁשהן , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
מעּׂשה א)27ּבהן הן: ואּלּו עּׂשר. ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

גדֹולה ּתרּומה ׁשאכל טהֹורה28זר ּבין טמאה29, זר30ּבין ב) . ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ
מעּׂשר ּתרּומת ׁשּנכנסּו31ׁשאכל אחר ּבּכּורים ׁשאכל זר ג) . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

חּלה32לירּוׁשלים ׁשאכל זר ד) ׁשּלא33. טבל האֹוכל ה) . ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו האֹוכל34הּורם ו) . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
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עליהם.1) ולוקים שמים בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים דין, בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר
עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת, בהם שאין שבתורה, הלאווין שאר עולם2)רשימת מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש

א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה, ואובדת מטה.3)הבא דין4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא אבל
יֿיג הלכה ט"ו, פרק ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין

ושלושים שישה כל ביתֿדין.נמנו ט.5)הרוגי יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, טז.9)שם, יד.10)שם, שם,
העושות".11) הנפשות ונכרתו האלה התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן אלה ערייות וכל יט. שם,
כג.12) ז, כו.13)שם, ג.14)שם, יג, שהזכיר15)שמות כיוון אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה כט. כג, ויקרא

ספר (לשון ונכרתה" תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על שמוזהרים ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את
ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים) (=ביום במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא קצו). תעשה לא לרבינו המצוות

והזהיר. ענש עינוי אף כח.16)והזהיר, (שם,17)שם, ככתוב כרת, וענשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים מבשר שנשאר
הכתוב אמר ה"מלואים" בפרשת אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאוו בתורה נתבאר ולא הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט,
אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול, שבקודש "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש כי יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות
יאכל לא באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים שלפנינו הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה המצוות (ספר

תלו. אות שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת המצוות" ב"ספר וראה לד). (שם, הוא" קדש הקרבן,18)כי הוא
יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש וענשו זמנו אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו או שחיטתו בשעת האיש שחשב

קלב). לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל "לא מהפסוק: ואזהרתו:19)ואזהרתו כ, ז, ויקרא
קכט). לאֿתעשה המצוות (ספר ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש "ולא20)"בכל ואזהרתו: המקדש לחצר

ב. יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את נתפרשה21)יטמאו לא אזהרתו אבל גֿד. יז, בויקרא מפורש וענשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא יג).22)בתורה, יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "הישמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם

הכתוב הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם, ונאמר א), קו, (זבחים תעשה לא אלא אינו "הישמר" בו שנאמר מקום וכל
א). קז, (זבחים היא עשייה בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר, ענש עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה

צ. לאֿתעשה המצוות ספר ואזהרתו:23)וראה למשכן, משה שעשה המשחה שמן כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לב). ל, (שמות כמוהו" תעשו לא אדם24)"ובמתכונתו בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה שעשה משמן גופו, את

שם). (שם, ייסך" תעשו25)לא לא "במתכונתה ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת כמעשה קטורת, ועושה מחקה
א. יג, מכות במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות הכריתות אלה וכל לז). (שם, קלה26)לכם שמים בידי מיתה

פר סנהדרין לרבינו המשנה (פירוש לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר עונש עליו יש שהכרת ולדעתמכרת, ו). משנה ט, ק
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת כי27)רש"י

ב. הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין שנותן28)לאוו הכרי, מריחת אחרי ההפרשות כל ראשית היא
החמישים. מן אחד קדש"29)לכהן יאכל לא זר "וכל ואזהרתו: יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה שחייב

ב. פג, בסנהדרין כמבואר י), וטהור30)(שם, הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי ה: הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
ו. הלכה ו, פרק תרומות הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את הבית,31)שאכל מבעל שקיבל המעשר מן מעשר, מפריש שהלוי

קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו
תרומות ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת לתרומה, המכוון

ד. הלכה י, "לפי32)פרק תרומה נקראים ביכורים שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו התרו ואם שמים, בידי מיתה חייב
(ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה המצות (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים הלכות וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה א) משנה ב, פרק
קמא, לאֿתעשה המצוות בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו: רבינו אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי

שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים פני רואים מהחומה לפני (במדבר33)שמשנכנס ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
א פרק (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים בהלכות וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית כ) טו,

וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) לה'"34)משנה ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו

oixcdpq zekld - 'a xc` 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלתּה הּורמה ׁשּלא ּתרּומה35עּסה ׁשאכל טמא ּכהן ז) . ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לעבֹודה36טהֹורה ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ּכהן ח) .37. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ּכהן ׁשעבד38ט) לוי י) . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכהנים ּבּמקּדׁש39ּבעבֹודת ׁשּׁשּמׁש זר יא) מחּסר40. יב) . ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ

עבד41ּבגדים אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי ּכהן42- יג) . ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש ׁשּׁשּמׁש43טמא יין ׁשתּוי יד) יֹום44. טבּול טו) . ְְִִִֵֵֵֶֶַָ

ׁשּׁשּמׁש45ׁשּׁשּמׁש ּכּפּורים מחּסר טז) ראׁש46. ּפרּוע יז) . ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֻ
ׁשּׁשּמׁש47ׁשּׁשּמׁש ּבגדים קרּוע יח) .48. ְְִִִֵֵֶֶַָ

ורגלים‚. ידים קּדּוׁש ּבלא המׁשּמׁש ּפי49אבל על אף , ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
מיתה חּיב עּׂשה50ׁשהּוא מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה, אינֹו -51. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נבּואתֹו ׁשּכבׁש נביא עצמֹו,52וכן ּדברי על ׁשעבר אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבמיתה ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף נביא, ּדברי על -53והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּתׁשמעּון; אליו ׁשּנאמר: עּׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקה. ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּכעּׂשה הּוא הרי - עּׂשה מּכלל הּבא עליו.54ולאו לֹוקין ואין , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
ּדין הן:55ּבית ואּלּו ּוׁשמֹונה. ׁשּׁשים מאה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
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כאן; נאמר - מיתה עונש טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדין מדבר, הכתוב להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא
שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג, (סנהדרין במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו ומתו בתרומה; ונאמר יחללו, ולא
ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא לא ישראל בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת ממנו הופרשה
מעשר "ותרומת שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו. ראשון מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה המצוות
יתבאר מעשרותיו ממנו הופרשו ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה מילה". עוון טבל

עח. לאוו ד הלכה לקמן ט,35)דינו פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל, כמבואר תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה וראה מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת "האוכל ט) משנה

טבל. היא והרי מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל יאכל36)בשעורים לא בקדשים אהרן... מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
ב); יד, (מכות תרומה זו אומר הויי נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא דבר איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד
טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א) פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו ט) (שם, שנאמר - מיתנ
פרק תרומות בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאוו שהוא פי על ואף ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה שאכל

א. הלכה יתבאר37)ז, דינו להיכל וכשנכנס ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל יבוא "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
סח). לאֿתעשה המצוות (ספר כז לאֿתעשה ד הלכה תמותו"38)לקמן פן תצאו לא מועד אוהל "ומפתח ז) י, (ויקרא שנאמר

קסה).(ספ לאֿתעשה המצוות בספרי39)ר וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח ואל הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
עב). לאֿתעשה המצוות (ספר לב לאֿתעשה ד, הלכה להלן ראה הלויים עבודת שעבד לכהן ובנוגע מזרע40)שם. שאינו - זר

ובספרי ז). (שם יומת" הקרב "והזר וענשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב לא "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
עד). לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: לכהן41)שם - ארבעה גדול; לכהן - שמונה כהונה, בגדי

בגדיהם42)הדיוט. אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם בזמן - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט, (שמות שנאמר
לג. עשה המצוות ספר וראה ב). פג, (סנהדרין במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם אין שנאמר43)עליהם במקדש,

מתרומה חילולֿחילול שווה גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה המצוות (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו" כי בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמה
ביאת הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה חוץ אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על אף ו, הלכה י"ח,

ב. הלכה ד, פרק תמותו".44)מקדש ולא מועד אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא שנאמר - אזהרתו במקדש,
המצוות (ספר מועד" אוהל אל בבואכם ובניך... אתה לומר: תלמוד עבודה? בשעת אלא חייב שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת
כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר עבד, ולא שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה עג). לאֿתעשה

פג,45) ובסנהדרין אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה הזהירה ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל כוהן
מתרומה, חילול - חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם, נכתב שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב

עו). לאֿתעשה המצוות (ספר יגֿטו,46)כלעיל טו, ויקרא ראה עליו, לכפר טהרתו קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכוהן עליה "וכפר אמרו: ב פג, ובסנהדרין
וחילל פסולה שעבודתו פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו, רבינו
שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך סופר טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הואב קורקוס יוסף הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי ובהלכות א יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף בגד שלבש כהן, שעברו47)שכל
תמותו" "ולא שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל "ראשיכם - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר עליו
פג, (סנהדרין במיתה שהוא יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל
יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש שנכנס כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות ספר והשווה ב)

לג. לאֿתעשה ד, הלכה קסד).48)להלן לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא "ובגדיכם ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
י"ד. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד. ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין

ורגליו.49) ידיו רחץ ימותו".50)שלא ולא ורגליהם ידיהם "ורחצו כא) ל, (שמות לשון51)ככתוב אלא לאוו, בא הוזכרא לא
עשה. מצוות ביטול על לוקים ואין בלבד ג.52)עשה א, יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, ככתוב53)שלא שמים, בידי

לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - מעימו" אדרוש אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש "והיה יט) יח, ִָ(דברים
בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי ובהלכות קעב עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין והשווה54)ישמיע" ב. נד, יבמות

ח. הלכה א, פרק אישות ידובר55)הלכות זו במיתה כי שמים" בידי מיתה "ולא להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת



פה oixcdpq zekld - 'a xc` 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלתּה הּורמה ׁשּלא ּתרּומה35עּסה ׁשאכל טמא ּכהן ז) . ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לעבֹודה36טהֹורה ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ּכהן ח) .37. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ּכהן ׁשעבד38ט) לוי י) . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכהנים ּבּמקּדׁש39ּבעבֹודת ׁשּׁשּמׁש זר יא) מחּסר40. יב) . ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ

עבד41ּבגדים אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי ּכהן42- יג) . ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש ׁשּׁשּמׁש43טמא יין ׁשתּוי יד) יֹום44. טבּול טו) . ְְִִִֵֵֵֶֶַָ

ׁשּׁשּמׁש45ׁשּׁשּמׁש ּכּפּורים מחּסר טז) ראׁש46. ּפרּוע יז) . ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֻ
ׁשּׁשּמׁש47ׁשּׁשּמׁש ּבגדים קרּוע יח) .48. ְְִִִֵֵֶֶַָ

ורגלים‚. ידים קּדּוׁש ּבלא המׁשּמׁש ּפי49אבל על אף , ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
מיתה חּיב עּׂשה50ׁשהּוא מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה, אינֹו -51. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נבּואתֹו ׁשּכבׁש נביא עצמֹו,52וכן ּדברי על ׁשעבר אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבמיתה ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף נביא, ּדברי על -53והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּתׁשמעּון; אליו ׁשּנאמר: עּׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקה. ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּכעּׂשה הּוא הרי - עּׂשה מּכלל הּבא עליו.54ולאו לֹוקין ואין , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
ּדין הן:55ּבית ואּלּו ּוׁשמֹונה. ׁשּׁשים מאה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
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כאן; נאמר - מיתה עונש טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדין מדבר, הכתוב להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא
שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג, (סנהדרין במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו ומתו בתרומה; ונאמר יחללו, ולא
ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא לא ישראל בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת ממנו הופרשה
מעשר "ותרומת שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו. ראשון מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה המצוות
יתבאר מעשרותיו ממנו הופרשו ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה מילה". עוון טבל

עח. לאוו ד הלכה לקמן ט,35)דינו פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל, כמבואר תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה וראה מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת "האוכל ט) משנה

טבל. היא והרי מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל יאכל36)בשעורים לא בקדשים אהרן... מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
ב); יד, (מכות תרומה זו אומר הויי נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא דבר איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד
טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א) פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו ט) (שם, שנאמר - מיתנ
פרק תרומות בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאוו שהוא פי על ואף ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה שאכל

א. הלכה יתבאר37)ז, דינו להיכל וכשנכנס ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל יבוא "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
סח). לאֿתעשה המצוות (ספר כז לאֿתעשה ד הלכה תמותו"38)לקמן פן תצאו לא מועד אוהל "ומפתח ז) י, (ויקרא שנאמר

קסה).(ספ לאֿתעשה המצוות בספרי39)ר וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח ואל הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
עב). לאֿתעשה המצוות (ספר לב לאֿתעשה ד, הלכה להלן ראה הלויים עבודת שעבד לכהן ובנוגע מזרע40)שם. שאינו - זר

ובספרי ז). (שם יומת" הקרב "והזר וענשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב לא "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
עד). לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: לכהן41)שם - ארבעה גדול; לכהן - שמונה כהונה, בגדי

בגדיהם42)הדיוט. אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם בזמן - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט, (שמות שנאמר
לג. עשה המצוות ספר וראה ב). פג, (סנהדרין במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם אין שנאמר43)עליהם במקדש,

מתרומה חילולֿחילול שווה גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה המצוות (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו" כי בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמה
ביאת הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה חוץ אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על אף ו, הלכה י"ח,

ב. הלכה ד, פרק תמותו".44)מקדש ולא מועד אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא שנאמר - אזהרתו במקדש,
המצוות (ספר מועד" אוהל אל בבואכם ובניך... אתה לומר: תלמוד עבודה? בשעת אלא חייב שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת
כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר עבד, ולא שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה עג). לאֿתעשה

פג,45) ובסנהדרין אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה הזהירה ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל כוהן
מתרומה, חילול - חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם, נכתב שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב

עו). לאֿתעשה המצוות (ספר יגֿטו,46)כלעיל טו, ויקרא ראה עליו, לכפר טהרתו קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכוהן עליה "וכפר אמרו: ב פג, ובסנהדרין
וחילל פסולה שעבודתו פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו, רבינו
שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך סופר טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הואב קורקוס יוסף הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי ובהלכות א יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף בגד שלבש כהן, שעברו47)שכל
תמותו" "ולא שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל "ראשיכם - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר עליו
פג, (סנהדרין במיתה שהוא יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל
יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש שנכנס כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות ספר והשווה ב)

לג. לאֿתעשה ד, הלכה קסד).48)להלן לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא "ובגדיכם ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
י"ד. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד. ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין

ורגליו.49) ידיו רחץ ימותו".50)שלא ולא ורגליהם ידיהם "ורחצו כא) ל, (שמות לשון51)ככתוב אלא לאוו, בא הוזכרא לא
עשה. מצוות ביטול על לוקים ואין בלבד ג.52)עשה א, יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, ככתוב53)שלא שמים, בידי

לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - מעימו" אדרוש אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש "והיה יט) יח, ִָ(דברים
בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי ובהלכות קעב עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין והשווה54)ישמיע" ב. נד, יבמות

ח. הלכה א, פרק אישות ידובר55)הלכות זו במיתה כי שמים" בידי מיתה "ולא להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
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אליל העֹוּׂשה לנֹוי56א) אליל העֹוּׂשה ב) הּפֹונה57. ג) . ְֱֱִִֶֶֶַָָ
אלילים הּמעּׂשים58אל מן מּצבה59ּבאחד הּמקים ד) .60. ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּמקּדׁש אילן הּנֹוטע מּׂשּכית61ה) אבן הּנֹותן ו) ז)62. . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
זרה עבֹודה ּבׁשם ּבׁשמּה63הּנֹודר הּנׁשּבע ח) ט)64. . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ּבּה הּנּדחת65הּנהנה עיר הּבֹונה י) הּנהנה66. יא) . ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכֹוכבים67מּמּנה העֹובדי ּכחּקֹות העֹוּׂשה יב) יג)68. . ְְִִֵֶֶָָָָֻ

המעֹונן69הּקֹוסם יד) המנחׁש70. טו) החֹובר71. טז) .72. ְְֵֵֵֵַַַַַ
הּמתים אל הּדֹורׁש ׁשם73יז) הּמֹוחק יח) ּבֹו,74. וכּיֹוצא ְִֵֵֵֵֵֶַַַַ

הֹורס הּמקּדׁש75ּכגֹון מן עץ ּׂשֹורף אֹו הּמזּבח מן .76אבן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמזּבח מן אׁש המכּבה עליו77יט) העֹולה כ) . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

טמאים78ּבמעלֹות ּבבגדים לעזרה הּנכנס כא) זב79. כב) . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
ּבֹו הּבית80וכּיֹוצא להר ארֹון81ׁשּנכנס ּבּדי הּמסיר כג) .82. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
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ב. הלכה בראש כאמור זה, ואזהרתו:56)בפרק גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו ואפילו צלם. התימנים: יד ובכתב
בספר כמבואר ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו יעשנו ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי

ט. הלכה ג, פרק זרה עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה על57)המצוות ואף אדם, צורת והיא לנואי". "צורה התימנים: יד ובכתב
שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ, (שמות זהב" ואלוהי כסף אלוהי איתי תעשון "לא ואזהרתה: לעבדה. כדי נעשית שלא פי
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו שלא כדי לנוי, אלא

בענייניהם.58) אל59)להתעסק תפנו "אל ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
ג). הלכה ב, פרק זרה עבודה והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין כמבואר ולוקה, ד) יט, (ויקרא בניין60)האלילים"

ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים "ולא ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו אצלו, מתקבצים שהכל
ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא לאֿתעשה זרה,61)המצוות לעבודה גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על אף

וכמבואר כא) טז, (דברים אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו
ט. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה ובהלכות יג לאֿתעשה המצוות היו62)בספר שכך בה, (=מסתכלים) סוכים שהכול מצויירת, אבל

(ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית "ואבן ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות מצויירות, אבנים עושים
ו. הלכה ו, פרק זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). זרה63)כו, עבודה בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:

הבאה. בהערה וראה יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם בין64)פלונית
לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה כנ"ל - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף לו שיש כגון, לגוי, בין לעצמו,
והרי ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאוו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה ובהלכות יד
משנה). (לחם מעשה שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה, לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה

הנהנה65) רבינו מנה כב לאֿתעשה ושם כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא "ולא כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה בהם שקישטו מתכשיטים

ז. הלכה ח, ופרק ב הלכה ז, לא66)פרק עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה, עבודה אחרי תושביה שהודחו
כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" לאֿתעשה67)תיבנה (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת, עיר
זֿח). הלכה ד, פרק זרה עבודה והלכות כג)68)כד כ, (ויקרא אמרה והתורה במסיבותיהם, וכינוסם במלבושם כמנהגם, שמתנהג

א). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות תלכו מעשה69)"ולא ידי על עתידות מגיד
(ספר קסמים" קוסם בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך, לא או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא

וֿז). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לא לאֿתעשה הכוכבים,70)המצוות מערכות ידי על העיתים בחירת לפי מעשיו שמכווין
(ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא (שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה ראוי זה יום לומר:

חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה נפלה71)המצוות שאומרים: אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
כך, לי יארע אם לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי
והלכות לג לאֿתעשה המצוות (ספר תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה, לא - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה

ד). הלכה י"א, פרק זרה הנחש72)עבודה על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו וחושב מובן, שום להם שאין דברים מדבר
לאֿתעשה המצוות (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה והתורה יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב על או

י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות מה73)לה, ויודיעו בחלום המת אליו יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה לאֿתעשה המאמרים (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא (שם) אמרה והתורה עליו, ששאל

י"ג). הקדושֿברוךֿהוא.74)הלכה בהם שנקרא הקדושים, השמות השחתה.75)מן אמרה76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי
המצוות (ספר אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש... תשרפון ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים

ז). והלכה א הלכה ו, פרק התורה יסודי והלכות סה "אש77)לאֿתעשה ו) ו, (ויקרא שנאמר המזבח, מגחלי אחת גחלת אפילו
ו). הלכה ב, פרק ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר תכבה" לא המזבח על תוקד כדי78)תמיד במדריגות,

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות פ לאֿתעשה המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת גסות פסיעות יפסע שלא
מחניהם".79) את יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה. אב טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי על אף

רחיצת על - טז) יז, (ויקרא עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם אמרו: י"ג) הלכה י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת
ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו כיבוס ועל כרת, ענוש - כגון,80)גופו

מגופן. יוצאת שטומאתן ויולדת, המחנה"81)נידה תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה לווייה, מחנה הנקרא הוא
הבית, להר להיכנס מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי שם. בספרי וכן לווייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
מקדש ביאת והלכות עח לאֿתעשה המצוות (ספר לווייה במחנה עימו - עימו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר
טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה שם כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס שמצורע ודע, גֿד). הלכה ג, פרק

עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאוו רבינו מנה לא למה א, פרק טו)82)בכלים כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך

oixcdpq zekld - 'a xc` 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמזיח האפֹוד83כד) מעל ּפי84חׁשן הּקֹורע כה) . ִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
הּזהב85הּמעיל מזּבח על הּמקריב כו) ׁשּנכנס86. ּכהן כז) . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבעל87להיכל כח) ׁשּנכנס. מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשתּוי88לׁשם כט) לׁשם89. מּום90ׁשּנכנס ּבעל ל) . ְְְִֶַַַָָָ

ׁשּׁשּמׁש91ׁשּׁשּמׁש ערל לא) ּבעבֹודת92. ׁשעבד ּכהן לב) . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ראׁש93הלוּים ּפרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן לג) ּכהן94. לד) . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ

ּבגדים קרּוע לּמקּדׁש ּבעלי95ׁשּנכנס הּמקּדיׁש לה) . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

הּׁשֹוחטן96מּומין לו) ּדמיהן97. הּזֹורק לז) הּמקטיר98. לח) . ְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּבעלי99אמּוריהן ּכֹוככים עֹובדי קרּבנֹות הּמקריב לט) . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּמקּדׁש100מּומין ּבזמן ּבקדׁשים מּום הּמּטיל מ) מא)101. . ְְְִִִִִַַַַָָָ

ּבקדׁשים אֹותן102העֹובד הּגֹוזז מב) הּמקטיר103. מג) . ְְִִֵֵַַַָָָָ
דבׁש אֹו מחמץ104ּׂשאֹור מנחֹות ׁשירי העֹוּׂשה מד) .105. ְְְְֵֵֵֶַָָָָ
הּמקריב מלח106מה) מחיר107ּבלא אֹו אתנן הּמקריב מו) . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַֹ

חֹוטא108ּכלב מנחת על ׁשמן הּנֹותן מז) הּנֹותן109. מח) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
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י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה המצוות (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון המסיר.83)"בטבעות
כלי84) בהלכות רבינו (לשון לוקה השחתה דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן יזח "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר וראה י), הלכה ט, פרק (שמות85)המקדש שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא גדול, כהן מעיל
לוקה השחתה דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח). לאֿתעשה המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי לב) כח,

ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי פרים86)(הלכות ודם הכיפורים, יום של ושעיר פר דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה זרה קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב וכל הנשרפים. ושעירים

פב. לאֿתעשה המצוות וספר י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר ולוקה, "ואל87)ט) ב) טז, (ויקרא אמרה והתורה
(ספר שם ובביאורנו ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא

ד). הלכה ב, פרק מקדש ביאת והלכות סח לאֿתעשה ביאת88)המצוות בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם בין הדין והוא להיכל.
לֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח ואל יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א, הלכה ו, פרק מקדש

המשכרים.89)סט). המשקים משאר שיכור או חי, יין "יין90)רביעית ט) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,
ביאת (הלכות יד לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא עבד ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר

עג). לאֿתעשה המצוות וספר אֿב הלכה א, פרק יקרב".91)מקדש לא מום בו יהיה "אשר יז) כא, (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, פרק מקדש ביאת (הלכות למזבח כניסתו על שחייב המלקות על נוסף עבודתו על ולוקה

ט)92) מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו ישראל,
ו, פרק מקדש ביאת והלכות א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל

ח). אלא93)הלכה זה, לאוו אתכם כולל הכוהנים, אתם גם - אתם" גם (=הלוויים) הם גם ימותו "ולא ג) יח, (במדבר שנאמר
(ספר תעשה" בלא אלא הלוויים על הכוהנים "ואין שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאוו, אלא במיתה שאינכם

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל וראה י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה למעלה94)המצוות שיער מגודל
קסג לאֿתעשה המצוות (ספר ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו", אל "כאשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים

יז. לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו). הלכה א, פרק מקדש ביאת (ויקרא95)והלכות שנאמר
כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם). מקדש ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו" אל "ובגדיכם ו) י,

יח. לאֿתעשה ב הלכה והלכות96)לעיל צא לאֿתעשה המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ) כב, (ויקרא שנאמר למזבח.
ב). הלכה א, פרק מזבח המצוות97)איסורי (ספר לה'" אלה תקריבו לא שבור,,, או "עיוורת כב) (שם, שנאמר קרבן, לשם

ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צב לה'"98)לאֿתעשה תקריבו לא וכתות... "ומעוך כד) (שם, שנאמר המזבח, גבי על
שם). מזבח איסורי והלכות צג, לאֿתעשה לחלק99)(שם המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים (=שהם החלבים אלו

ל המזבח על מהם תיתנו לא "ואשה כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, ושחטואדון מום בעל המקדיש נמצא, ה'".
ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות ארבע לוקה אימוריו והקטיר דמו שלא100)וזרק

לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה) (שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם יוקרב גוים שהם כיוון נאמר,
ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי (הלכות אלה" מכל קרא101)אלוהיכם - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן, שראוי

המצוות (ספר וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם), וברש"י ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה לא ְֶַבו:
זֿח). הלכה שם, מזבח איסורי והלכות צז טו,102)לאֿתעשה (דברים ככתוב שהיא, מלאכה כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.

ז). הלכה א, פרק מעילה והלכות קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא שורך" בבכור תעבוד "לא את103)יט)
שם). מעילה והלכות קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם, ככתוב ב,104)צמרם, (ויקרא שנאמר המזבח, על

נאמרו ששניהם לפי אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
צח). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד חמץ",105)בלאוו מנחות שיירי התימנים: יד בכתב

אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו קומצו מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים הנשאר הם - מנחות שיירי
חמץ ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו מאשי", אותה נתתי מלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא שנאמר חמץ,

י"ד). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות מנחה.106)(ספר או יג)107)קרבן ב, (שם, שנאמר
י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה המצוות (ספר אלוקיך" ברית מלח תשבית לזונה:108)ולא האומר - אתנן

יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים ושניהם זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב מחיר בשכרך; זה דבר לך הא
אחד, בלאוו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב מחיר זונה אתנן תביא "לא

טז). ח, הלכה ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות (ספר ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות המנחה109)כמבואר
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הּמזיח האפֹוד83כד) מעל ּפי84חׁשן הּקֹורע כה) . ִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
הּזהב85הּמעיל מזּבח על הּמקריב כו) ׁשּנכנס86. ּכהן כז) . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבעל87להיכל כח) ׁשּנכנס. מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשתּוי88לׁשם כט) לׁשם89. מּום90ׁשּנכנס ּבעל ל) . ְְְִֶַַַָָָ

ׁשּׁשּמׁש91ׁשּׁשּמׁש ערל לא) ּבעבֹודת92. ׁשעבד ּכהן לב) . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ראׁש93הלוּים ּפרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן לג) ּכהן94. לד) . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ

ּבגדים קרּוע לּמקּדׁש ּבעלי95ׁשּנכנס הּמקּדיׁש לה) . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

הּׁשֹוחטן96מּומין לו) ּדמיהן97. הּזֹורק לז) הּמקטיר98. לח) . ְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּבעלי99אמּוריהן ּכֹוככים עֹובדי קרּבנֹות הּמקריב לט) . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּמקּדׁש100מּומין ּבזמן ּבקדׁשים מּום הּמּטיל מ) מא)101. . ְְְִִִִִַַַַָָָ

ּבקדׁשים אֹותן102העֹובד הּגֹוזז מב) הּמקטיר103. מג) . ְְִִֵֵַַַָָָָ
דבׁש אֹו מחמץ104ּׂשאֹור מנחֹות ׁשירי העֹוּׂשה מד) .105. ְְְְֵֵֵֶַָָָָ
הּמקריב מלח106מה) מחיר107ּבלא אֹו אתנן הּמקריב מו) . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַֹ

חֹוטא108ּכלב מנחת על ׁשמן הּנֹותן מז) הּנֹותן109. מח) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
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י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה המצוות (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון המסיר.83)"בטבעות
כלי84) בהלכות רבינו (לשון לוקה השחתה דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן יזח "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר וראה י), הלכה ט, פרק (שמות85)המקדש שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא גדול, כהן מעיל
לוקה השחתה דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח). לאֿתעשה המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי לב) כח,

ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי פרים86)(הלכות ודם הכיפורים, יום של ושעיר פר דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה זרה קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב וכל הנשרפים. ושעירים

פב. לאֿתעשה המצוות וספר י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר ולוקה, "ואל87)ט) ב) טז, (ויקרא אמרה והתורה
(ספר שם ובביאורנו ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא

ד). הלכה ב, פרק מקדש ביאת והלכות סח לאֿתעשה ביאת88)המצוות בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם בין הדין והוא להיכל.
לֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח ואל יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א, הלכה ו, פרק מקדש

המשכרים.89)סט). המשקים משאר שיכור או חי, יין "יין90)רביעית ט) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,
ביאת (הלכות יד לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא עבד ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר

עג). לאֿתעשה המצוות וספר אֿב הלכה א, פרק יקרב".91)מקדש לא מום בו יהיה "אשר יז) כא, (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, פרק מקדש ביאת (הלכות למזבח כניסתו על שחייב המלקות על נוסף עבודתו על ולוקה

ט)92) מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו ישראל,
ו, פרק מקדש ביאת והלכות א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל

ח). אלא93)הלכה זה, לאוו אתכם כולל הכוהנים, אתם גם - אתם" גם (=הלוויים) הם גם ימותו "ולא ג) יח, (במדבר שנאמר
(ספר תעשה" בלא אלא הלוויים על הכוהנים "ואין שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאוו, אלא במיתה שאינכם

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל וראה י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה למעלה94)המצוות שיער מגודל
קסג לאֿתעשה המצוות (ספר ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו", אל "כאשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים

יז. לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו). הלכה א, פרק מקדש ביאת (ויקרא95)והלכות שנאמר
כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם). מקדש ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו" אל "ובגדיכם ו) י,

יח. לאֿתעשה ב הלכה והלכות96)לעיל צא לאֿתעשה המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ) כב, (ויקרא שנאמר למזבח.
ב). הלכה א, פרק מזבח המצוות97)איסורי (ספר לה'" אלה תקריבו לא שבור,,, או "עיוורת כב) (שם, שנאמר קרבן, לשם

ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צב לה'"98)לאֿתעשה תקריבו לא וכתות... "ומעוך כד) (שם, שנאמר המזבח, גבי על
שם). מזבח איסורי והלכות צג, לאֿתעשה לחלק99)(שם המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים (=שהם החלבים אלו

ל המזבח על מהם תיתנו לא "ואשה כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, ושחטואדון מום בעל המקדיש נמצא, ה'".
ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות ארבע לוקה אימוריו והקטיר דמו שלא100)וזרק

לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה) (שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם יוקרב גוים שהם כיוון נאמר,
ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי (הלכות אלה" מכל קרא101)אלוהיכם - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן, שראוי

המצוות (ספר וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם), וברש"י ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה לא ְֶַבו:
זֿח). הלכה שם, מזבח איסורי והלכות צז טו,102)לאֿתעשה (דברים ככתוב שהיא, מלאכה כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.

ז). הלכה א, פרק מעילה והלכות קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא שורך" בבכור תעבוד "לא את103)יט)
שם). מעילה והלכות קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם, ככתוב ב,104)צמרם, (ויקרא שנאמר המזבח, על

נאמרו ששניהם לפי אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
צח). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד חמץ",105)בלאוו מנחות שיירי התימנים: יד בכתב

אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו קומצו מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים הנשאר הם - מנחות שיירי
חמץ ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו מאשי", אותה נתתי מלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא שנאמר חמץ,

י"ד). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות מנחה.106)(ספר או יג)107)קרבן ב, (שם, שנאמר
י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה המצוות (ספר אלוקיך" ברית מלח תשבית לזונה:108)ולא האומר - אתנן

יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים ושניהם זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב מחיר בשכרך; זה דבר לך הא
אחד, בלאוו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב מחיר זונה אתנן תביא "לא

טז). ח, הלכה ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות (ספר ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות המנחה109)כמבואר
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סֹוטה111לבֹונה110עליה ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן מט) נ)112. . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו העֹוף113הּנֹותן ּבחּטאת הּמבּדיל נא) נב)114לבֹונה. . ְְְִֵַַַַַָָָָ

מזּבח ּבקדׁשי ׁשּנטמא115הּממר קדׁש ּבּׂשר האֹוכל נג) .116. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּמקּדׁשין מּפסּולי האֹוכל קדׁשי117נד) ּבּׂשר ׁשאכל ּכהן נה) . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

לעזרה118קדׁשים קדׁשים119חּוץ קדׁשי ּבּׂשר ׁשאכל זר נו) . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּדמים מּתן ּבכֹור120אחר ּבּׂשר ׁשאכל זר נז) ּכהנת121. נח) . ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאֹוכלת לזר וׁשֹוק122ׁשּנּׂשאת מיתת123חזה לאחר אפּלּו , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
חללה124ּבעלּה נט) ּתרּומה125. האֹוכל126ׁשאכלה ס) . ְְְֲֵֶַָָָָָָָ

לירּוׁשלים חּוץ קּלים קּלים127קדׁשים קדׁשים האֹוכל סא) . ִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּדמים זריקת לירּוׁשלים128קדם חּוץ ּבכֹור האֹוכל סב) .129. ְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשני מעּׂשר האֹוכל הּבית130סג) ּפני ׁשראה חּוץ131אחר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לירּוׁשלים132לירּוׁשלים מּׁשּנכנסּו ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סד) . ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה הּנחה חּוץ133קדם ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סה) . ֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבעזרה ׁשהּניחם אחר ׁשני.134לירּוׁשלים מעּׂשר האֹוכל סו) ֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיּפדה קדם ּבירּוׁשלים מעּׂשר135ׁשּנטמא ׁשאכל טמא סז) . ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבירּוׁשלים הּטהֹור ׁשני136ׁשני מעּׂשר האֹוכל סח) . ֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
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י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא מנחת קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת כשיתחייב החוטא, העני שיקריב
הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן ואסור ד), הלכה

ז). הלכה י"ב, חוטא.110)פרק מנחת המצוות111)על (ספר לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי שרף מין
ח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קג קמח112)לאֿתעשה והיא עוון מזכרת - קנאות מנחת עליה מביא שבעלה

הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קד לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים,
הקרבנות113)זֿח). מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה" עלליו ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן על
המצוות114)שם). (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא אמרה והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל

ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב זו,115)לאֿתעשה תחת זו הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
לצרכי שהוקדשו בבהמות ולא למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה

לאֿתעש המצוות (ספר הבית יב).בדק א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו בכל116)ה יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב
קל לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל כמבואר כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל", לא טמא

י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי או117)והלכות הראוי, למקומם חוץ לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
המוקדשים "בפסולי בספרי: דרשו ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק, ולא הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל

גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה המצוות (ספר מדבר" ואשם.118)הכתוב חטאת ואזהרתו:119)כגון,
כמבואר לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל אלא הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול תוכל "לא

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, "וזר120)במכות ואזהרתו: המזבח, על הזריקה
לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם אוכל משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג). כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא

ח). הלכה שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר זרות משום ולא "לא121)סא) יז) יב, (דברים שנאמר
שהוא הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר, אלא ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך... לאכול תוכל
הלכה א, פרק בכורות והלכות קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה בסמוך וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר

שאכלה.122)ט"ז). התימנים: יד לד).123)בכתב ז, ויקרא (ראה השלמים מזבחי לכהנים אביה124)הניתן לבית שחוזרת
המצוות (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש תהיה כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים - בתרומה לאכול

ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז הדיוט,125)לאֿתעשה לכוהן וגרושה גדול לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה אשה וכן חלל מהם הנולד הוולד תהיה126)הרי כי כוהן "ובת (שם) שנאמר

(ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאישר - תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה -127)המצוות ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר

המצוות (ספר שם במכות כמבואר ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים שאין קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו
ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קמה בשעריך...128)לאֿתעשה לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כן, ואפילו

שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו דמים זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא לא - ונדבותיך"
ד). הלכה שם, הקרבנות מעשה והלכות קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי כהן,129)דמם ואפילו תמים, כשהוא

ט"ז). הלכה א, פרק בכורות והלכות קמד לֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות בשעריך... לאכול תוכל ""לא (שם) שנאמר
נפדה.130) החומה".131)שלא פני "משראה הנוסח: ב יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס שנאמר132)כלומר,

המצוות (ספר לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון - אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל "לא (שם)
הֿו הלכה ב, פרק שני מעשר והלכות קמא אלוקיך"133)לאֿתעשה ה' לפני "והינחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, זהלפני והרי

א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך תרומת - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו
גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה המאמרים (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים מקרא פרשת קריאת אבל

אבל134) לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה עיל נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
לאֿתעשה המצוות (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים אין בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו קודם

ג). הלכה שם, ביכורים והלכות לאוכלו135)קמח ואזהרה ב. יט, במכות כמבואר בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא בין טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא" ממנו ביערתי "ולא בטומאה:

א). הלכה ג, פרק שני מעשר והלכות קנ טמא136)לאֿתעשה שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרו טהור, כשהוא אכילתו, מקום שהיא
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

oixcdpq zekld - 'a xc` 'b iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקדׁשים137ּבאנינּות ּכל וכן ּבּׂשר138, ׁשאכל ערל סט) . ְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתרּומֹות אֹו ּכהן139קדׁש מּמנחת האֹוכל ע) מּכל140. וכן , ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

לאּׁשים ּכליל ׁשהּוא חּטאֹות141ּדבר מּבּׂשר האֹוכל עא) . ְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּׂשרפה142הּנּׂשרפֹות הּטעּון מּכל וכן הּׁשֹוחט143, עב) . ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

החמץ על ּבראׁשֹון144ּפסח ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר עג) . ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּׁשני לחבּורתֹו145ּבין חּוץ מּבּׂשרֹו הּמֹוציא עד) עה)146. . ְֲִִִֵֵַַַָָ

מחבּורתֹו חּוץ מּבּׂשרֹו מּבּׂשרֹו147האֹוכל האֹוכל עו) . ְְֲִִֵֵֵָָָָָ

מבּׁשל148נא ּבמזיד149אֹו ההקּדׁש מן הּנהנה עז) .150. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
אפּלּו מעּׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻעח)

עני ּתרּומֹותיו151מעּׂשר ׁשהּורמּו ּפי על אף עט)152, . ְְְִִֶַַַַָָ
לסקילה ּדינּה ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבּׂשר אף153האֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנׁשחטה ּפי טמאה154על ּבהמה האֹוכל פ) פא)155. . ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
טמא עֹוף טמא156האֹוכל ּדג האֹוכל פב) האֹוכל157. פג) . ֵֵֵֵֵָָָָָָ

העֹוף הארץ158ׁשרץ ׁשרץ האֹוכל פד) האֹוכל159. פה) . ֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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ממנו".137) באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו, ולאונן להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת אסור138)ביום
לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה אהרן אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם

הֿז). הלכה שם שני מעשר והלכות (ויקרא139)קנא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר מה) יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "ולכ מח) (שם, תורה אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה י) כב,
שערל קדשים לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה האמור
הלכות וראה ט), הלכה י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות והלכות קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור

ח. הלכה ט, פרק פסח המזבח.140)קרבן על כליל כולה עולה,141)שהיא קרבן ככל למזבח כליל שהם האימורים, כגון,
במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה, שבכליל כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל ואזהרתם:

ג). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר ב של142)עד, וכן הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן חטאת143)פר "וכל ואזהרתם: להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,

אכילתו על תעשה לא עליו ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש תאכל לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר
שם). הקרבונות מעשה והלכות קלט לאֿתעשה המצוות יח)144)(ספר כג, (שמות שנאמר שחיטתו, בשעת חמץ ברשותו שיש

ה). הלכה א, פרק פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זיבחי" דם חמץ על תזבח בי"ד145)"לא שחל שני בפסח
בפסח זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני: ובפסח מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה והתורה באייר,

א). הלכה ו, פרק פסח קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר שם)146)טהור (שמות שנאמר לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
א). הלכה ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות (ספר חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא חוץ147)"לא הבשר שיצא

ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ שיצא קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו חזר ואפילו לחבורתו,
מאכלות והלכות שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ בשר שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר

ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק מעט148)אסורות שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח קרבן (הלכות אדם לאכילת ראוי ובשל149)ואינו נא ממנו תאכלו "אל ט) יב, (שם שנאמר צלי, אלא

והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאוו נכללים ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל נא אכל ואם מבושל".
ד). הלכה שם פסח תוכל150)קרבן לא אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר,

וחכמים במיתה אומר רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל, לכל אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול
ג). הלכה א, פרק מעילה והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן מקריב בשוגג מעל ואם באזהרה" הניתן151)אומרים

לשמיטה. והשישית השלישית דגנך",152)בשנה מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם, שנאמר מעשר, ותרומת גדולה תרומה
בעוד טבל לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר להלן מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן ונאמר
הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר

כֿכא). הלכה י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות (ספר ה לאֿתעשה ונתחייבה153)ב, אדם שהרגה כגון,
סקול154)סקילה. שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול כח) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

לאחר שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא לומר" תלמוד מה באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל,
פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא באכילה אסור דינו שנגמר

כ"ב). הלכה מעלת155)ד, פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה מעלת שאינה טמאה, חייה או
ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאוו אסורה, פרסה ומפרסת גרה מעלת שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה...
בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת
שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה וחייה טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעב לאֿתעשה המצוות (ספר תעשה בלא הוא יג)156)אכילתן יא, (ויקרא ככתוב
א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת

ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ ואזהרתו:157)הלכה וקשקשת, סנפיר לו שאין
קעג לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות מאכלות הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ

שם). אסורות מאכלות לכם158)והלכות הוא טמא העוף שרץ "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים הזבובים כגון,
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה המצוות (ספר יאכלו" נחשים159)לא והחיפושיות, התולעים כגון,

הארץ... על השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר "החולד כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה וכן ועקרבים,
על לוקה אינו שרצים שאר ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה הוא שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא
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הּקדׁשים137ּבאנינּות ּכל וכן ּבּׂשר138, ׁשאכל ערל סט) . ְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתרּומֹות אֹו ּכהן139קדׁש מּמנחת האֹוכל ע) מּכל140. וכן , ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

לאּׁשים ּכליל ׁשהּוא חּטאֹות141ּדבר מּבּׂשר האֹוכל עא) . ְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּׂשרפה142הּנּׂשרפֹות הּטעּון מּכל וכן הּׁשֹוחט143, עב) . ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

החמץ על ּבראׁשֹון144ּפסח ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר עג) . ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּׁשני לחבּורתֹו145ּבין חּוץ מּבּׂשרֹו הּמֹוציא עד) עה)146. . ְֲִִִֵֵַַַָָ

מחבּורתֹו חּוץ מּבּׂשרֹו מּבּׂשרֹו147האֹוכל האֹוכל עו) . ְְֲִִֵֵֵָָָָָ

מבּׁשל148נא ּבמזיד149אֹו ההקּדׁש מן הּנהנה עז) .150. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
אפּלּו מעּׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻעח)

עני ּתרּומֹותיו151מעּׂשר ׁשהּורמּו ּפי על אף עט)152, . ְְְִִֶַַַַָָ
לסקילה ּדינּה ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבּׂשר אף153האֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנׁשחטה ּפי טמאה154על ּבהמה האֹוכל פ) פא)155. . ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
טמא עֹוף טמא156האֹוכל ּדג האֹוכל פב) האֹוכל157. פג) . ֵֵֵֵֵָָָָָָ

העֹוף הארץ158ׁשרץ ׁשרץ האֹוכל פד) האֹוכל159. פה) . ֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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ממנו".137) באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו, ולאונן להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת אסור138)ביום
לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה אהרן אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם

הֿז). הלכה שם שני מעשר והלכות (ויקרא139)קנא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר מה) יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "ולכ מח) (שם, תורה אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה י) כב,
שערל קדשים לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה האמור
הלכות וראה ט), הלכה י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות והלכות קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור

ח. הלכה ט, פרק פסח המזבח.140)קרבן על כליל כולה עולה,141)שהיא קרבן ככל למזבח כליל שהם האימורים, כגון,
במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה, שבכליל כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל ואזהרתם:

ג). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר ב של142)עד, וכן הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן חטאת143)פר "וכל ואזהרתם: להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,

אכילתו על תעשה לא עליו ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש תאכל לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר
שם). הקרבונות מעשה והלכות קלט לאֿתעשה המצוות יח)144)(ספר כג, (שמות שנאמר שחיטתו, בשעת חמץ ברשותו שיש

ה). הלכה א, פרק פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זיבחי" דם חמץ על תזבח בי"ד145)"לא שחל שני בפסח
בפסח זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני: ובפסח מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה והתורה באייר,

א). הלכה ו, פרק פסח קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר שם)146)טהור (שמות שנאמר לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
א). הלכה ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות (ספר חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא חוץ147)"לא הבשר שיצא

ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ שיצא קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו חזר ואפילו לחבורתו,
מאכלות והלכות שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ בשר שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר

ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק מעט148)אסורות שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח קרבן (הלכות אדם לאכילת ראוי ובשל149)ואינו נא ממנו תאכלו "אל ט) יב, (שם שנאמר צלי, אלא

והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאוו נכללים ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל נא אכל ואם מבושל".
ד). הלכה שם פסח תוכל150)קרבן לא אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר,

וחכמים במיתה אומר רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל, לכל אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול
ג). הלכה א, פרק מעילה והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן מקריב בשוגג מעל ואם באזהרה" הניתן151)אומרים

לשמיטה. והשישית השלישית דגנך",152)בשנה מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם, שנאמר מעשר, ותרומת גדולה תרומה
בעוד טבל לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר להלן מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן ונאמר
הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר

כֿכא). הלכה י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות (ספר ה לאֿתעשה ונתחייבה153)ב, אדם שהרגה כגון,
סקול154)סקילה. שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול כח) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

לאחר שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא לומר" תלמוד מה באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל,
פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא באכילה אסור דינו שנגמר

כ"ב). הלכה מעלת155)ד, פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה מעלת שאינה טמאה, חייה או
ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאוו אסורה, פרסה ומפרסת גרה מעלת שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה...
בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת
שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה וחייה טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעב לאֿתעשה המצוות (ספר תעשה בלא הוא יג)156)אכילתן יא, (ויקרא ככתוב
א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת

ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ ואזהרתו:157)הלכה וקשקשת, סנפיר לו שאין
קעג לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות מאכלות הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ

שם). אסורות מאכלות לכם158)והלכות הוא טמא העוף שרץ "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים הזבובים כגון,
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה המצוות (ספר יאכלו" נחשים159)לא והחיפושיות, התולעים כגון,

הארץ... על השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר "החולד כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה וכן ועקרבים,
על לוקה אינו שרצים שאר ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה הוא שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא
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הּמים ׁשאינֹו160ׁשרץ ּפי על אף האדמה, רמּׂש האֹוכל פו) . ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפרׁשּו161רבה אחר ׁשּבּפרֹות ּתֹולעים האֹוכל פז) פח)162. . ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נבלה טרפה163האֹוכל האֹוכל פט) מן164. אבר האֹוכל צ) . ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הּנׁשה165החי ּגיד האֹוכל צא) ּבּׂשר166. האֹוכל צב) . ִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבחלב167ּבחלב ּבּׂשר המבּׁשל צג) מּתבּואה168. האֹוכל צד) . ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ

העמר169חדׁשה הבאת ערלה170קדם האֹוכל צה) צו)171. . ְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
הּכרם ּכלאי ּבּפסח172האֹוכל חמץ ּתערבת האֹוכל צז) .173. ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

חצֹות אחר חמץ האֹוכל המקּים174צח) צט) חמץ175. ְֲֵֵֵֵַַַַָָָ
עּסתֹו ׁשחּמץ ּוכגֹון נס176ּברׁשּותֹו, יין הּׁשֹותה ק) קא)177. . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

הּיין מּגפן ׁשאכל ׁש178נזיר נזיר קב) נזיר179ּגּלח. קג) . ִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
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אסורות מאכלות והלכות קעו לאֿתעשה המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בכזית, אלא אכילתם
והדולפן160)שם). המים כלב כגון, הדגים, בצורת שאינו כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה התולעים כגון,

שרצים מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם: בהם. וכיוצא
הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר הגללים161)י"ב).שהם מן אלא ונקבה מזכר נולד שלא

הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד כמוהו מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש" "הרץ וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו
בהלכות כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו. ומוליד ונקבה, מזכר

קעז). לאֿתעשה המצוות (ספר י"ג הלכה ב, רק אסורות הם162)מאכלות הרי הפרי לתוך חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
שבתוכו והתולעת הפרי לאכול מותר פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ על השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים.

י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח לאֿתעשה המצוות כהלכה,163)(ספר נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
א). הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות (ספר נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר

מיני164) עוד ויש בתורה, האמורה טריפה וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד יכולה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי למות, נוטה והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה בהן ּתחלה שאם ְֶֶַָמחלות,
המצוות (ספר מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה ומבהמה התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה מטריפה
(הלכות מסיני למשה נאמרו טריפה מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה

שם). המצוות וספר אֿג הלכה ה, פרק הבשר"165)שחיטה עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חייה. כשהיא הבהמה מן אבר שחותך
שהרי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל משום לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג). יב, (דברים
והלכות קפב לאֿתעשה המצוות (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית כיוון - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר

אֿג). הלכה ה, ופרק י, הלכה ד, פרק אסורות הנשה166)מאכלות גיד את ישראל בני יאכלו לא כן "על לג) לב, (בראשית שנאמר
(ספר לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על אף בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה) ממקומו (=שקפץ

ב). הלכה ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה בישלו,167)המצוות לא בעצמו שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
אכילתו, על שלוקה לך, לומר יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו" בחלב גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר

אֿב). הלכה ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות (ספר ב קטו, בחולין אכלו,168)כמבואר שלא פי על ואף
שם). אסורות מאכלות והלכות קפו לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא (שם) אחרי169)שנאמר בארץ שנשרשה

העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר את170)שישה הביאכם עד... תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר שישה יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש, בית שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר ב הלכה י, פרק יט,171)אסורות (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו האילן, פירות
למשה הלכה פי על לארץ, בצוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם כג)

יֿיא). הלכה י, פרק אסורות מאכלות והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר שנזרעו172)מסיני ירקות מיני או תבואה ממיני מין
הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם,
מצוות אלא אינו "פן: שנאמר: מקום א).וכל גטו, (חולין אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם" ותבואת תזרע אשר

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קצג לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה, מעורב173)לא שהחמץ דברים
לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת ופת (חלב הבבלי כותח כגון, בהם,
לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת יש אם אלא

ו). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו מכים עשר174)אלא ארבעה יום חצות
שהוא ומשעה ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
פרק חמץ והלכות קצט לאֿתעשה המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל אבל חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי

ח). הלכה יט).176)המניח.175)א, יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור ימים "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,
לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאוו עובר זה הרי הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו חמץ המניח אבל

בֿג). הלכה שם, חמץ והלכות חלב177)רא, "אשר לח) לב, (דברים שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה שנתנסך
יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך יין נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו
עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל אפילו - מאומה יח)

ב. הלכה ז, פרק יאכל...178)זרה לא ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג, חרצן ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
בֿג). הלכה ה, פרק נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל" לא זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר בימי179)מכל

המצוות (ספר זה לאוו בכלל המתגלח ואחד המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי "כל ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר
י"א). הלכה ה, פרק נזירות והלכות רט לאֿתעשה
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למת הּנתק180ׁשּנטמא את המגּלח קד) סימני181. החֹות קה) . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש182צרעת ׁשּכואן ּבֹו183אֹו ׁשּנתערפה ּבּנחל העֹובד קו) . ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּׁשביעית184העגלה יּׂשראל ארץ הּזֹורע קז) הּזֹומר185. קח) . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּׁשביעית האילן ספיח186את הּקֹוצר קט) ׁשּנּוי187. .188ּבלא ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּבֹוצר ׁשּנּוי189קי) קיב)190ּבלא הּיֹובל. ּבׁשנת הּזֹורע קיא) . ְְִִֵֵֵַַַַַֹ

ׁשּנּוי ּבלא ּבּה הּבֹוצר קיג) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה קיד)191הּקֹוצר . ְְִִֵֵַַָָֹֹ
לעני192המכּלה נתנּה ולא ּׂשדה ּכרמֹו193ּפאת המעֹולל קטו) . ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נתנּה לקט195לעני194ולא המלּקט קטז) לעני196. נתנֹו .197ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּפרט לעני198קיז) נתנֹו ולא עמר199ּכרמֹו הּלֹוקח קיח) . ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹ
לעני200הּׁשכחה נתנֹו ּבנים201ולא על אם הּלֹוקח קיט) .202 ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

האם ׁשּלח ּכלאים203ולא הּזֹורע קכ) ּבזרעים204. .205ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבארץ הּכרם ּכלאי הּזֹורע אילנֹות206קכא) הּמרּכיב קכב) . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום ּבכל ּכלאים207ּכלאים ּבהמה הּמרּביע קכג) ּבכל208. ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
מקֹום ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) החֹוסם209מקֹום. קכה) . ְְְְִִִֵַַַַָָָ
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(ספר180) במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון, ימים, שבעה טומאת
ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה השיער181)המצוות (=שיפול בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

להניח שצריך יגלח", לא הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא וזהו פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן
י, ופרק ב הלכה ח, פרק צרעת טומאת והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם ניכר שיהא כדי לו סמוך שערות שתי

א). מבשרו.182)הלכה כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן שיער כד),183)כגון, (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
שח לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים אמרה והתורה

שם). י, פרק צרעת טומאת עבודה184)והלכות ובכל ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא הנחל, באדמת
ט). הלכה י, פרק רוצח והלכות שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד "לא ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה

הארץ185) ועבודת תזרע", לא שדך לארץ... יהיה שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר שעליה השמיטה, שנת היא
אֿב). הלכה א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות (ספר בה את186)אסורה להגדיל המיותרים ענפיו כורת

בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעה המצוות (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה מה187)פוריותו,
ספיח נקראים שניהם ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני בה שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה

א). הלכה ד, פרק שמיטה ספ188)(הלכות "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, כדרךמן תקצרנו לא - תקצור" לא קצירך יח
המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור אלא כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים, שאר תבואת שקוצרים

א). הלכה ה, פרק שמיטה והלכות רכב האילן.189)לאֿתעשה פרי "ואת190)קוטף שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן
זיתים וכן בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא נזירך ענבי
ד, פרק שמיטה והלכות רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך ומכניסם כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין

כבֿכג). רכדֿכו191)הלכה לאֿתעשה המצוות (ספר תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא) (שם, אמרה והתורה
ט"ז). הלכה י, פרק שמיטה "לא193)לקצור.192)והלכות כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת קמה להשאיר היה שצריך

(ספר לוקה זה הרי הלאוו, את ולתקן לעניים ליתנה עוד יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך". שדך פאת תכלה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה נתנו.194)המצוות תימן: יד השאיר195)בכתב ולא כרמו כל שבצר

האשכולות "לשאר שהם עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים ענביהם שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו
ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה המצוות (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה והתורה לאיש" (=יונק) כעולל

י"זֿיח). הקצירה.196)הלכה בשעת הנופלות או197)שיבלים אבדו ואם תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, אמרה והתורה
ד). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר בדפוס198)נשרפו

הבצירה. בשעת האשכול מן (=נופלים) הנפרטים שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט המלקט תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי
על199) לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים ממנו נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה והתורה

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו עימור200)לקיטתו בשעת בשדה ששכחו
המצוות201)האלומות. (ספר האילנות שכחת הדין והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט) כד, (דברים אמרה והתורה

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריד ואפרוחיה.202)לאֿתעשה ו)203)הציפור כב, (שם, אמרה והתורה
והלכות שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם ומתה לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם תיקח "לא

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני הראויים205)שני זרעים מיני כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,
המצוות (ספר ישראל בארץ אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא "שדך זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל

אֿג). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטו הכרם206)לאֿתעשה זרע עם ירקות מיני שני או תבואה מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים כרמך תזזע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום: אחת שתים, לוקה ואז
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן נטע או גפן

ו207)ז). תפוח, בעץ אתרוג עץ של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ לאאפילו שדך ואזהרתם: לוקה, בירק אילן המרכיב כן
בהמתך מה בהרכבה, שדך אף בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע
כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת שדך אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי לארץ בחוץ בין בארץ בין

ה). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א ס, בחייה208)בסנהדין בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
פרק כלאיים והלכות ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא "בהמתך שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,

א). הלכה יחדיו",209)ט, ובחמור בשור תחרוש "לא י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה את מינים בשני מושך
במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים שני כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין אלא אסור אינו התורה ומן

זֿח. הלכה ט, פרק כלאיים והלכות ריח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד בהנהגהה או
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למת הּנתק180ׁשּנטמא את המגּלח קד) סימני181. החֹות קה) . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש182צרעת ׁשּכואן ּבֹו183אֹו ׁשּנתערפה ּבּנחל העֹובד קו) . ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּׁשביעית184העגלה יּׂשראל ארץ הּזֹורע קז) הּזֹומר185. קח) . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּׁשביעית האילן ספיח186את הּקֹוצר קט) ׁשּנּוי187. .188ּבלא ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּבֹוצר ׁשּנּוי189קי) קיב)190ּבלא הּיֹובל. ּבׁשנת הּזֹורע קיא) . ְְִִֵֵֵַַַַַֹ

ׁשּנּוי ּבלא ּבּה הּבֹוצר קיג) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה קיד)191הּקֹוצר . ְְִִֵֵַַָָֹֹ
לעני192המכּלה נתנּה ולא ּׂשדה ּכרמֹו193ּפאת המעֹולל קטו) . ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נתנּה לקט195לעני194ולא המלּקט קטז) לעני196. נתנֹו .197ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּפרט לעני198קיז) נתנֹו ולא עמר199ּכרמֹו הּלֹוקח קיח) . ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹ
לעני200הּׁשכחה נתנֹו ּבנים201ולא על אם הּלֹוקח קיט) .202 ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

האם ׁשּלח ּכלאים203ולא הּזֹורע קכ) ּבזרעים204. .205ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבארץ הּכרם ּכלאי הּזֹורע אילנֹות206קכא) הּמרּכיב קכב) . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום ּבכל ּכלאים207ּכלאים ּבהמה הּמרּביע קכג) ּבכל208. ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
מקֹום ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) החֹוסם209מקֹום. קכה) . ְְְְִִִֵַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ספר180) במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון, ימים, שבעה טומאת
ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה השיער181)המצוות (=שיפול בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

להניח שצריך יגלח", לא הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא וזהו פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן
י, ופרק ב הלכה ח, פרק צרעת טומאת והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם ניכר שיהא כדי לו סמוך שערות שתי

א). מבשרו.182)הלכה כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן שיער כד),183)כגון, (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
שח לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים אמרה והתורה

שם). י, פרק צרעת טומאת עבודה184)והלכות ובכל ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא הנחל, באדמת
ט). הלכה י, פרק רוצח והלכות שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד "לא ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה

הארץ185) ועבודת תזרע", לא שדך לארץ... יהיה שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר שעליה השמיטה, שנת היא
אֿב). הלכה א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות (ספר בה את186)אסורה להגדיל המיותרים ענפיו כורת

בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעה המצוות (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה מה187)פוריותו,
ספיח נקראים שניהם ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני בה שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה

א). הלכה ד, פרק שמיטה ספ188)(הלכות "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, כדרךמן תקצרנו לא - תקצור" לא קצירך יח
המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור אלא כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים, שאר תבואת שקוצרים

א). הלכה ה, פרק שמיטה והלכות רכב האילן.189)לאֿתעשה פרי "ואת190)קוטף שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן
זיתים וכן בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא נזירך ענבי
ד, פרק שמיטה והלכות רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך ומכניסם כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין

כבֿכג). רכדֿכו191)הלכה לאֿתעשה המצוות (ספר תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא) (שם, אמרה והתורה
ט"ז). הלכה י, פרק שמיטה "לא193)לקצור.192)והלכות כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת קמה להשאיר היה שצריך

(ספר לוקה זה הרי הלאוו, את ולתקן לעניים ליתנה עוד יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך". שדך פאת תכלה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה נתנו.194)המצוות תימן: יד השאיר195)בכתב ולא כרמו כל שבצר

האשכולות "לשאר שהם עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים ענביהם שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו
ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה המצוות (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה והתורה לאיש" (=יונק) כעולל

י"זֿיח). הקצירה.196)הלכה בשעת הנופלות או197)שיבלים אבדו ואם תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, אמרה והתורה
ד). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר בדפוס198)נשרפו

הבצירה. בשעת האשכול מן (=נופלים) הנפרטים שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט המלקט תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי
על199) לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים ממנו נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה והתורה

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו עימור200)לקיטתו בשעת בשדה ששכחו
המצוות201)האלומות. (ספר האילנות שכחת הדין והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט) כד, (דברים אמרה והתורה

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריד ואפרוחיה.202)לאֿתעשה ו)203)הציפור כב, (שם, אמרה והתורה
והלכות שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם ומתה לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם תיקח "לא

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני הראויים205)שני זרעים מיני כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,
המצוות (ספר ישראל בארץ אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא "שדך זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל

אֿג). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטו הכרם206)לאֿתעשה זרע עם ירקות מיני שני או תבואה מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים כרמך תזזע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום: אחת שתים, לוקה ואז
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן נטע או גפן

ו207)ז). תפוח, בעץ אתרוג עץ של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ לאאפילו שדך ואזהרתם: לוקה, בירק אילן המרכיב כן
בהמתך מה בהרכבה, שדך אף בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע
כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת שדך אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי לארץ בחוץ בין בארץ בין

ה). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א ס, בחייה208)בסנהדין בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
פרק כלאיים והלכות ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא "בהמתך שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,

א). הלכה יחדיו",209)ט, ובחמור בשור תחרוש "לא י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה את מינים בשני מושך
במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים שני כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין אלא אסור אינו התורה ומן

זֿח. הלכה ט, פרק כלאיים והלכות ריח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד בהנהגהה או
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אֹותֹו210ּבהמה הּׁשֹוחט קכו) מקֹום. ּבכל מלאכה ּבעת ְְְְֵֵֵַָָָָָ
מקֹום ּבכל ּבנֹו ולא211ואת ּבידֹו חברֹו הממׁשּכן קכז) . ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹ
העבֹוט לֹו החזיר212החזיר ולא אלמנה החֹובל קכח) . ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ

אכל213הּמׁשּכֹון ּבהן ׁשעֹוּׂשין ּכלים החֹובל קכט) . ְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּתׁשלּומין214נפׁש ּבֹו ׁשאין זֹומם עד קל) הּמּכה215. קלא) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה סֹורר216חברֹו ּבן קלב) . ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ראׁשֹונה ּבעדּות רע217ּומֹורה ׁשם הּמֹוציא קלג) .218 ְִִֵֵֶַַָ

ׁשקר דברֹו ּבה'219ׁשּנמצא חברֹו את המקּלל קלד) .220. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּׁשקר הּנׁשּבע לּׁשוא221קלה) הּנׁשּבע קלו) קלז)222. . ְְְִִֶֶַַַַָָָ

נדרֹו ּבׁשּבת223המחּלל לּתחּום חּוץ הּיֹוצא קלח) .224. ְְְְִֵֵַַַַַָ
ּב מלאכה העֹוּׂשה טֹובקלט) ּפאת225יֹום הּמּקיף קמ) . ְְְִֶַַַָָָ

זקן226הראׁש ּפאת הּמּקיף קמא) על227. הּׂשֹורט קמב) . ְִֵַַַַַָָָֹ
הּמת228מת על ראׁשֹו הּקֹורח קמג) הּכֹותב229. קמד) . ֵֵֵֵַַַַַֹ

קעקע ׁשעטנז230ּכתבת הּלֹובׁש קמה) הּקֹוצץ231. קמו) . ְְֲֵֵֵֶַַַַַַֹ
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כה,210) (שם שנאמר גבה, על תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו עושה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות (ספר בדישו" שור תחסום "לא בין211)ד) אחד, ביום ובנה בהמה

שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר בקדשים, בין בחולין
א). הלכה י"ב, תשכב212)פרק "לא יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה בלילה, - כר כגון: לו, צריך והוא

ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה המצוות (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בכלל213)בעבוטו" שאסור
המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם נשרף או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא יז) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן

א). הלכה שם, מלווה והלכות רמא ריחיים214)לאֿתעשה יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול כלי או טחינה כלי כגון,
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזירנו קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש כי ורכב

ב). או215)הלכה והוזם. חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון ממון, עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
מעשה, בו שאין פי על ואף שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד
זומם לעד רומז הרשע" הכות בין אם והיה - הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב השמועה, מפי חכמינו קיבלו

חֿט). הלכה כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות (ספר (=דמי216)שילקה פרוטה שווה בה יש אם כי
אם "ומה ג) (שם, יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה. משלם אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
ש לאֿתעשה המצוות (ספר האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב ציווה להכותו, רשות תורה שנתנה זה

י"ב). הלכה ט"ז, פרק סנהדרין ככתוב217)והלכות ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל שגנב הראשונה בפעם עליו שהעידו
(ספר דמים שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט, (ויקרא הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח) כא, (שם

ז). והלכה א, הלכה ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה בתולים.218)המצוות לה מצא שלא אשתו, אבי219)על שהביא
כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל נסקלים העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו הבעל, עדי את והזימו עדים האשה
והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות כמבואר טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)

ו). והלכה א הלכה ג, פרק בתולה יד),220)נערה (שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה', יכהו שאמר כגון,
בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש א).שאפילו הלכה כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו כגון221)לוקה

כמבואר יב), (שם, לשקר" בשמי תישבעו ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל יאכל שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לֿתעשה המצוות (ספר ב כ, כגון,222)בשבועות כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע

כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו: ועוד. המצווה את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים, על שנשבע
אינו מעלה של דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה לא "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
שבועות והלכות סב לאֿתעשה המצוות (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה אותו מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה

דֿז). הלכה א, יעשה223)פרק לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר אמרה והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות (ספר חולין מיל.224)דבריו עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ

אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי". ביום ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה והתורה
א). הלכה כ"ז, פרק שבת והלכות שכא לאֿתעשה המצוות (ספר יעשה225)אמה לא מלאה "כל יח) יב, (שם אמרה והתורה

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום והלכות שכג לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם
מהם226) צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו "לא כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער את שמגלח

ו). והלכה א, הלכה י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות ולחי227)(ספר העליון לחי הן: פיאות וחמש מגלחו.
ואינו (שם) זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופיאה. פיאה כל על ולוקה הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד לאֿתעשה המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד מתו,228)חייב על צער מרוב בבשרו שורט
עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה עושים, הגויים שהיו כדרך

י"ב). הלכה שם, "ולא229)זרה א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים כדרך מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
המצוות (ספר בראשם קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים, כבין הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו

ט"ו). הלכה שם, זרה עבודה והלכות קעא צבעונים,230)לאֿתעשה שאר או דיו או כוחל השיטה מקום וממלא בבשרו ששורט
יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים לה הם מכורים עבדים שאילו זרה, לעבודה עצמם שרושמים הגויים מנהג היה וזה

י"א). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע "וכתובת מצמר231)כח) ארוג בגד
ואפילו יא). כב, (דברים יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו: הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
ה). והלכה א הלכה י, פרק זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור פשתן של גדול בבגד צמר של אחד חוט
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הׁשחתה ּדר מאכל מלּבּוׁש232אילני ׁשּלבׁש איׁש קמז) . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
איׁש233אּׁשה מלּבּוׁש ׁשּלבׁשה אּׁשה קמח) ּכהן234. קמט) . ְְִִִֵֶַָָָָֹ

למת ּובעלּה235ׁשּנטמא זֹונה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן קנ) .236. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּובעלּה ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ׁשּקּדׁש237קנא) ּכהן קנב) . ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ּובעלּה על238חללה אף אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן קנג) . ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
קּדׁשּה ׁשּלא אחר239ּפי ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר קנד) . ְְֲִִִֶַַַַָָֹ

ליבם240ׁשּנתקּדׁשה זקּוקה הּנֹוּׂשא קנה) על241. הּבא קנו) . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ממזר242הּקדׁשה קנז) ּובעל243. יּׂשראל ּבת .244ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּדּכא ּפצּוע המסרס245קנח) קנט) ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ועֹוף246איׁש חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן אֹונס247, קס) . ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ

החזירּה ולא אנּוסתֹו רע248ׁשּגרׁש ׁשם הּמֹוציא קסא) . ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
החזירּה ולא אׁשּתֹו העריֹות249ׁשּגרׁש אל הּקרב קסב) . ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּזנּות מּדרכי ערוה250ּבדר גּלה ׁשּלא ּפי על אף ,251. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
העריֹות על החׁשּוד ּבעֹובדי252וזהּו הּמתחּתן קסג) . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ּובעל253ּכֹוכבים יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ּגר קסד) .254. ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּובעל יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא מֹואבי ּגר מל255קסה) קסו) . ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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לבטלה,232) כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרת" לא ואתו עצה... את תשחית "לא יט) כ, (שם
והלכות נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים בהלכות כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה שאינו אלא

ח). הלכה שם, אמרה233)מלכים והתורה נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים בגדים שילבש כגון,
פרק זרה עבודה והלכות מ לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם

י). הלכה שריון234)י"ב שתלבש או מצנפת, בראשה שתשים כליכגון יהיה "לא שם) (שם, שנאמר כאיש, ראשה שתגלח או
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות (ספר אשה" על מקרוביו235)גבר אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע

אבל והלכות קסו לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
אֿג). הלכה ג, בכל236)פרק השווה איסור לו, להינשא אסורה שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה כגון,

אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו". לא וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים. מיוחד ואינו ישראל,
הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר: לוקה,

א). הלכה י"ח, ופרק גרושה237)ב "ואשה שם) (שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר הארוסין, מן בין הנשואין מן בין
י"י). והלכה ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר ייקחו" לא שנולדה238)מאישה זו - חללה

אמרה והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי (הלכות נתחללה - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת וכן כהונה, מאיורי
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם,239)(שם): שנאמר

בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים, יחלל שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה, כיוון - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו)
לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן לוקה אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן וגרושה, וחללה לזונה

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות אשר240)קסב הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה אחר, לאיש
אחר" לאיש "והייתה ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה אלא לאחר, נישאה לא ואפילו לקחתה". לשוב שלחה

י"ב). הלכה י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר ב יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - שמת241)הוויה
ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם נפטרה שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם זקוקה והיא בנים בלא בעלה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות שנז לאֿתעשה המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה) כה, שבועל242)(שם
והלכות שנה לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה "לא יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ד). הלכה א, פרק ממנה243)אישות הנולד שהבן הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים הערייות מן שנולד זה - ממזר
ממזר. ואינו לכהונה פגום בנישואין,244)הוא צורך מה שואל: והראב"ד ה'". בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה

תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק לוניל לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש ולא יבעל אם והלא
וראה אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה המצוות (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות הרמב"ם

קנב. סימן הרמב"ם שאי245)תשובות עד שלו התשמיש אברי שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו. שנפצעו כל
והלכות שס לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם, אמרה והתורה להוליד. לו אפשר

אֿג). הלכה ט"ז, פרק ביאה הזרע.246)איסורי איברי -247)מפסיד וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה והתורה
בין בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קבל - תעשו" לא ובארצכם

טֿי). הלכה ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" כט)248)בגוף כב, (דברים אמרה והתורה
כל שלחה יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה לקיים"ולו יכול שאינו לוקה, זה הרי לאחר שנישאה או ומתה, גרשה ואם ימיו".

ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות (ספר לאשה תהיה ולו העשה: "ולו249)עוד יט) (שם, אמרה והתורה
לאֿתנשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש האונס שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה יוכל לא לאשה תהייה

ד). הלכה ג, פרק נערה והלכות בהן.250)שנט נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק החיבוק עליה,251)כגון, בא שלא
המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה

אֿב). הלכה כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות (ספר ערווה לעדות252)לגלות פסול שהוא עליו שאמרו
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא, (קידושין השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין אשה

האומות253) כל ואחד עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן לא בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור והלכות נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה (שם254)באיסור אמרה והתורה

איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר בקהל לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא ד) כג,
י"ז). הלכה י"ב, פרק כל255)ביאה את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם רבינו, ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
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הׁשחתה ּדר מאכל מלּבּוׁש232אילני ׁשּלבׁש איׁש קמז) . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
איׁש233אּׁשה מלּבּוׁש ׁשּלבׁשה אּׁשה קמח) ּכהן234. קמט) . ְְִִִֵֶַָָָָֹ

למת ּובעלּה235ׁשּנטמא זֹונה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן קנ) .236. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּובעלּה ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ׁשּקּדׁש237קנא) ּכהן קנב) . ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ּובעלּה על238חללה אף אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן קנג) . ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
קּדׁשּה ׁשּלא אחר239ּפי ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר קנד) . ְְֲִִִֶַַַַָָֹ

ליבם240ׁשּנתקּדׁשה זקּוקה הּנֹוּׂשא קנה) על241. הּבא קנו) . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ממזר242הּקדׁשה קנז) ּובעל243. יּׂשראל ּבת .244ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּדּכא ּפצּוע המסרס245קנח) קנט) ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ועֹוף246איׁש חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן אֹונס247, קס) . ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ

החזירּה ולא אנּוסתֹו רע248ׁשּגרׁש ׁשם הּמֹוציא קסא) . ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
החזירּה ולא אׁשּתֹו העריֹות249ׁשּגרׁש אל הּקרב קסב) . ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּזנּות מּדרכי ערוה250ּבדר גּלה ׁשּלא ּפי על אף ,251. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
העריֹות על החׁשּוד ּבעֹובדי252וזהּו הּמתחּתן קסג) . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ּובעל253ּכֹוכבים יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ּגר קסד) .254. ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּובעל יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא מֹואבי ּגר מל255קסה) קסו) . ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבטלה,232) כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרת" לא ואתו עצה... את תשחית "לא יט) כ, (שם
והלכות נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים בהלכות כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה שאינו אלא

ח). הלכה שם, אמרה233)מלכים והתורה נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים בגדים שילבש כגון,
פרק זרה עבודה והלכות מ לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם

י). הלכה שריון234)י"ב שתלבש או מצנפת, בראשה שתשים כליכגון יהיה "לא שם) (שם, שנאמר כאיש, ראשה שתגלח או
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות (ספר אשה" על מקרוביו235)גבר אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע

אבל והלכות קסו לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
אֿג). הלכה ג, בכל236)פרק השווה איסור לו, להינשא אסורה שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה כגון,

אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו". לא וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים. מיוחד ואינו ישראל,
הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר: לוקה,

א). הלכה י"ח, ופרק גרושה237)ב "ואשה שם) (שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר הארוסין, מן בין הנשואין מן בין
י"י). והלכה ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר ייקחו" לא שנולדה238)מאישה זו - חללה

אמרה והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי (הלכות נתחללה - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת וכן כהונה, מאיורי
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם,239)(שם): שנאמר

בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים, יחלל שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה, כיוון - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו)
לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן לוקה אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן וגרושה, וחללה לזונה

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות אשר240)קסב הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה אחר, לאיש
אחר" לאיש "והייתה ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה אלא לאחר, נישאה לא ואפילו לקחתה". לשוב שלחה

י"ב). הלכה י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר ב יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - שמת241)הוויה
ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם נפטרה שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם זקוקה והיא בנים בלא בעלה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות שנז לאֿתעשה המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה) כה, שבועל242)(שם
והלכות שנה לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה "לא יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ד). הלכה א, פרק ממנה243)אישות הנולד שהבן הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים הערייות מן שנולד זה - ממזר
ממזר. ואינו לכהונה פגום בנישואין,244)הוא צורך מה שואל: והראב"ד ה'". בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה

תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק לוניל לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש ולא יבעל אם והלא
וראה אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה המצוות (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות הרמב"ם

קנב. סימן הרמב"ם שאי245)תשובות עד שלו התשמיש אברי שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו. שנפצעו כל
והלכות שס לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם, אמרה והתורה להוליד. לו אפשר

אֿג). הלכה ט"ז, פרק ביאה הזרע.246)איסורי איברי -247)מפסיד וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה והתורה
בין בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קבל - תעשו" לא ובארצכם

טֿי). הלכה ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" כט)248)בגוף כב, (דברים אמרה והתורה
כל שלחה יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה לקיים"ולו יכול שאינו לוקה, זה הרי לאחר שנישאה או ומתה, גרשה ואם ימיו".

ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות (ספר לאשה תהיה ולו העשה: "ולו249)עוד יט) (שם, אמרה והתורה
לאֿתנשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש האונס שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה יוכל לא לאשה תהייה

ד). הלכה ג, פרק נערה והלכות בהן.250)שנט נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק החיבוק עליה,251)כגון, בא שלא
המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה

אֿב). הלכה כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות (ספר ערווה לעדות252)לגלות פסול שהוא עליו שאמרו
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא, (קידושין השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין אשה

האומות253) כל ואחד עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן לא בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור והלכות נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה (שם254)באיסור אמרה והתורה

איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר בקהל לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא ד) כג,
י"ז). הלכה י"ב, פרק כל255)ביאה את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם רבינו, ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
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נׁשים סּוסים256ׁשהרּבה ׁשהרּבה מל קסז) .257מל קסח) . ְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
וזהב. ּכסף 258ׁשהרּבה ְְִֶֶֶָָָ

הּלֹוקים ּכל ילקּו259נמצאּו להם: וסימן וׁשבעה. מאתים ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
ִָזרים.

עּׂשרים 1ּפרק
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עדים‡. ּפי על אּלא הּדעת, ּבאמד עֹונׁשין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין
והתרּו חברֹו, אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבראּיה
ונכנסּו לחרּבה אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו,
ההֹורג, ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָאחריו,
ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין - ׁשהּכהּו ּבעת ראּוהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹהֹואיל
אם וכן ּתהרג. אל וצּדיק ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹזֹו.
את ׁשעבד ראהּו זה זרה, עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהעידּו
ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהחּמה
ויׁש הֹואיל ּתהרג. אל וצּדיק ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין. אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל - צּדיק ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס·. ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין דבר ׁשעּׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּיהרג מצּוה ׁשהיה ּפי על ואף אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - אנּוס והּוא הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף יעבר. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואל
ּדין, לבית אזהרה זֹו דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנהרג.

האנּוס. את יענׁשּו ְֶֶַַָָֹׁשּלא
ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

ּבאנס, הּנבעלת האּׁשה אבל לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדין;
ּפטּורה, היא הרי - לֹו הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
נהרג„. ּכבר יאמרּו: ׁשּלא ההֹורג. על לחּוס ּדין לבית ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין ונמצאּו האחר? ּבהריגת יׁש ּתֹועלת ּומה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה,
הּנקי. דם ּובערּת עליו, עינ תחֹוס לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהריגתֹו.
יאמרּו: ׁשּלא קנס. ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עּׂשה. ּבכּונה ׁשּלא זה, הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעני
ממֹונֹות ּבדיני וכן .עינ תחֹוס ולא ׁשּנאמר: חנינה. ּבלא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו
ּדינֹו ּובעל זה, הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא הּדל. על מרחמין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹאין
ּבּדין, אזּכּנּו - לפרנסֹו חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָעׁשיר;
לא ודל ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד. מתּפרנס ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונמצא
ּפני להּדר אסּור דל. פני תּׂשא לא ונאמר: ּבריבֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹתהּדר
ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹול.

לׁש תקּדים לא - הדיֹוט ולאואחד ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו אל ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹ
טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּכדי תכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּתסּביר
הּדין. ׁשּיּגמר עד מהן לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול. ּפני תהּדר לא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָעׁשיר

גדֹול. ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹּבבׁשּתֹו?
ּתאמר:‰. אל - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד ׁשנים, לפני ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

מׁשּנה ׁשאינֹו זה וחזקת מׁשּקר, וחזקתֹו הּוא ורׁשע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל
מׁשּפט תּטה לא נאמר: זה על הרׁשע. על הּדין אּטה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבדברֹו,
תּטה לא ּבמצֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאבינ

ִדינֹו.
.Âּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט עול תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ּומארי הּדין, את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה הרי - דינים מּבעלי אחד לצער ּכדי ּברּורים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבדברים

עול. ְִֶַָּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין את וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגס

ׁשֹוטה, זה הרי - ּכּׁשמׁש ּברּור לֹו ׁשּיהא עד עצמֹו לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבינֹו
אּיֹוב וכן ּבּדין. מתּונים הוּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע

אחקרהּו. ידעּתי לא ורב אֹומר: ְְְְִִֵֵֶַָֹהּוא
.Áּפסּוק ּבדין לדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּכל

ואינֹו ּבחכמה מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה ויׁש אֹותֹו, ידע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹול
אּלּו ׁשּכל לֹו. ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי הּמביאֹות הן, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּדברים
הּגיע ׁשּלא ּתלמיד זה - הּפילה חללים רּבים ּכי הּדין. ְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹעּוּות
להֹוראה ׁשהּגיע זה - הרגיה ּכל ועצמים ּומֹורה; ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהֹוראה
ׁשּיׁש ידע אם אבל לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא מֹורה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינֹו
זה הרי - ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלׁשם
וגזל איבה מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּבח.
רּוח. וגס רׁשע ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא; ְְְְְִֶַַַַַָָָָָּוׁשבּועת

.Ëרחֹוק היה ּכן אם אּלא רּבֹו, לפני הלכה יֹורה אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתלמיד
יּׂשראל. מחנה ּכנגד - ּפרסאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

.Èממֹון הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים אּלּו ׁשּכל ּתאמר: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאל
ודין מנה אלף דין יהי לעֹולם לזה. ּונתינתֹו מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהרּבה

ּדבר. לכל ּבעיני ׁשוין אחת ְְְִֵֶַַָָָָָּפרּוטה
.‡Èואם ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות ּבדין לדּון יֹוׁשבין הּדּינין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאין

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה' בקהל לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן שפירש חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן האומות
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום ה256)בכל שמונהֿעשרה על ירבהנוסף "ולא יז) יז, (שם אמרה והתורה לו, ראוייות

פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה המצוות (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו קיבלו - לבבו" יסור ולא נשים לו
ב). הלכה אמרה257)ג, והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו רץ להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף

מלכים והלכות שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען מצריימה העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז) (שם,
ג). הלכה מאד".258)שם, לו ירבה לא וזהב "וכסף יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות לעצמו, בגנזיו והניחו

שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה - ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר שירבה וזהב כסף אבל
ד). הלכה שם, מלכים אֿב259)והלכות הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן שיש תעשה לא מצוות כולל
שם. כמבואר עליהן, באונס.1)שלוקים עבירה עובר דין ברורה. ראייה פי על אלא הדעת, אומד פי על עונש דין בית שאין

לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין, על לחוס האיסור
פרוטה. משווה פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע שלא

oixcdpq zekld - 'a xc` 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשוה לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו
ְָּפרּוטה.

.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיּׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבׁשני עֹובר - גר היה ואם ּבּמׁשּפט. עול תעּׂשּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
עֹובר - יתֹום היה ואם ּגר. מׁשּפט תּטה לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאוין,

יתֹום. ּגר מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבׁשלׁשה

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
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ּבצ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק. הּׁשֹופט לׁשּפט עּׂשה דקמצות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּבעלי ׁשני הׁשוית זֹו הּמׁשּפט? צדק זהּו אי .עמית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתׁשּפט
אֹומר ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהא לא ּדבר. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹדינין
רּכֹות, לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא !ּדברי קּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו:

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו ְְִֵֵֵַַַָָָוירע
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה דינין, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו אֹו למכּבד: אֹומר - ּבזּויין ּבגדים מלּבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻוהּׁשני
ׁשוין, ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו לבׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ְְְְְִִִֶֶַַַָָּכמֹות

ּבדין. ּתעמדּו ּכ ְְִַַַַָאחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב ולא מֹוׁשיבין. - ׁשניהם את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
ּדברים ּבּמה זה. ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשניהם - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאמּורים?
ּדין? גמר זהּו ואי מׁשה. על העם וּיעמד ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעמידה.
ּדברים ּבּמה חּיב. אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָאיׁש
ּבעמידה. לעֹולם - העדים אבל דינין; ּבבעלי ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאמּורים?

האנׁשים. ׁשני ועמדּו ְְְֱֲִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
את„. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּתלמיד

אין - יׁשב לא אם ׁשב! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב לדין ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין
לקרֹות, זמן לֹו קבּוע היה ואם לפניו. לדּון ּכרֹוצה רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלפני

מּתר. - זמּנֹו ְַָָֻּובא
ּבכל‰. הּגמרא מאחר יּׂשראל דיני ּבּתי ּכל נהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבר

ּכדי העדים, ּומֹוׁשיבין דינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
.Âּדין את מקּדימין - הרּבה דין ּבעלי הּדּינים לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו

אלמנה. ריבּו יתֹום ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה. לדין ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּיתֹום
קֹודם חכם ּתלמיד ודין חכם. ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָודין
ׁשּבׁשת האיׁש; לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ. עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלדין

מרּבה. ְִָָָֻהאּׁשה

.Êׁשּיבֹוא קדם דינין מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אסּור. - אחד דבר ואפּלּו חברֹו. ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו
ּבלא עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם. ּבין ׁשמע ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
זה: לאו ּובכלל ׁשוא. ׁשמע תּׂשא לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאזהרה
קדם לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר ּדין ּבעל וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו. ּדין ּבעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיבֹוא

ּתרחק. ְִֶֶָׁשקר
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר אינֹו ואם טענֹותיהם. וׁשֹומע דינין ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם זה ּומאי הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë.טענֹותיהן ולׁשנֹות דינין ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי

הּמת. ּובנ החי ּבני זה אֹומרת זאת ,הּמל וּיאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חֹותכֹו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֶַַַַָּומצּדק

.È?ּדין ּבעל ׁשל לדבריו מליץ יעּׂשה ׁשּלא לדּין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּנין
לֹו ּׁשּנראה מה יאמר אּלא ּתרחק. ׁשקר מּדבר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אפּלּו ּכלל. טענה דינין מּבעלי אחד ילּמד ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויׁשּתק.
אּלא אחד! עד מקּבלין אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהביא
ויאמר: ׁשּיֹודה הלואי !עלי העיד זה הרי לּנטען: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיאמר
ואינֹו הּוא, אחד עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד! ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאמת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי. ְֱֵֵֶֶַַָָָֹנאמן
.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה

עצמֹו להּציל מצטער ׁשראהּו אֹו הּדברים, לחּבר יֹודע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואינֹו
נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, נסּתּלק והּכעס החמה ּומּפני אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטענת
ּתחּלת להבינֹו מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּפני
זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם. ּפי ּפתח מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהרּבה,

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום
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.‡ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו קׁשה2ׁשנים עד3ואחד : ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואי ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ּתׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

נֹוטה הּדין להיכן יֹודע איני4אּתה להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לכם ונמצ5נזקק הּקׁשה, יתחּיב ׁשּמא הּדּין! אחר רֹודף .6א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאבל
מּפני תגּורּו לא ׁשּנאמר: לכם! נזקק איני לֹומר: רּׁשאי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּתה

את7איׁש יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּלא . ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדין.1) המופיע חכם לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות השוויית צדק. משפט לשפוט עשה מצוות בו מתבארת
לשמוע לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין
בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי וסניגור מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד לדיין שמצווה1)מותר זרוע. בעל איש מפני הדיין יירא שלא תעשה, לא מצוות מתבארת בו
דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה: הדין לבעלי לומר הדיין על

חב בדרכי שבירושלים הדעת נקיי הליכות הדיון. בסדרי דיינים.3)נוח.2)רתם.ירושלים ומטריח מריבה זכאי4)בעל מי
חייב. לכם.5)ומי ולפסוק בדינכם לזכותו.6)לעיין הדין את המתחיל7)להפוך דיבור שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
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מּׁשוה לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו
ְָּפרּוטה.

.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיּׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבׁשני עֹובר - גר היה ואם ּבּמׁשּפט. עול תעּׂשּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
עֹובר - יתֹום היה ואם ּגר. מׁשּפט תּטה לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאוין,

יתֹום. ּגר מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבׁשלׁשה

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ּבצ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק. הּׁשֹופט לׁשּפט עּׂשה דקמצות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּבעלי ׁשני הׁשוית זֹו הּמׁשּפט? צדק זהּו אי .עמית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתׁשּפט
אֹומר ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהא לא ּדבר. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹדינין
רּכֹות, לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא !ּדברי קּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו:

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו ְְִֵֵֵַַַָָָוירע
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה דינין, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו אֹו למכּבד: אֹומר - ּבזּויין ּבגדים מלּבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻוהּׁשני
ׁשוין, ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו לבׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ְְְְְִִִֶֶַַַָָּכמֹות

ּבדין. ּתעמדּו ּכ ְְִַַַַָאחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב ולא מֹוׁשיבין. - ׁשניהם את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
ּדברים ּבּמה זה. ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשניהם - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאמּורים?
ּדין? גמר זהּו ואי מׁשה. על העם וּיעמד ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעמידה.
ּדברים ּבּמה חּיב. אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָאיׁש
ּבעמידה. לעֹולם - העדים אבל דינין; ּבבעלי ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאמּורים?

האנׁשים. ׁשני ועמדּו ְְְֱֲִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
את„. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּתלמיד

אין - יׁשב לא אם ׁשב! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב לדין ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין
לקרֹות, זמן לֹו קבּוע היה ואם לפניו. לדּון ּכרֹוצה רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלפני

מּתר. - זמּנֹו ְַָָֻּובא
ּבכל‰. הּגמרא מאחר יּׂשראל דיני ּבּתי ּכל נהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבר

ּכדי העדים, ּומֹוׁשיבין דינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

ִָּתּלם.
.Âּדין את מקּדימין - הרּבה דין ּבעלי הּדּינים לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו

אלמנה. ריבּו יתֹום ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה. לדין ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּיתֹום
קֹודם חכם ּתלמיד ודין חכם. ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָודין
ׁשּבׁשת האיׁש; לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ. עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלדין

מרּבה. ְִָָָֻהאּׁשה

.Êׁשּיבֹוא קדם דינין מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אסּור. - אחד דבר ואפּלּו חברֹו. ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו
ּבלא עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם. ּבין ׁשמע ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
זה: לאו ּובכלל ׁשוא. ׁשמע תּׂשא לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאזהרה
קדם לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר ּדין ּבעל וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו. ּדין ּבעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיבֹוא

ּתרחק. ְִֶֶָׁשקר
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר אינֹו ואם טענֹותיהם. וׁשֹומע דינין ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם זה ּומאי הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë.טענֹותיהן ולׁשנֹות דינין ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי

הּמת. ּובנ החי ּבני זה אֹומרת זאת ,הּמל וּיאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חֹותכֹו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֶַַַַָּומצּדק

.È?ּדין ּבעל ׁשל לדבריו מליץ יעּׂשה ׁשּלא לדּין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּנין
לֹו ּׁשּנראה מה יאמר אּלא ּתרחק. ׁשקר מּדבר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אפּלּו ּכלל. טענה דינין מּבעלי אחד ילּמד ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויׁשּתק.
אּלא אחד! עד מקּבלין אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהביא
ויאמר: ׁשּיֹודה הלואי !עלי העיד זה הרי לּנטען: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיאמר
ואינֹו הּוא, אחד עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד! ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאמת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי. ְֱֵֵֶֶַַָָָֹנאמן
.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה

עצמֹו להּציל מצטער ׁשראהּו אֹו הּדברים, לחּבר יֹודע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואינֹו
נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, נסּתּלק והּכעס החמה ּומּפני אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטענת
ּתחּלת להבינֹו מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּפני
זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם. ּפי ּפתח מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהרּבה,

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
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.‡ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו קׁשה2ׁשנים עד3ואחד : ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואי ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ּתׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

נֹוטה הּדין להיכן יֹודע איני4אּתה להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לכם ונמצ5נזקק הּקׁשה, יתחּיב ׁשּמא הּדּין! אחר רֹודף .6א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאבל
מּפני תגּורּו לא ׁשּנאמר: לכם! נזקק איני לֹומר: רּׁשאי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּתה

את7איׁש יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּלא . ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדין.1) המופיע חכם לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות השוויית צדק. משפט לשפוט עשה מצוות בו מתבארת
לשמוע לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין
בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי וסניגור מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד לדיין שמצווה1)מותר זרוע. בעל איש מפני הדיין יירא שלא תעשה, לא מצוות מתבארת בו
דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה: הדין לבעלי לומר הדיין על

חב בדרכי שבירושלים הדעת נקיי הליכות הדיון. בסדרי דיינים.3)נוח.2)רתם.ירושלים ומטריח מריבה זכאי4)בעל מי
חייב. לכם.5)ומי ולפסוק בדינכם לזכותו.6)לעיין הדין את המתחיל7)להפוך דיבור שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין



oixcdpqצו zekld - 'a xc` 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נטיעֹותי יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא היה8ּבני, ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להם להּזקק חּיב - לרּבים .9ממּנה ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

לעני·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
לעׁשיר תגּורּו10וחֹובה לא מּׁשּום עֹובר זה הרי - ׁשתק אם , ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

איׁש ּתרחק11מּפני ׁשקר מּדבר נאמר: זה ועל לדּין12. ּומּנין . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבּור ּתלמיד יֹוׁשיב ׁשקר13ׁשּלא מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

.14ּתרחק ְִָ
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטֹועה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּומּנין

ואבנּנּו ואסּתרּנּו הּדין ׁשּיּגמר עד לֹו ׁשּיּקרא15אמּתין ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּתרחק ׁשקר מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמי? על .16הּדין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

אֹו„. רֹוצים אּתם ּבדין ּבּתחּלה: דינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
עֹוּׂשין17ּבפׁשרה - ּבפׁשרה רצּו אם וכל18? ּפׁשרה. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָ

נאמר: ועליו מׁשּבח. זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוּׂשין ּדין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבית
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי ּבׁשעריכם. ׁשפטּו ׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשּפט

ּבּצּוע19ׁשלֹום זה אֹומר: הוי ויהי20? אֹומר: הּוא ּבדוד וכן . ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָ
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי עּמֹו. לכל ּוצדקה מׁשּפט עּׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹדוד

הּפׁשרה21צדקה והיא ּבּצּוע זהּו אֹומר: הוי ּדברים22? ּבּמה . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וידע ּדבריהם ׁשּׁשמע ּפי על אף ּדין. ּגמר קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאמּורים?
הּדין ׁשּגמר אחרי אבל לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיכן
אינֹו - חּיב אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואמר:

ּביניהן ּפׁשרה לעּׂשֹות ההר23רּׁשאי את הּדין יּקב אּלא ,24. ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשניהם25להם מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע .26לחזר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

.Âאין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין. מּכח ּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיפה
ּדין ּפׁשרה27ּדיניהן עּׂשּו ואם ּבהן; לחזר דינין לבעלי ויׁש ,28 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהן לחזר יכֹולין אין - מּידן .29וקנּו ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
.Êאני לֹומר: ּדין, מּבית ּכׁשּיצא הּדּינים, מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

אעּׂשה מה אבל עלי; חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו המזּכה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא
רכיל הֹול ּבכלל הּוא הרי - ּכן אמר ואם עלי? רּבּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם

ּסֹוד דברים30מגּלה ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעּׂשה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָ
ׁשנה, ועּׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מּבית ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא !31סֹוד

.Áּדין ּפסק לֹו לכּתב דינים מּבעלי אחד ּכֹותבין32ׁשאל - ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּדינֹו ּבעל ּפלֹוני עם ּפלֹוני ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני ּבא :ּכ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלֹו

חּיב אֹו זּכאי ויצא ,ּבכ מזּכירין33ׁשּטענֹו ואין לֹו. ונֹותנין . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
המחּיבין ׁשם ולא המזּכין ּפלֹוני,34ׁשם ׁשל ּדין ּבית אּלא: , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפלֹוני נזּדּכה .35מּדבריהם ְְְִִִִֵֶֶַ
.Ëדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגם היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
לחּוץ אדם ּכל ּומֹוציאין נֹוּׂשאים36ּדבריהם. והּדּינים , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ּביניהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָונֹותנים
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א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: אות8)ונמצא דברים ספרי
(רדב"ז).9)יז. ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה, לחוש לו שאין בתחילה, בדין.10)אפילו טועה -11)ורבו שם סנהדרין

הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח, (דברים ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש, מפני דבריך תכניס לא
רבו, כבוד משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט: אלא עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט לחושן

ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד שקר.12)ומשום דין לפסוק שגורם א, לא, עימו13)שבועות וייתן ויישא הארץ, עם
וברש"י.14)ויטעהו. ב, ל, א).15)שם לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מסיים:16)מלשון ח ט, סימן משפט ובחושן

ט. הלכה ה, פרק תורה תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד: דרך לו יאמר מסויים17)אלא וויתור ידי על הסכם
לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק כתובות לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים, לשון - פשרה צד. מכל

הכול. מפסיד החייב ואין בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד מפשרים.18)שבראשון, הדיינים
מרוצה.19) ובלתי מקופח יוצא שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום הדין.20)"והלא שיש21)מיצוע מקום כל "והלא

הדין. משורת לפנים ועשייה וויתור שמשמעה: צדקה"? אין התביעה22)משפט וחותכת מבצעת כאילו שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני דיבור23)בין שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים ודיינים בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
הדין). נגמר שבועה24)המתחיל: הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים. פנים משוא ללוא הדין מידת לפי לנהוג

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש להיפטר כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, הם.25)לאחד קבלת26)רשאים
צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית והתחייבותם הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה ז, פרק לעיל (ראה סודר קניין

שם27)קניין". דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה, פחות דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
י. ביניהם.28)הלכה פשרה עשה אחד שניי29)אפילו היו שהמפשרים רבינו נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת ם,כי

(סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד אפילו הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם, וקנו שהסכימו עדים שיהיו כדי
בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד שדיין שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת הרדב"ז דעת וכן שם,
משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל כמבואר

א.30) כט, בסנהדרין עשה31)משנה הדיין לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע לשון ודבר א לא, שם
יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת שחיטה של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית כמוכח אותך, שחייב במה כדין שלא לך

ב). קטן שם.32)סעיף ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ראה הדין, לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו ואין33)שרוצה
יידע הטענות כשישמע יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין והפסק הטענות אלא והראייות, הטעמים לו לכתוב צריכים

שם). (סמ"ע לכולנו אחת שתורה לפיהן, המיעוט.34)לפסוק דעת נגד דעות רוב פי על נחתך והדין זה35)במקרה מסגנון
יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל, ילכו שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה, דיעה פי על נחתך שלא יבינו

אליעזר). רבי כדעת א ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו הדיינים כל כאילו כשקר, נראה שזה של36)זכאי, הוויכוח את ישמעו שלא
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ׁשּבּדּינים וגדֹול דינים, זּכאי,37ּבעלי אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ּפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיׁש
ׁשחּיבֹו הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא דּין .38זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Èרׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא אסּור39ּדּין - ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ע ּתרחקלהצטרף ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: נקּיי40ּמֹו. היּו וכ . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת
יֹוׁשבים הם מי41מי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
עּמהם מסב42חֹותם מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.43עּמהן ִֶָ
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אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
לחּזניו‚. ּׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

עּׂשּו וכן הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּולסֹופריו
וּיקחּו הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבני
ּדברים. ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשחד.
ּבּנהר, לעבר קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומעּׂשה
הּדּין: לֹו ואמר דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּופׁשט
נֹוצה - אברה ׁשהעביר ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהריני
הּדּין, מּלפני רק ּכּסה ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשל
ׁשהביא ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר
אני ּפסּול לֹו: ואמר ּכהן, לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻמּתנה
לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשל אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל
אחת ּפעם ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּׂשדהּו מּתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתאנים
ואמר דין. לֹו ׁשהיה מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהקּדים
מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו

לדין. לֹו נפסל - ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּדּין,
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא עלׁשֹוׁשבינֹו אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ
אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ׁשניּפי ׁשּיהיּו צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ול מהם אחד ּכמֹוהּו.את צדק דּין ל אין - מעּׂשיו א ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
לסּתר נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן הּׂשנאה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּקל,

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
.Á,צּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו דּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם

מי ולפני דן, הּוא מי את וידע מּתחּתיו. לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוגיהּנם
האמת. מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי דן, ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
אּתם מה ראּו ואֹומר: אל. ּבעדת נּצב אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

ליי. ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי ְְְִִִִַָָָֹֹעּׂשים,
.Ëלּׁשכינה ּגֹורם - לאמּתֹו אמת ּדין דן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

ׁשּלא לזה ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיּׂשראל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתסּתּלק
וקבע ׁשּנאמר: נפׁשֹות. מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכּדין
אפּלּו לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש. קבעיהם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
לּׁשכינה וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשעה
וׁשּמא אל. ּבעדת נּצב אלהים ׁשּנאמר: ּביּׂשראל. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתׁשרה
ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד הּזאת? ולּצרה ּלי מה הּדּין: ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹיאמר

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין - מׁשּפט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר
.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני דינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּולעֹולם

הּדברים. מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ּכׁשּקּבלּו ּכצּדיקים, ּבעיני יהיּו - מּלפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

זכּות. לכף מהם אחד ּכל ודּון הּדין, ְְְִֵֶֶֶַַָָאת
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ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו המשנה (פירוש הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב, ומי המזכה מי לחלוק37)הדיינים
(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי מהם, גדול שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן כבוד, טובלו יום

אהובים38)שם)ץ הדיינים שיהיו "כדי הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי א ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה
אדם". בני לשמים.39)אצל אדם שבין עבירות האמת.40)עובר מדרך ולהטותו להטעותו עלול וזה ב, ל, שמא41)שבועות

י"ד). הלכה ב, פרק (לעיל בוגדים קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם פסול,42)יצטרף אחד עד עימהם יחתמו שמא
וברש"י). א כג, (סנהדרין בדבר בושים ונמצאו כולם עדות בסעודה43)ומבטל הארץ עם אצל לישב חכם לתלמיד הוא שגנאי

דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה יסב ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מגף ברכות וראה וברש"י), (שם
י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב, הלכה ה, דברים,1)פרק שוחד מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או לאהובו לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין על1)שצריך בהם שחותכים ממונות דיני
לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין לחתוך לא לדיין אזהרה ברורות. ראייות בהם שאין למרות חזקות, אומדנות פי

הדיין. בעיני קל הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות לענוש
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ׁשּבּדּינים וגדֹול דינים, זּכאי,37ּבעלי אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ּפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיׁש
ׁשחּיבֹו הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא דּין .38זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Èרׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא אסּור39ּדּין - ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ע ּתרחקלהצטרף ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: נקּיי40ּמֹו. היּו וכ . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת
יֹוׁשבים הם מי41מי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
עּמהם מסב42חֹותם מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.43עּמהן ִֶָ
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אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
לחּזניו‚. ּׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

עּׂשּו וכן הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּולסֹופריו
וּיקחּו הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבני
ּדברים. ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשחד.
ּבּנהר, לעבר קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומעּׂשה
הּדּין: לֹו ואמר דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּופׁשט
נֹוצה - אברה ׁשהעביר ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהריני
הּדּין, מּלפני רק ּכּסה ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשל
ׁשהביא ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר
אני ּפסּול לֹו: ואמר ּכהן, לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻמּתנה
לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשל אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל
אחת ּפעם ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּׂשדהּו מּתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתאנים
ואמר דין. לֹו ׁשהיה מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהקּדים
מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו

לדין. לֹו נפסל - ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּדּין,
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא עלׁשֹוׁשבינֹו אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ
אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ׁשניּפי ׁשּיהיּו צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ול מהם אחד ּכמֹוהּו.את צדק דּין ל אין - מעּׂשיו א ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
לסּתר נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן הּׂשנאה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּקל,

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
.Á,צּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו דּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם

מי ולפני דן, הּוא מי את וידע מּתחּתיו. לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוגיהּנם
האמת. מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי דן, ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
אּתם מה ראּו ואֹומר: אל. ּבעדת נּצב אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

ליי. ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי ְְְִִִִַָָָֹֹעּׂשים,
.Ëלּׁשכינה ּגֹורם - לאמּתֹו אמת ּדין דן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

ׁשּלא לזה ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיּׂשראל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתסּתּלק
וקבע ׁשּנאמר: נפׁשֹות. מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכּדין
אפּלּו לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש. קבעיהם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
לּׁשכינה וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשעה
וׁשּמא אל. ּבעדת נּצב אלהים ׁשּנאמר: ּביּׂשראל. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתׁשרה
ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד הּזאת? ולּצרה ּלי מה הּדּין: ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹיאמר

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין - מׁשּפט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר
.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני דינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּולעֹולם

הּדברים. מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ּכׁשּקּבלּו ּכצּדיקים, ּבעיני יהיּו - מּלפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

זכּות. לכף מהם אחד ּכל ודּון הּדין, ְְְִֵֶֶֶַַָָאת
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ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו המשנה (פירוש הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב, ומי המזכה מי לחלוק37)הדיינים
(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי מהם, גדול שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן כבוד, טובלו יום

אהובים38)שם)ץ הדיינים שיהיו "כדי הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי א ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה
אדם". בני לשמים.39)אצל אדם שבין עבירות האמת.40)עובר מדרך ולהטותו להטעותו עלול וזה ב, ל, שמא41)שבועות

י"ד). הלכה ב, פרק (לעיל בוגדים קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם פסול,42)יצטרף אחד עד עימהם יחתמו שמא
וברש"י). א כג, (סנהדרין בדבר בושים ונמצאו כולם עדות בסעודה43)ומבטל הארץ עם אצל לישב חכם לתלמיד הוא שגנאי

דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה יסב ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מגף ברכות וראה וברש"י), (שם
י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב, הלכה ה, דברים,1)פרק שוחד מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או לאהובו לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין על1)שצריך בהם שחותכים ממונות דיני
לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין לחתוך לא לדיין אזהרה ברורות. ראייות בהם שאין למרות חזקות, אומדנות פי

הדיין. בעיני קל הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות לענוש
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על אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהן להן ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנֹוטה
יֹודע היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּיֹודע. מה ּכפי דן ׁשהּוא הּוא, ּכן ׁשהּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי
ׁשהּוא אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
היתה אפּלּו זה. ּדברי על ּדּין ׁשל דעּתֹו וסמכה הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹויּטל;
ונכֹון חזק הּדבר ּומצא הֹואיל אצלֹו, נאמנים עבד אֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּׁשה
עצמֹו הּוא ידע אם לֹומר, צרי ואין ודן. עליו סֹומ - ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבלּבֹו
אדם לֹו ואמר לפניו, חֹוב ׁשטר יצא אם וכן חׁשּוד. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּזה
סמכה אם הּוא! ּפרּוע זה קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשּסמ
אּלא ּתּפרע לא לזה: לֹומר לֹו יׁש - ּדבריו על ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹדעּתֹו
ׁשּלא לזה יּתן - לאחר חֹוב ׁשטר עליו היה אם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועה.
אֹו האחד. ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ּכלל, ׁשטרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנפּגם
מי וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו. ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
ונתן צּואה, ּבלא ׁשּמת ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבא
זה ּבבית להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻסימנין
לֹו להיֹות אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם ׁשּמת, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאיׁש
מן מֹוציאֹו - מת ׁשל החפץ זה ׁשאין דעּתֹו וסמכה זה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחפץ
ּכּיֹוצא ּכל וכן סימנים. ונתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁשין
ּׁשּיראה מה לפי ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה.
עדים? ׁשני ּתֹורה הצריכה למה ּכן, אם האמת. דין ׁשהּוא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלֹו
עדּותן, ּפי על ידּון - עדים ׁשני הּדּין לפני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבזמן

ע ּבׁשקר.אף אֹו העידּו ּבאמת אם יֹודע ׁשאינֹו ּפי ל ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
דינין·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הן הּדברים אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים אינן - ּבמעּׂשיהם הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא יּׂשראל: דיני ּבּתי רב הסּכימּו ּבינה, ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי
ויפסידּו ׁשטר יפּגמּו ולא ּברּורה. ּבראיה אּלא ׁשבּועה ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיהפכּו
ולא הּדינין. ּכל ּבׁשאר וכן ּפסּול. אֹו אּׁשה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחזקתֹו
ּכל יאמר ׁשּלא ּכדי ּבידיעתֹו, ולא ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹידּון
וכן זה. על סֹומכת ודעּתי זה, לדברי מאמין לּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַהדיֹוט:
ּבדעת לא ּברּורה, ּבראיה אּלא היתֹומים מן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹאין
העיד אם כן, ּפי על ואף הּטֹוען. אֹו הּמת ּבאמּדן ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֻהּדּין
ׁשאמת הּדּין דעת ונטתה הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ונֹותן ונֹוּׂשא עדּותֹו, דֹוחה ואינֹו ּבּדין, ממּתין - אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַהּוא
אֹו ּפׁשרה, יעּׂשּו אֹו העד, לדברי ׁשּיֹודּו עד דינין ּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם

הּדין. מן ְִִִֵַַיסּתּלק
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

לֹומר: ּתלמּוד העדים? ּבצּוארי ּתלּוי הּקֹולר ויהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחּתכּנּו,
הרּבה ויחקר ּבֹו ידרׁש יעּׂשה? ּכיצד ּתרחק. ׁשקר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּדבר
דעּתֹו לפי לֹו נראה אם נפׁשֹות. ּדיני ׁשל ּובחקירה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּבדריׁשה
אם אבל העדּות. ּפי על הּדין את חֹות - רּמאּות ּבֹו ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[ׁשאין
סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין אֹו רּמאּות; ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו] לּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיה
ׁשּדעּתֹו אֹו לפסלן; יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
העדים, את והּׂשיא ערמה, ּובעל רּמאי זה ּדין ׁשּבעל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוטה
אֹו הטעם; וזה העידּו, ּתּמם ּולפי ּכׁשרים ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאף

מסּתרין, אחרים ּדברים ׁשם ׁשּיׁש הּדברים, מּכלל לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנראה
אסּור ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואינן
מי וידינּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא הּדין, אֹותֹו לחּת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלֹו
והּכתּוב לּלב. מסּורים הּדברים והרי ּבּדבר. ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּלּבֹו

הּוא. לאלהים הּמׁשּפט ּכי ְִִִֵֵַָֹאֹומר:
ולהרג„. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה. מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּׂשֹות
להם. ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר ּולחּזק לגּדר להן יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר,
והלקּו מעּׂשה לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
סּוס על ׁשרכב ּבאחד ּומעּׂשה אילן. ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ּומעּׂשה ּוסקלּוהּו. ּדין לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשּבת
ּבאׁשקלֹון. אחד ּביֹום נׁשים ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָותלה
ולא וההתראה, וחקירה הּדריׁשה ּדרכי ּכל ׁשם היּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹולא

ּׁשראה. מה ּכפי ׁשעה הֹוראת אּלא ּברּורה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּבעדּות
אדם‰. להלקֹות זמן ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוכן

על עֹובר ׁשהּוא עליו מרּננים והעם רעה, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשמּועתֹו
ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק, ׁשאינֹו קֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהעריֹות.
וכן רעה. ׁשמּועה עליו ׁשּמֹוציאין ידּועים אֹויבים אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָיהיּו
ּבפניו. יֹולדּתֹו את ּומחרפין רעה, ׁשּׁשמּועתֹו זה את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָמבּזין

.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
אֹו הּבדק, ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹונֹותן
יבֹוא לא אׁשר וכל ּבעזרא: אֹומר הּוא והרי זה. אּלם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלקנס
רכּוׁשֹו. ּכל יחרם והּזקנים הּׂשרים ּכעצת הּימים ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָלׁשלׁשת

הפקר. - ּדין ּבית ׁשהפקר ְְִִֵֵֵֶֶֶָמּכאן,
.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר, .לכ צריכה והּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ׁשּנאמר: ּברּבים. חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו. על והחרימהּו ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנּדהּו
באּו לא ּכי יׁשביה, ארֹור ארּו יי, מלא אמר מרֹוז ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאֹורּו

יי. ְְְֶַָלעזרת
.Á,עּמֹו לריב הראּוי עם מריבה לעּׂשֹות לּדּין יׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ּׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹּולקללֹו
עּמם ואריב ׁשּנאמר: עּׂשה. ׁשּלא אֹו יעּׂשה ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכרחֹו
ּבאלהים. ואׁשּביעם ואמרטם, אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,

.Ë,האסּורים ּבבית ולאסר ורגלים, ידים לכּפֹות לֹו יׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הן לׁשרׁשי, הן למֹות הן ׁשּנאמר: הארץ. על ולסחב ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולדחף

ולאסּורין. נכסין ְְֱֲִִִֶַָלענׁש
.Èלכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי - הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

יהיה ואל ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל צריכה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשהּׁשעה
תעּׂשה לא את דֹוחה הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכבֹוד
ויעקב, יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן וכל ּדבריהם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּכבֹודם; יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה האמת, ּבתֹורת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמחזיקין
הּתֹורה את המבּזה ׁשּכל ּבלבד. הּמקֹום ּבכבֹוד להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
מכּבד ּגּופֹו - הּתֹורה את והמכּבד הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו -ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֻֻ
חּקיה ּפי על לעּׂשֹות אּלא הּתֹורה ּכבֹוד ואין הּברּיֹות. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻעל

ְִֶָָּומׁשּפטיה.
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הרּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבּׂשררה לנהג לאדם ,2אסּור ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
ּפרנס וכל ויראה. ּבענוה על3אּלא יתרה אימה הּמטיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּתלמיד ּבן לֹו רֹואה ואינֹו נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּצּבּור
לב חכמי ּכל יראה לא אנׁשים, יראּוהּו לכן ׁשּנאמר: .4חכם. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עּמי·. ׁשהן ּפי על אף ראׁש, קּלּות ּבהן לנהג לֹו אסּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכן
יפסיע5הארץ ולא הּקדׁש6. עם ראׁשי ׁשהן7על ּפי על אף . ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח

הּינק את זֹו8האמן ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי . ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.

ונאמר ּבמצרים, הּוא ּברּו יּׂשראל.9הּקדֹוׁש ּבני אל ויצּום : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּקּבלה מּפי מנת10אמרּו על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ואצ ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד לּצּבּורלנהג אזהרה זֹו אתכם. ּוה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליהן הּדּין אימת ינהג11ׁשּתהיה ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבעצמֹו ראׁש .12קּלּות ְְַַֹ
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם13מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים 14הּמלאכה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
ּתֹורת15מרעּות מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם אֹוי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עפר עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ׁשּבזּו ,16מׁשה! ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּבא ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן רעה .17וגרמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח18אסּור והרי . ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
הקלני ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים אֹו19נאמן , ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה לא אֹו הּדּין, על20הקלה אֹותֹו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ויעידּו21ּפיו. ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּדין לבית לבֹוא ׁשּנמנע .22עליו ְְִִֵֶַָָָ
.Âּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח לׁשֹון23אין מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

רׁשּות24הרע ּדין לבית יׁש - ּדין ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מרּדּות מּכת .25להּכֹותֹו ְְַַַַ

.Êולא הּדּינים, מן אחד ּבׁשם ׁשלחני ּפלֹוני ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח
ׁשמּתא, ׁשל ּפתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָרצה
ׁשהל אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתן. מּׁשם ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
הּידּוע ּביֹום אבל הּדּינים; ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
הּדּינים ׁשּכל יֹודעים הּכל - לדין ּבֹו יֹוׁשבים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּדּינים
ּבא ּכאּלּו - אחד ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמקּבצין,

ׁשלׁשּתן .26ּבׁשם ְְְֵָָ
.Áמנּדין - לדין ּבא ולא לבֹוא, ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמי

הּסֹופר27אֹותֹו ּׂשכר ונֹותן ּפתחא, עליו וכֹותבין ּובעת28, . ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להתבזות1) ולדיין לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד הציבור. על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
קובעים שאין ידועים זמנים עונשו. מה בא, ולא דין לבית לבוא המוזמן דין, בית שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני

דין. לבעלי דיון ימי ח)3)יהירות.2)בהם יא, (זכריה הרועים" שלושת "את פרנסיא.מנהיג. תלתא ית יונתן: ראש4)מתרגם
לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם, דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא א, יז, השנה
הלכות והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור את שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב (רש"י

י"ג. הלכה ג, פרק תלמידי5)תשובה לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה "מפני א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
רש"י). שבהם, תורה מפני אותם (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מביניהם... יפסע.6)חכמים ולא תימן: יד בכתב

על7) כמפסיע נראה במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים הציבור היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין
(רש"י). א.8)ראשם ח, וכו'.9)שם נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן: יד אות10)בכתב בהעלותך פרשת ספרי

שם.11)צא. ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך לו13)כמבואר שאין לזה, שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
דיין, מינוי לקבל לו אסור שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק סנהדרין ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי

ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן מצווה.14)וכן בסעודת קל15)אפילו של בנו וחומר קל זה הרי הרשות, סעודת שהיא
כב). קטן סעיף שם (סמ"ע יב.16)וחומר כה, בישעיה הכתוב מליצת פי עד17)על ולבניו לו רע שם "וגורם א מט, פסחים

ה"זוהר". בשם יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות והשווה הדורות". כל לדין.18)סוף איש להזמין ההולך
אותי.19) שם.20)ביזה ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר שלא21)מנדים, על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

וההתחלה הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ס, פרק מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין. לבוא רצה
נה, (תהילים ככתוב שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה הלווה מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר

שמתא". "שטר שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה לשון מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה קמא22)כב) בבא
פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה בסמוך כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי לשלם ויצטרך הואיל כי ב, קיב,

(שם). עדים לדיין.23)משני הנתבע של הגנאי ידע24)דברי ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר: א. טז, קטן מועד
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב י"ח,25)משה פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין

ה. משפט26)הלכה לחושן (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים, הדיינים לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
ג). אמותיו,27)יא, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים

ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות הפיתחא.28)כמבואר כתיבת שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
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הרּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבּׂשררה לנהג לאדם ,2אסּור ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
ּפרנס וכל ויראה. ּבענוה על3אּלא יתרה אימה הּמטיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּתלמיד ּבן לֹו רֹואה ואינֹו נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּצּבּור
לב חכמי ּכל יראה לא אנׁשים, יראּוהּו לכן ׁשּנאמר: .4חכם. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עּמי·. ׁשהן ּפי על אף ראׁש, קּלּות ּבהן לנהג לֹו אסּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכן
יפסיע5הארץ ולא הּקדׁש6. עם ראׁשי ׁשהן7על ּפי על אף . ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח

הּינק את זֹו8האמן ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי . ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.

ונאמר ּבמצרים, הּוא ּברּו יּׂשראל.9הּקדֹוׁש ּבני אל ויצּום : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּקּבלה מּפי מנת10אמרּו על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ואצ ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד לּצּבּורלנהג אזהרה זֹו אתכם. ּוה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליהן הּדּין אימת ינהג11ׁשּתהיה ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבעצמֹו ראׁש .12קּלּות ְְַַֹ
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם13מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים 14הּמלאכה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
ּתֹורת15מרעּות מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם אֹוי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עפר עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ׁשּבזּו ,16מׁשה! ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּבא ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן רעה .17וגרמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח18אסּור והרי . ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
הקלני ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים אֹו19נאמן , ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה לא אֹו הּדּין, על20הקלה אֹותֹו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ויעידּו21ּפיו. ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּדין לבית לבֹוא ׁשּנמנע .22עליו ְְִִֵֶַָָָ
.Âּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח לׁשֹון23אין מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

רׁשּות24הרע ּדין לבית יׁש - ּדין ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מרּדּות מּכת .25להּכֹותֹו ְְַַַַ

.Êולא הּדּינים, מן אחד ּבׁשם ׁשלחני ּפלֹוני ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח
ׁשמּתא, ׁשל ּפתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָרצה
ׁשהל אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתן. מּׁשם ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
הּידּוע ּביֹום אבל הּדּינים; ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
הּדּינים ׁשּכל יֹודעים הּכל - לדין ּבֹו יֹוׁשבים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּדּינים
ּבא ּכאּלּו - אחד ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמקּבצין,

ׁשלׁשּתן .26ּבׁשם ְְְֵָָ
.Áמנּדין - לדין ּבא ולא לבֹוא, ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמי

הּסֹופר27אֹותֹו ּׂשכר ונֹותן ּפתחא, עליו וכֹותבין ּובעת28, . ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להתבזות1) ולדיין לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד הציבור. על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
קובעים שאין ידועים זמנים עונשו. מה בא, ולא דין לבית לבוא המוזמן דין, בית שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני

דין. לבעלי דיון ימי ח)3)יהירות.2)בהם יא, (זכריה הרועים" שלושת "את פרנסיא.מנהיג. תלתא ית יונתן: ראש4)מתרגם
לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם, דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא א, יז, השנה
הלכות והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור את שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב (רש"י

י"ג. הלכה ג, פרק תלמידי5)תשובה לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה "מפני א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
רש"י). שבהם, תורה מפני אותם (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מביניהם... יפסע.6)חכמים ולא תימן: יד בכתב

על7) כמפסיע נראה במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים הציבור היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין
(רש"י). א.8)ראשם ח, וכו'.9)שם נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן: יד אות10)בכתב בהעלותך פרשת ספרי

שם.11)צא. ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך לו13)כמבואר שאין לזה, שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
דיין, מינוי לקבל לו אסור שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק סנהדרין ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי

ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן מצווה.14)וכן בסעודת קל15)אפילו של בנו וחומר קל זה הרי הרשות, סעודת שהיא
כב). קטן סעיף שם (סמ"ע יב.16)וחומר כה, בישעיה הכתוב מליצת פי עד17)על ולבניו לו רע שם "וגורם א מט, פסחים

ה"זוהר". בשם יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות והשווה הדורות". כל לדין.18)סוף איש להזמין ההולך
אותי.19) שם.20)ביזה ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר שלא21)מנדים, על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

וההתחלה הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ס, פרק מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין. לבוא רצה
נה, (תהילים ככתוב שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה הלווה מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר

שמתא". "שטר שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה לשון מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה קמא22)כב) בבא
פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה בסמוך כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי לשלם ויצטרך הואיל כי ב, קיב,

(שם). עדים לדיין.23)משני הנתבע של הגנאי ידע24)דברי ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר: א. טז, קטן מועד
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב י"ח,25)משה פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין

ה. משפט26)הלכה לחושן (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים, הדיינים לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
ג). אמותיו,27)יא, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים

ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות הפיתחא.28)כמבואר כתיבת שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
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הּפתחא קֹורעין קּבל29ׁשּיבֹוא ׁשּלא מּפני ּפתחא לֹו ּכתבּו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נּדּויֹו קֹורעין - הּדין מקּבל הריני ׁשאמר: ּכיון קבעּו30הּדין, . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

- הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ּבית ְְִֵֶַַַָָָֹלֹו
ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפתחא עליו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָּכֹותבין

ּבּכפרים31ּבּמדינה היה אם אבל ּבא; ולא ּומרד ויֹוצא32, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹ
וׁשני וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים - יֹום33ונכנס ׁשלם ואם . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ

ּבא ולא למחרׁשני עד ּפתחא עליו ּכֹותבין אין -34. ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ
.Ëזמן קֹובעין מּפני35אין ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ

יֹום ּבערב ולא ׁשּבת ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות. טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּובתׁשרי ניסן, אחר ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָטֹוב.
ׁשּבת, אחר ׁשּיבֹוא ׁשּבת ּבערב קֹובעין לא אבל ּתׁשרי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ׁשּבת ּבערב טרּודין ׁשהּכל .36מּפני ְְְִִֵֶֶַַָֹ
.Èאין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

היה לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹקֹובעין
אֹומר - הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם לּמדינה, חּוץ ְְְְִִִֵַַַָָָּבכפר
יבֹוא אם לאּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשליח

ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּדין.37ּפלֹוני, לבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין - ּבא לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואם

ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר אבל38ּכׁשאין ּדין; ּבית מקֹום על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשליח ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו מנּדין אין - עליהן ּדרּכֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָאם
אֹומרין: הם ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבעצמֹו;

ונפטר אליהם הל ּוכבר ּדין, ּבית ּפתח על אם39ּדרּכֹו וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּמא הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד ּבּמדינה ּבא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא

לֹו. אמרּו ולא ְְְָָֹׁשכחּו
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

אֹותֹו מנּדין אין - ׁשּלם וחמיׁשי40ולא ׁשני ּבֹו ׁשּיתרּו עד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹ
ואם חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני,
אֹותֹו מחרימין - נּדּויֹו להּתיר ּתבע ולא יֹום ׁשלׁשים .41עמד ְְְֲִִִִִַַַַָָֹ

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יּׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ראׁש אחד הּנּׂשיא, קּלל אם וכן תקּלל. לא אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - הּמל אֹו גדֹולה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹסנהדרי

אּלא ּבלבד, ונּׂשיא דּין ולא תאר. לא בעּמ ונּׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
חרׁש. תקּלל לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיּׂשראל אחד המקּלל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
נצטער ולא ׁשֹומע אינֹו ׁשהּוא זה ׁשאפּלּו חרׁש? נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולּמה
הּקטן את ׁשהמקּלל לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבקללה

ּכחרׁש). הּוא (הרי לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶַָהּנכלם
אדם·. ּכל ּומקּלל הֹואיל ּפטּור. - הּמת את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמקּלל

נּׂשיא? על ולאו ּדּין על לאו יחד לּמה חּיב, - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמּיּׂשראל
ּבין מּיּׂשראל, אחד ׁשהמקּלל למד: נמצאת ׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּיבֹו
קּלל ואם אחת; לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאיׁש
נּׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה - נּׂשיא קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה - ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדּין
ּכל ׁשל ׁשלׁשה ׁשמֹות: ארּבעה מּׁשּום חּיב - אביו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקּלל

האב. מּׁשּום ואחד ְִֶָָָָָאדם,
ׁשּנאמר:‚. אחרים. ׁשּקּלל ּכמֹו לֹוקה, - עצמֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמקּלל

אֹו חברֹו אֹו עצמֹו המקּלל ואחד .נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמר
ּכגֹון הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - דּין אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנּׂשיא

ואל ּכגֹוןיּה הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּדי הים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבכל קּלל אם חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא וקּנא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּנּון
ׁשּקֹוראין ׁשהּׁשמֹות חּיב; - לׁשֹון ּבכל קּלל אם ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּנּויים,
הּכּנּויים. ּככל הן הרי - הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהן

נּדּוי. ּבֹו קללה, ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו - ְְְִָָָָוארּור
חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה; ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
הּקללה ׁשהיתה אֹו ּפלֹוני; ארּור ׁשאמר: ּכגֹון ּכּנּוי, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּובלא
ליי, ּברּו ּפלֹוני יהי אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, מּכלל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאה
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא אל, יברכהּו אל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹו

מנּדין‰. - חכם ּתלמיד חרף אם לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאף
מּכין. - מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם ְְְִִִַַַַַַַָָאֹותֹו.
ואם הּזקן. את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹונׁשין
ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחרף

ׁשּנתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָצריכה
.Â- ּכבֹודֹו על למחל לּנּׂשיא אֹו לּדּין לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאף

ּפי על אף העם, ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל; את מלקין - המקּלל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמחל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בא.29) לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא להשיג,30)אבל ומשתדל כעת, כסף לו אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
וברש"י). א קיג, קמא (בבא ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין, בית לפני הופיע כשלא בעיר.31)אבל

ואנוס.32) טרוד הוא והרי לעיר חוץ ליום33)שהם אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים, של קבועים ישיבה ימי שהם
שולחים יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם חמישי,

א. יא, משפט בחושן וכמבואר שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש שם.34)לו קמא לדין.35)בבא ויכול36)לבוא
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת טרדות מפני ולומר: היום.37)להתנצל שיבוא תימן: יד ובכתב

לביתו.38) (שם).39)חזרה בעצמו להזמינו השליח וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא התחצף,40)נמצא לא שהרי לאלתר,
מלשלם. משתמט כמבואר41)אלא לול, נשכרים ואין נשכר ואינו לו שונים ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

הלכה ז, פרק תורה תלמוד מדבריבהלכות אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה.
ממון בענייני הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא מהדורא ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה חכמים.
קטן במועד כמבואר לאלתר, אותו מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים, כלפי כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי -

כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים יום שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא יום שלושים עמד ואם א. טז,
ואם הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם, במסרב שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות

משנה). (כסף אותו מחרימים להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה משאר1)ישב אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני

zecr zekld - 'a xc` 'e ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבית ורצּו ּדין, ּבבית ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ׁשּלא והּוא ּבידן. הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודן על למחל ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹֹּדין
מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון הּבֹורא. ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
צריכין - ּבּדבר העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּבדברי

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלחּזק
.Êעל אף ׁשּלהן, ּובערּכאֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני הּדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

חרף ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יּׂשראל ּכדיני דיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו. מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוגּדף
עֹובדי לפני ולא - לפניהם לפניהם. ּתּׂשים אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
העֹובדי יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא - לפניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים;
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ּדינֹו ּובעל ּתּקיפה, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכֹוכבים
רצה לא אם ּתחּלה. יּׂשראל לדּיני יתּבעּנּו - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבדּיני
ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני ּומּציל ּדין, מּבית רׁשּות נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלבֹוא

ּדינֹו. ּבעל ִִַַָמּיד
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ׁשּיׁש למי ּדין לבית להעיד א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ּבדין העד יֹורה ׁשּלא ג) העדים. ולחקר לדרׁש ב) עדּות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלֹו
ּבעד ּדבר יקּום ׁשּלא ד) נפׁשֹות. ּבדיני עליו ׁשהעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ז) קרֹוב. יעיד ׁשּלא ו) עברה. ּבעל יעיד ׁשּלא ה) ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאחד.
זמם. ּכאׁשר זֹומם לעד לעּׂשֹות ח) ּבׁשקר. להעיד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
חכם·. העד מּמּנּוהיה ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָ

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות

ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?

החקירֹות.ּב מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות

וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל ּבדיקֹות. הּנקראים והם ּבהם. ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואינּה
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
הּמעּׂשה וכּונּו הּמעּׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
מה להן: ואֹומרים עֹוד אֹותן ּבֹודקין ּבֹו, ׁשהרגֹו הּכלי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָוכּונּו
עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לבּוׁש ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיה
הם ּבהן וכּיֹוצא אּלּו אדם? אֹו לבן - עליה ׁשּנהרג ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום הרגֹו העדים: ׁשאמרּו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבדיקֹות.
ׁשחרֹות ׁשּלּה ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּתאנה.
אֹו היּו ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו ְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻהיּו
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקצרֹות?

ְָֻמׁשּבח.

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת
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ּודריׁשֹות‡. חקירֹות ּבין ּבחקירֹות3לבדיקֹות2מה ? ְְֲֲִִִִִֵַַ
עדּותֹו את האחד ּכּון אם איני4ּודריׁשֹות, אֹומר: והּׁשני , ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבטל עדּותן - אֹומרין:5היֹודע ׁשניהן אפּלּו ּבבדיקֹות, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
קּימת עדּותן - יֹודעין אנּו זה6אין מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר בו1)ישראל. מתבארת
ובדיקתם העדים חקירת כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. דין בית לפני שיבוא לחבירו עדות היודע על המצווה,

שונות. קיימת.1)בשאלות והעדות בעדים והכחשות סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים א,2)הבדלים פרק לעיל נתפרשו
ה. ו.3)הלכה הלכה שם, לעיל, שנשאל.4)נזכרו מה כל על מליאות תשובות איני5)שהשיב שאמר כיוון א. מ, סנהדרין

פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה להזימה יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו יכול אתה אי יודע
אחר.6)א. במקום שעה באותה הייתם עימנו לומר: בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
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ּבית ורצּו ּדין, ּבבית ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ׁשּלא והּוא ּבידן. הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודן על למחל ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹֹּדין
מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון הּבֹורא. ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
צריכין - ּבּדבר העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּבדברי

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלחּזק
.Êעל אף ׁשּלהן, ּובערּכאֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני הּדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

חרף ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יּׂשראל ּכדיני דיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו. מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוגּדף
עֹובדי לפני ולא - לפניהם לפניהם. ּתּׂשים אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
העֹובדי יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא - לפניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים;
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ּדינֹו ּובעל ּתּקיפה, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכֹוכבים
רצה לא אם ּתחּלה. יּׂשראל לדּיני יתּבעּנּו - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבדּיני
ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני ּומּציל ּדין, מּבית רׁשּות נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלבֹוא

ּדינֹו. ּבעל ִִַַָמּיד
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ׁשּיׁש למי ּדין לבית להעיד א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ּבדין העד יֹורה ׁשּלא ג) העדים. ולחקר לדרׁש ב) עדּות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלֹו
ּבעד ּדבר יקּום ׁשּלא ד) נפׁשֹות. ּבדיני עליו ׁשהעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ז) קרֹוב. יעיד ׁשּלא ו) עברה. ּבעל יעיד ׁשּלא ה) ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאחד.
זמם. ּכאׁשר זֹומם לעד לעּׂשֹות ח) ּבׁשקר. להעיד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
חכם·. העד מּמּנּוהיה ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָ

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות

ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?

החקירֹות.ּב מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות

וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל ּבדיקֹות. הּנקראים והם ּבהם. ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואינּה
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
הּמעּׂשה וכּונּו הּמעּׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
מה להן: ואֹומרים עֹוד אֹותן ּבֹודקין ּבֹו, ׁשהרגֹו הּכלי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָוכּונּו
עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לבּוׁש ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיה
הם ּבהן וכּיֹוצא אּלּו אדם? אֹו לבן - עליה ׁשּנהרג ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום הרגֹו העדים: ׁשאמרּו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבדיקֹות.
ׁשחרֹות ׁשּלּה ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּתאנה.
אֹו היּו ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו ְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻהיּו
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקצרֹות?

ְָֻמׁשּבח.

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת
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ּודריׁשֹות‡. חקירֹות ּבין ּבחקירֹות3לבדיקֹות2מה ? ְְֲֲִִִִִֵַַ
עדּותֹו את האחד ּכּון אם איני4ּודריׁשֹות, אֹומר: והּׁשני , ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבטל עדּותן - אֹומרין:5היֹודע ׁשניהן אפּלּו ּבבדיקֹות, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
קּימת עדּותן - יֹודעין אנּו זה6אין מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר בו1)ישראל. מתבארת
ובדיקתם העדים חקירת כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. דין בית לפני שיבוא לחבירו עדות היודע על המצווה,

שונות. קיימת.1)בשאלות והעדות בעדים והכחשות סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים א,2)הבדלים פרק לעיל נתפרשו
ה. ו.3)הלכה הלכה שם, לעיל, שנשאל.4)נזכרו מה כל על מליאות תשובות איני5)שהשיב שאמר כיוון א. מ, סנהדרין

פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה להזימה יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו יכול אתה אי יודע
אחר.6)א. במקום שעה באותה הייתם עימנו לומר: בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
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ּבטלה עדּותן - ּבּבדיקֹות אפּלּו זה, העידּו7את ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּפלֹוני, ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד ואמר זה, את זה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרג
ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ּפלֹונית, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשנה
וכן הרגֹו. ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִִֵֵַַַָָָּבּׁשּבת,

ּבסיף הרגֹו אמר: הרגֹו? ּבּמה הּׁשני8ּכׁשּדרׁשּו: העד וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבכּמה יֹודע איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל, עדּותֹו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכּון
יֹודע איני ואמר: הּׁשעֹות, את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום; היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעֹות
עדּותן הרי - ּבידֹו ׁשהיה ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּמה

ּכליו9ּבטלה הּדּינים: להן ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם אבל .10 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ולא יֹודעים, אנּו אין ואמרּו: לבנים? אֹו ׁשחרים ְְְְְְִִִֵָָָָֹֹהיּו
עדּותן הרי - מּמׁש להן ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּׂשמנּו

.11קּימת ֶֶַ
לא·. אמר: והּׁשני לבּוׁש, היה ׁשחרים ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

אמר ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש היה לבנים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָכן,
אֹו עדּות; ּכאן ׁשאין ּבחמיׁשי, והּׁשני ּבׁשּבת, ּברביעי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
ּכאן ׁשאין ּברמח, אמר והּׁשני הרגֹו, ּבסיף האחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּבאי זה את זה ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר, נכֹון ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות.

נכֹון זה אין - הּדברים מּכל .12זה ְִִֵֶֶַָָָ
ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהן ׁשנים מרּבים, העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו

העדּות ּתתקּים - יֹודע איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,
ויהרג אפּלּו13ּבׁשנים, ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבטלה עדּותן - .14ּבּבדיקֹות ְְִֵֵַָָ
והּׁשני„. לחדׁש, ּבׁשנים ּבּׁשּבת, ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד

קּימת; עדּותן - לחדׁש ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת, ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
חדׁש15ׁשּזה ׁשל ּבעּבּורֹו יֹודע16יֹודע אינֹו וזה ּבּמה17, . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

החדׁש, חצֹות אחר אבל החדׁש; חצֹות עד אמּורים? ְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹּדברים
אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש, עּׂשר ּבׁשּׁשה האחד: ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
אחד יֹום ׁשניהם ׁשּכּונּו ּפי על אף ּבחדׁש, עּׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבעה
ּוכבר ּבא החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן - הּׁשּבת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמימי

הּכל החדׁש18ידעּו ראׁש היה .19אימתי ְֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבׁשלׁשה‰. האחד: עדּותן20אמר - ּבחמּׁשה אֹומר: והּׁשני , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אֹומר:21ּבטלה והּׁשני ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קּימת עדּותן הרי - ׁשעֹות לטעֹות22ּבׁשלׁש העם ׁשּדר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אחת והּׁשני23ּבׁשעה ׁשעֹות, ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבטלה עדּותן - ּבחמׁש הּנץ24אֹומר: קדם אחד: עד אמר . ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה ּבהּנץ אֹומר: ואחד ּבטלה25חּמההחּמה, עדּותן אף26- , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אחת ׁשעה ׁשהיא ּפי לּכל27על נּכר ׁשהּדבר אם28; וכן . ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשקיעתּה .29נחלקּו ְְְִִֶָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וראה7) א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות זו שאין שם,
ל ב.בביאורנו הלכה סוף מעיקרי8)קמן היא הרי המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע מכלל אינה זו דרישה

דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר כלל.9)העדות, עדות כאן אין המעשה גוף את לכווין ידע לא או10)שאם הנהרג של
החקירות11)ההורג. בשטח הזמה תורת בה לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר וכפי א מ, בסנהדרין משנה

קיימת. עדותם לקמן12)- ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת ובנוגע ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא

ג. הלכה ג, הלכה13)פרק כ, פרק שלקמן פי על ואף השניים, בעדות הזמה תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
של דיבור כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו עד נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו, פסק ג
כמבואר השלישי, הוזם שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי שיעור אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו,
לקמן ראה כולם, עדות בטלה לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה זה ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכווין יודע ואינו שהואיל - ג הלכה ה, בזמן14)פרק - בדיקות ואחד חקירות "אחד א מ, שם
(כסף עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו מה כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה את זה שמכחישים
שם. ובביאורנו ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה - והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).

לחודש.15) בשניים היה.16)האומר העבר מחודש שלושים יום שהוא חודש, של ראשון ויום מלא, היה העבר שהחודש
א).17) מ, (סנהדרן השלושים מיום ומנה היה חסר העבר שחודש ידעו.18)וסובר כבר אלא שי"א: וינציאה ובדפוס
עד19) שאם נראה, רבינו ומדברי ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא טעה, שהשני לתלות, אין ולפיכך,

כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין קיימת, עדותם - עשרלחודש בשישה אמר: והשני לחודש עשר בחמישה אמר: אחד
(רדב"ז). חודש של הקודמת,21)בחודש.20)ברובו בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים. לחשבם טעה לא וודאי עיבורים שבשני

לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב עיבור שאחרי
ב). מא, (סנהדרין בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל א.22)לטעות, מ, יב,23)שם בפסחים הסוגייה מסקנת לפי

השני את ובדקנו השנייה, השעה לתחילת שנתכווין ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו - משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א
רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי טעה מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה לסוף שנתכווין ואמר
שנייה אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או בשלישית השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת" "בשעה
רבינו: מנסח שנייה קורא הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין ומפני השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
משנה). (כסף שאחריה השעה סוף עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה, בשם טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה

לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק ומצה חמץ הלכות אדם24)והשווה שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם בתוספות וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות שתי טועה

הנץ.כשמתחי25) וברש"י).26)ל ב יב, (פסחים כזב אלא טעות כאן עד27)שאין ההרים ראשי על לזרוח שהתחילה משעה
שעה עישור כמו זה "ושיעור רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות אמנם הארץ. פני על כולה השמש שתעלה
גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה קודם שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי אולם השמש" שתעלה קודם

התכונה. לחכמת ההתאם שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה" ב"דרכי כורחך28)הרמ"א ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת סימן29)עדות משמשת היא שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה לפני אמר אחד
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וחקירה.‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם. יהיה אחד מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
מּתנֹות·. והלואֹות, ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ראה אם וכן ּובגלּות. ּבמלקּות לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוחקירה.
וחקירה. ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּדּין

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
- ּבחקירֹות אֹו ּבּדריׁשֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָאם
- ּבּבדיקֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ואם ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעדּותן
והּׁשני מּמּנּו, לוה ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? קּימת. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדּותן
ּבירּוׁשלים, האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר; אּלא ּכי, לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
וכן ּבטלה. עדּותן - היינּו ּבלד אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו, יין ׁשל חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחיׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמן
היה; לבן מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר, מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם
אֹומר: והּׁשני ּכׁשהלוהּו, היּו העליֹונה ּבּדיֹוטא אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
האחד: אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו הּתחּתֹונה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדיֹוטא
ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - מאתים אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמנה
יין ׁשל חבית ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבכלל
ּבּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן ׁשל חבית ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו, לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּבּדמים.
ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין

עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: העדים. מּפי אּלא נפׁשֹות, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני
ׁשחֹותכין סֹופרים: מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העדים ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדיני
ּבעדּות ּדנין ואין לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקּימים,
ּובגלּות; ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשטר

ידן. מּכתב ולא מּפיהן, ְְִִִֶֶַָָָֹאּלא
ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

מטעה אמר: ּכיצד? ּבֹו. לחזר יכֹול אין - נפׁשֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבדיני
עּׂשיתי לפחדֹו ּכן, הּדבר ׁשאין ונזּכרּתי הייתי, ׁשֹוגג ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהייתי,
יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם נתן אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּיאמר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּתנאי. ּבעדּותֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלהֹוסיף
אֹו העדּות ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי זה הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואין ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבבית

עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהן, ׁשּלא הּׁשטר לקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשאפׁשר
אבל אחר; מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא הּׁשטר את לקּים אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
קרֹובים היינּו, קטּנים היינּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָידנּו
הּׁשטר. ויּבטל נאמנים, אּלּו הרי - היינּו מטעים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהיינּו,

.Êעל לקחנּו ׁשחד אֹו ּבעברה, היינּו עדּות ּפסּולי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:
עד רׁשע, עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין נאמנים; אין - זֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
היּו אמנה אמרּו: אם וכן רׁשע. ׁשהּוא עדים עליו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיעידּו
ּכמעיד - אמנה ׁשטר על ׁשהּמעיד נאמנים; אין - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברינּו

ְֶֶּבׁשקר.
.Á,עליו לנּו נמסרה מֹודעה זה מכר ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו

נאמנין. אּלּו הרי - אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ׁשּכתב ּפי על ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם זה: ׁשטר היה ּתנאי על : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין - אחר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
ּובֹואּו הּתנאי קּימּו הּדין: לבעלי ואֹומר נאמנים. - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּפיהם

ָלדּון.
.Èוהּׁשני הּדברים, היּו ּתנאי על העדים: מן אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאמר

אחד. עד ּכאן הרי - ּתנאי ׁשם היה לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹאֹומר:
.‡Èּבעל ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּגם

מבקׁשים העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה אם ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין.
אּלּו הרי - ּבא ולא ּדין לבעל וׁשלחּו הּים למדינת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹליל
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלים
ּבפני ׁשּלא עדיו את ּדין ּבית מקּימין - ּבׁשטר אבל ּפה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעל
הּוא! מזּיף ׁשטר ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבעל
אּלא ּבֹו; מׁשּגיחין אין - הן! עדּות ּפסּולי הן! ׁשקר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעדי

יפסל. - לפסל ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר, את ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמקּימין
.·Èעד ּבעדים מּטּפל - ּבעדים ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיביאם
ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים הּתֹובע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוטען
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי - ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלֹו

לאּלם. ּבהן ּדנין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

רביעי 1ּפרק
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העֹוּׂשה‡. את רֹואים ׁשניהם ׁשּיהיּו צריכין נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין ּכאחד. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אין ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדיני
אחר: מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו ואם מצטרפין, - זה את זה רֹואין העדים ׁשני היּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאם
והעדים העדים, רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמתרה - זה את זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף אֹותֹו, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַרֹואין
ראׁשֹו מהן אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמצרפן.
מתרה ואחד ּבׁשּבת מלאכה ׁשעֹוּׂשה זה וראהּו החּלֹון, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמן
מאֹותֹו ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א. מב, ובסנהדרין שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם מהדין נלמד זה ודין בה, טועים ואין בדיני1)מובהק החקירות
דין. בעל בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין בכתב. עדות קבלת קנסות. ובדיני מאוחרת1)ממונות ראייה

הדבר. כל על להעיד מהעדים אחד בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות. בדיני נפרדת עדות נפשות. בעדות
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וחקירה.‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם. יהיה אחד מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
מּתנֹות·. והלואֹות, ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ראה אם וכן ּובגלּות. ּבמלקּות לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוחקירה.
וחקירה. ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּדּין

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
- ּבחקירֹות אֹו ּבּדריׁשֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָאם
- ּבּבדיקֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ואם ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעדּותן
והּׁשני מּמּנּו, לוה ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? קּימת. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדּותן
ּבירּוׁשלים, האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר; אּלא ּכי, לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
וכן ּבטלה. עדּותן - היינּו ּבלד אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו, יין ׁשל חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחיׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמן
היה; לבן מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר, מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם
אֹומר: והּׁשני ּכׁשהלוהּו, היּו העליֹונה ּבּדיֹוטא אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
האחד: אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו הּתחּתֹונה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדיֹוטא
ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - מאתים אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמנה
יין ׁשל חבית ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבכלל
ּבּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן ׁשל חבית ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו, לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּבּדמים.
ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין

עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: העדים. מּפי אּלא נפׁשֹות, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני
ׁשחֹותכין סֹופרים: מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העדים ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדיני
ּבעדּות ּדנין ואין לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקּימים,
ּובגלּות; ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשטר

ידן. מּכתב ולא מּפיהן, ְְִִִֶֶַָָָֹאּלא
ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

מטעה אמר: ּכיצד? ּבֹו. לחזר יכֹול אין - נפׁשֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבדיני
עּׂשיתי לפחדֹו ּכן, הּדבר ׁשאין ונזּכרּתי הייתי, ׁשֹוגג ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהייתי,
יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם נתן אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּיאמר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּתנאי. ּבעדּותֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלהֹוסיף
אֹו העדּות ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי זה הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואין ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבבית

עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהן, ׁשּלא הּׁשטר לקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשאפׁשר
אבל אחר; מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא הּׁשטר את לקּים אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
קרֹובים היינּו, קטּנים היינּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָידנּו
הּׁשטר. ויּבטל נאמנים, אּלּו הרי - היינּו מטעים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהיינּו,

.Êעל לקחנּו ׁשחד אֹו ּבעברה, היינּו עדּות ּפסּולי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:
עד רׁשע, עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין נאמנים; אין - זֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
היּו אמנה אמרּו: אם וכן רׁשע. ׁשהּוא עדים עליו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיעידּו
ּכמעיד - אמנה ׁשטר על ׁשהּמעיד נאמנים; אין - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברינּו

ְֶֶּבׁשקר.
.Á,עליו לנּו נמסרה מֹודעה זה מכר ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו

נאמנין. אּלּו הרי - אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ׁשּכתב ּפי על ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם זה: ׁשטר היה ּתנאי על : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין - אחר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
ּובֹואּו הּתנאי קּימּו הּדין: לבעלי ואֹומר נאמנים. - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּפיהם

ָלדּון.
.Èוהּׁשני הּדברים, היּו ּתנאי על העדים: מן אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאמר

אחד. עד ּכאן הרי - ּתנאי ׁשם היה לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹאֹומר:
.‡Èּבעל ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּגם

מבקׁשים העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה אם ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין.
אּלּו הרי - ּבא ולא ּדין לבעל וׁשלחּו הּים למדינת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹליל
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלים
ּבפני ׁשּלא עדיו את ּדין ּבית מקּימין - ּבׁשטר אבל ּפה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעל
הּוא! מזּיף ׁשטר ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבעל
אּלא ּבֹו; מׁשּגיחין אין - הן! עדּות ּפסּולי הן! ׁשקר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעדי

יפסל. - לפסל ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר, את ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמקּימין
.·Èעד ּבעדים מּטּפל - ּבעדים ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיביאם
ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים הּתֹובע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוטען
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי - ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלֹו

לאּלם. ּבהן ּדנין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

העֹוּׂשה‡. את רֹואים ׁשניהם ׁשּיהיּו צריכין נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין ּכאחד. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אין ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדיני
אחר: מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו ואם מצטרפין, - זה את זה רֹואין העדים ׁשני היּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאם
והעדים העדים, רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמתרה - זה את זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף אֹותֹו, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַרֹואין
ראׁשֹו מהן אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמצרפן.
מתרה ואחד ּבׁשּבת מלאכה ׁשעֹוּׂשה זה וראהּו החּלֹון, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמן
מאֹותֹו ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א. מב, ובסנהדרין שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם מהדין נלמד זה ודין בה, טועים ואין בדיני1)מובהק החקירות
דין. בעל בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין בכתב. עדות קבלת קנסות. ובדיני מאוחרת1)ממונות ראייה

הדבר. כל על להעיד מהעדים אחד בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות. בדיני נפרדת עדות נפשות. בעדות
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היּו ּכאחד. ׁשניהם ׁשּיראּו עד מצטרפין, אין - וראהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּלֹון
אֹותֹוׁשנ רֹואין עדים ּוׁשני זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים י ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַ

רֹואין ׁשּמקצתן ּבזמן ּבאמצע: ּבֹו מתרה ואחד אחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחּלֹון
אּלּו רֹואין היּו לא ואם אחת; עדּות זֹו הרי - אּלּו את ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאּלּו
עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי - הּמתרה אֹותן צרף ולא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻאת
נהרגין, והן הּוא - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג הּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
אּלּו·. את אּלּו ראּו ׁשּלא ּפי על אף ממֹונֹות, ּבדיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

ּביֹום הלוהּו ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. עדּותן -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעיד אני וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו, הֹודה ּבפני אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני,
מצטרפין. אּלּו הרי - אחר ּביֹום הֹודה אֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהלוהּו

ּבפני‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשהעיד והּׁשני הֹודה, ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹודה

מצטרפין. אּלּו הרי - הלוהּו ּבפני אמר: זמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאחר
ּדבריו„. וׁשֹומעין אחד יבֹוא - ּדין ּבבית ׁשּמעידין ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָוכן

ּדבריו. ׁשֹומעין - זמן לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּיֹום,
הּממֹון. ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ְְִִִִֶֶֶַָָָָּומצטרפין

מצטרפין.‰. - ּפה על ואחד ּבכתב אחד עד היה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
ּדבר על מּידֹו קניתי אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואם
ׁשניהם - לכּתב מּמּני ׁשאל ולא הּזה הּמלוה ּבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹזה,
ּפרעּתי. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, הּמלוה לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמצטרפין

.Â- אחר ּדין ּבבית הּׁשני והעד זה, ּדין ּבבית האחד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהעיד

העידּו אם וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין ּבית אצל ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָיבֹוא
- אחר ּדין ּבבית והעידּו וחזרּו זה, ּדין ּבבית העדים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשני
הּדּין עם העד אבל ויצטרפּו. ּדין ּבית מּכל אחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיבֹוא

ׁש מצטרפין.ׁשהעידּו אין - ּבפניו העדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Êצרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצטרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאף

אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּדבר, ּבכל מּׁשניהם אחד ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיעיד
אין - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד ּדבר, ּבמקצת אחד עד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעיד
עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ׁשניהם. מעדּות הּדבר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמקּימין
ׁשנה זֹו ּׂשדה אכל ּפלֹוני אֹומר: זה ּכיצד? ּדבר. ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיקּום
ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּפלֹונית,
הרי ואֹומרים: ׁשלׁשּתן עדּות מצטרפין אין - ׁשליׁשית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָׁשנה
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאכלּה
ׁשל ימינֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי אני זה: העיד אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכן
זה ׁשל ּׂשמאלֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי אני אֹומר: וזה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה,
הרי ׁשּנאמר: ּכדי ׁשניהם ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבאֹותֹו
אחד ׁשּכל לפי ּפלֹוני; ּביֹום גדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעידּו
ׁשנים העידּו אפּלּו הּסימנין. ּבמקצת אּלא העיד לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמהם
ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבּׂשערה ׁשנים והעידּו אחת, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבּׂשערה
העידה אם אבל עדּות. זֹו ואין דבר, חצי על העידה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמהם
הּׁשנּיה והעידה ימין, ּבצד ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשראתה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחת
ּכל וכן מצטרפין. - ּׂשמאל ּבצד ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשראתה

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
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עבֹוד‡. ּבּתֹורה:טמאת רמז לּה ויׁש סֹופרים. מּדברי זרה ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
והחליפּו והּטהרּו ּבתככם אׁשר הּנכר אלהי את ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהסרּו
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות וארּבעה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּׂשמלתיכם.
וטמאת לּה. ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ותקרבת ּומׁשּמׁשיה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעצמּה,

מּדבריהן. ְִִֵֶָֻּכּלן
חרס·. ּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה

ׁשּקץ ׁשּנאמר: ּכּׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאויר,
אבל הּמת. מן חמּורה זֹו ּתהיה לא ּכזית. וׁשעּורּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתׁשּקצּנּו.

טהֹורה. - מּכזית ּפחּותה הּצּורה היתה ְְְְִִִַַָָָָָאם
טהֹור;‚. זה הרי - ּכמרּדע היה אפּלּו מּמּנה, איבר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקצץ

ּכּלּה הּצּורה אּלא לאיברים, מטּמאה אינּה זרה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשעבֹודה
אינּה ּדוה מה - דוה ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא
לאיברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף לאיברים, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה
מּדבריהם. ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו הּטמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻֻּכקּלי

מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא ׁשאינֹו ּכׁשרץ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּׂשאּוה
לאיברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ּבכזית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

יכֹול„. ׁשההדיֹוט ּפי על אף זרה, עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָנתּפרקה
מטּמאה. אינּה - קּימים איבריה ּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלהחזירּה

וכלים‰. אדם מטּמאין ּכׁשרץ. - זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
וׁשעּור ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּבאויר, חרס ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
עצמּה. זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה חמר זֹו ּכׁשרץ. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמטּמא
מטּמאין - ועפרֹו ועציו אבניו עצמֹו, זרה עבֹודה ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּובית

המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע ְְְְְִִִַַַַָָּבכזית
.Â.ּכנֹוגע נטמא - זרה עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמכניס

נטמא. - זרה עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן
- זרה עבֹודה לבית רּבן ׁשהכניס וקּתדראֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻספסלים

לטמאה. ראׁשֹון וכּלן ְְְְִִֵָָֻֻטמאים.
.Ê.ּכנבלה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּתקרבת

ׁשאר ּבין ּבּׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל ּבכזית. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשעּורּה
מתים. זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאכלים
ּבטלין אכלין ׁשל זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשאין ּפי על ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואף
לטמאה. ספק זֹו הרי - ּבטלה אם ּבהנאה, להּתירּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻלעֹולם
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וכן טהֹור. - ׁשּבּטלּו זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאבל
טהֹורין. - ׁשּבּטלן ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה

.Áּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמא זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין
ּבכזית. וטמאתֹו ּכנבלה, ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחרס
יין הרי נסיכם. יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
יין אּלא זֹו טמאה מטּמא ואין זבחימֹו. ּכחלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנסיכם
עֹובדי ׁשל יינן סתם אבל זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנתנּס
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה טמאה מטּמא - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכֹוכבים

.Ë,למד אּתה ּכאן עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּכל
ׁשל אבֹות ּומהן ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהן - הּטמאֹות ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאבֹות

סֹופרים. ְְִִֵּדברי
.Èטמאה ולד הּוא הרי - ּתֹורה ׁשל אב מחמת הּמתטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

זה הרי - ּדבריהם ׁשל אב מחמת הּמתטּמא וכל ּתֹורה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ְִֵֶֶָָולד

.‡Èּבין ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאב
על אף חרס, כלי ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמטּמא
מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר והּנֹו מּמטּמאיו. פרׁש לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּפי
ׁשני אֹותן ועֹוּׂשה אכלין מטּמא ׁשהּוא ולד, ׁשּיפרׁש קדם ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני ְְְִִֵֶָֻלטמאה,
.·Èׁשל אב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוכל

הּנֹוּׂשאֹו אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
אֹותן ועֹוּׂשה נּׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמטּמא
זמן ּכל ראׁשֹון עּׂשאן - ּבאכלין נגע אם וכן לטמאה. ְְְְֲֳִִִִֵַַָָָָָָָֻראׁשֹון
ראׁשֹון הּוא הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. פרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּלא
- ּבאכלין נגע ואם ּבגדים, מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל ְְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָָָֻלטמאה
חּוץ האבֹות ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי
ּפי על אף והּמרּכב, הּנבלה אבל והּמרּכב. הּנבלֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
ּבגדים מטּמא אינֹו ּבהן הּנֹוגע - ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמטּמאין
לטמאה; ׁשני הן הרי - ּבאכלין נגע ואם מּגעֹו, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשעת
עד ּבאכלין נגע ואם נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּנֹוּׂשא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּנם - פרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּלא
.‚Èּכנבלה ׁשהן ּפי על אף הּזאה, ּכדי ּבהן ׁשּיׁש חּטאת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

הּנֹוגע הרי - הּנֹוּׂשאן אּלא בגדים מטּמאין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמרּכב
אפׁשר ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת בגדים מטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן
הּנֹוּׂשא ׁשאחד ּבארנּו ּוכבר אֹותן, יסיט ׁשּלא ּבּמים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיּגע

ה וכן הּמסיט. ּבנימיואחד ׁשּנגע אֹו הּנבלה ּבצמר ּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרּכב
מטּמא ּולפיכ אֹותן, יסיט ׁשּלא אּלּו ּבדברים לנּגע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּנֹוּׂשא. ּכדין פרׁש ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים
.„Èמטּמא ּבליעתֹו ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע

נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבגדים,
זה הרי - ׁשּבלע ואחר לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂËאת והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף

ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,
הן הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין נגעּו אם ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבארנּו,

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני

.ÊË,הּמקוה ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּנֹוגע
הרי - ּבֹו ונגע ּבּמקוה ׁשהּוא מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹו
טהֹור, יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
מטּמאין. הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונגע
מטּמא [והּנֹוּׂשאן יטהר. הּנֹוגע זה הּמקוה מן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּוכׁשּיעלה
- פרׁש ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹבגדים
על ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
ּוכׁשּיעלה טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשּכב
וזה טבילה. לֹו עלתה ׁשהרי יטהר, הּמקוה מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
חּוץ ונגע ידֹו ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוגע
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלּמקוה

ּומׁשקין. אכלין ְְֳִִֵַַָמטּמא

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

מתטּמאין.‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר
יטמא, מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנטמא האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוכל
מטּמאין ׁשּנטמאּו הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹמטּמא
האכל על ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדבר
אכל נגע אם וכן טּמאהּו; - אחר ּבאכל נגע ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּטמא,
ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא אכל ואין טמאין. - ּבמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּטמא
הּטמאים הּמׁשקין על ּגזרּו וכן מּדבריהם. ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעֹולם

ּבהן. ׁשּנגעּו ּכלים אֹו מׁשקין אֹו אכלין ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיטּמאּו
טמאים·. מׁשקין אּלא ּכלים ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻאין

הּמׁשקין אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם. זֹו וטמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלבד.
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין הּמׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדבריהם.
ּכלים ּומטּמא אב ׁשהּוא הּזב, מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכלים?
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּטהֹור, הּזב ירק וכי ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדין

ׁשּיהיּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
חרס ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטּמאין
מּתֹוכן ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו נטמא -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻ
טמאים מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשנּיים. ונעּׂשּו ּכּלן מטּמא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשטף ּבכלי ּבין חרס ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבאחֹורי
ולא ׁשני, אחֹוריו והרי ּבלבד, אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּוכלי
לקדׁש, אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹנטמא
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו והרי ּכּלֹו, נטמא - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻּכלי

והּמׁשקין„. ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ׁשהּכלי ואמרּו, זה הּכר מׁשקין ּבטמאת עּׂשּו ולמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין.
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא - ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
עליה יּׂשרפּו ׁשּלא מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלהֹודיע

וקדׁשים. ְְִָָָּתרּומה
מאבֹות‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי - ּבאב ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה. ׁשליׁשי נקרא - הּׁשני ּבזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגע
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וכן טהֹור. - ׁשּבּטלּו זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאבל
טהֹורין. - ׁשּבּטלן ּומׁשּמׁשיה זרה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָעבֹודה

.Áּוכלי ּבמּגע, וכלים אדם מטּמא זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין
ּבכזית. וטמאתֹו ּכנבלה, ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחרס
יין הרי נסיכם. יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
יין אּלא זֹו טמאה מטּמא ואין זבחימֹו. ּכחלב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנסיכם
עֹובדי ׁשל יינן סתם אבל זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנתנּס
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה טמאה מטּמא - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכֹוכבים

.Ë,למד אּתה ּכאן עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּכל
ׁשל אבֹות ּומהן ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהן - הּטמאֹות ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאבֹות

סֹופרים. ְְִִֵּדברי
.Èטמאה ולד הּוא הרי - ּתֹורה ׁשל אב מחמת הּמתטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

זה הרי - ּדבריהם ׁשל אב מחמת הּמתטּמא וכל ּתֹורה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ְִֵֶֶָָולד

.‡Èּבין ּבמּׂשא, מטּמא ואינֹו ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל
אינֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאב
על אף חרס, כלי ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמטּמא
מּמטּמאיו ׁשּפרׁש אחר והּנֹו מּמטּמאיו. פרׁש לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּפי
ׁשני אֹותן ועֹוּׂשה אכלין מטּמא ׁשהּוא ולד, ׁשּיפרׁש קדם ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו

ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני ְְְִִֵֶָֻלטמאה,
.·Èׁשל אב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע ׁשּמטּמא טמאה אב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוכל

הּנֹוּׂשאֹו אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
אֹותן ועֹוּׂשה נּׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמטּמא
זמן ּכל ראׁשֹון עּׂשאן - ּבאכלין נגע אם וכן לטמאה. ְְְְֲֳִִִִֵַַָָָָָָָֻראׁשֹון
ראׁשֹון הּוא הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. פרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּלא
- ּבאכלין נגע ואם ּבגדים, מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל ְְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָָָָָֻלטמאה
חּוץ האבֹות ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי
ּפי על אף והּמרּכב, הּנבלה אבל והּמרּכב. הּנבלֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
ּבגדים מטּמא אינֹו ּבהן הּנֹוגע - ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמטּמאין
לטמאה; ׁשני הן הרי - ּבאכלין נגע ואם מּגעֹו, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּבׁשעת
עד ּבאכלין נגע ואם נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּנֹוּׂשא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּנם - פרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּלא
.‚Èּכנבלה ׁשהן ּפי על אף הּזאה, ּכדי ּבהן ׁשּיׁש חּטאת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

הּנֹוגע הרי - הּנֹוּׂשאן אּלא בגדים מטּמאין ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמרּכב
אפׁשר ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת בגדים מטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן
הּנֹוּׂשא ׁשאחד ּבארנּו ּוכבר אֹותן, יסיט ׁשּלא ּבּמים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיּגע

ה וכן הּמסיט. ּבנימיואחד ׁשּנגע אֹו הּנבלה ּבצמר ּנֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשאי נֹוּׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרּכב
מטּמא ּולפיכ אֹותן, יסיט ׁשּלא אּלּו ּבדברים לנּגע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּנֹוּׂשא. ּכדין פרׁש ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים
.„Èמטּמא ּבליעתֹו ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע

נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבגדים,
זה הרי - ׁשּבלע ואחר לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש
.ÂËאת והמׁשּלח הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים אדּמה ּפרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף

ּכמֹו ּבגדים, מטּמא מעּׂשיהן ׁשּבׁשעת ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשעיר,
הן הרי - מעּׂשיהן ּבׁשעת אפּלּו ּבאכלין נגעּו אם ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבארנּו,

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני

.ÊË,הּמקוה ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּנֹוגע
הרי - ּבֹו ונגע ּבּמקוה ׁשהּוא מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹו
טהֹור, יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ׁשּנאמר: טמא. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
מטּמאין. הּמקוה ּבתֹו ּכׁשהן אפּלּו - יטמא ּבנבלתם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹונגע
מטּמא [והּנֹוּׂשאן יטהר. הּנֹוגע זה הּמקוה מן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּוכׁשּיעלה
- פרׁש ׁשּלא עד ּבאכלים נגע ואם נּׂשיאתם, ּבׁשעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹבגדים
על ׁשּדרס זב וכן ׁשּבארנּו]. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
ּוכׁשּיעלה טמא; הּמׁשּכב הרי - ּבּמקוה מּנח ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשּכב
וזה טבילה. לֹו עלתה ׁשהרי יטהר, הּמקוה מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
חּוץ ונגע ידֹו ּפׁשט אם ּבּמקוה, ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוגע
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּבגדים. מטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלּמקוה

ּומׁשקין. אכלין ְְֳִִֵַַָמטּמא

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

מתטּמאין.‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר
יטמא, מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל מּכל ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנטמא האכל ואין יטמא. ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוכל
מטּמאין ׁשּנטמאּו הּמׁשקין ולא הּתֹורה, מן אחר אכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹמטּמא
האכל על ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדבר
אכל נגע אם וכן טּמאהּו; - אחר ּבאכל נגע ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּטמא,
ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא אכל ואין טמאין. - ּבמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּטמא
הּטמאים הּמׁשקין על ּגזרּו וכן מּדבריהם. ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעֹולם

ּבהן. ׁשּנגעּו ּכלים אֹו מׁשקין אֹו אכלין ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיטּמאּו
טמאים·. מׁשקין אּלא ּכלים ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻאין

הּמׁשקין אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם. זֹו וטמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלבד.
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין הּמׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדבריהם.
ּכלים ּומטּמא אב ׁשהּוא הּזב, מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכלים?
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּטהֹור, הּזב ירק וכי ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדין

ׁשּיהיּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
חרס ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמטּמאין
מּתֹוכן ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו נטמא -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻ
טמאים מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשנּיים. ונעּׂשּו ּכּלן מטּמא -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשטף ּבכלי ּבין חרס ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַּבאחֹורי
ולא ׁשני, אחֹוריו והרי ּבלבד, אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּוכלי
לקדׁש, אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹנטמא
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו והרי ּכּלֹו, נטמא - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻּכלי

והּמׁשקין„. ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ׁשהּכלי ואמרּו, זה הּכר מׁשקין ּבטמאת עּׂשּו ולמה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמטּמאין.
לתרּומה? ּתֹוכֹו נטמא לא - ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּנגעּו
עליה יּׂשרפּו ׁשּלא מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלהֹודיע

וקדׁשים. ְְִָָָּתרּומה
מאבֹות‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי - ּבאב ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה. ׁשליׁשי נקרא - הּׁשני ּבזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּנגע
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ּדברים ּבּמה לטמאה. רביעי נקרא זה הרי - רביעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד הּמׁשקין, אבל ּבאכלין; ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
אֹותֹו הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון ׁשּנגע אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּטמאה
את וחברֹו חברֹו, את ּומטּמא לטמאה, ּתחּלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמׁשקה
ׁשּנגע יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה, הן אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו,
ּכראׁשֹון זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּבאב
וחלב ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלטמאה.
ּכּלן - לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֻּבדבׁש,
ּתחּלה, ּבאב נטמא מהן אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻראׁשֹון
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלן
הּטמאין, הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעּׂשּו - חּלין מׁשקין היּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשנּיים, אֹותן ועֹוּׂשין אחרים ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי
.Âּבאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאחֹורי

ׁשהּכלי טהֹורין. הן הרי - ּתרּומה אכלי אפּלּו הּטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכלי
לקדׁש אּלא האכלין את מטּמא אינֹו ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנטמאּו
לקדׁש, ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבלבד;

הּקדׁש. אכל מטּמא ּולפיכ ׁשּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכמֹו

ה'תשע"א ב' אדר ב' שלישי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
ידיו נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹראׁשֹון
ׁשּנטמא חרס ּכלי לאויר ידיו הּמכניס וכן הּפרק. עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבלבד
ידיו. נטמאּו - מנּגע לבית ידיו ׁשהכניס אֹו הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻֻּבאב

סֹופרים. מּדברי הּידים ְְְְִִִִֵַַַָֻוטמאת
אּלא·. טמאתן ׁשאין לעֹולם. סֹופרים מּדברי ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּידים

לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן טמאה ּוכׁשּגזרּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻמּדבריהם,
ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לּבית ידיו הכניס ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻאפּלּו
ׁשנּיֹות. ידיו הרי - מּמטּמאיו פרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמטּמא

ּכראׁשֹון‚. הן הרי - מנחֹות ׁשל וצריד והּנֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּפּגּול
הּידים את מטּמאין לפיכ וׁשני, ראׁשֹון ּבהן ּומֹונין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלטמאה,

א מצטרפין, והּנֹותר הּפּגּול ואין ׁשּׁשעּורןּבכביצה. ּפי על ף ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשאר אבל מּדבריהן. הּידים וטמאת הֹואיל ּבכביצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשוה
הּידים את מטּמאין טמאין אכלים ׁשאין מצטרפין. ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאכלין

ּכביצה. ׁשּיהיּו ְְִֵֶַָעד
.„- סתּומה ׁשהיא ּפי על אף הּנֹותר, אֹו הּפּגּול ְִִִִֶַַַַָָקּולית

קדׁשים ׁשל ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהּנֹוגע
ונעּׂשּו הֹואיל הּידים, את מטּמאין ּפּגּול אֹו נֹותר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשּׁשּמׁשּו

האסּור. לדבר ְִָָָָָּבסיס
אם‰. ספק הּוא הרי - למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּׂשר

טמאת ׁשּספק מטּמא, אינֹו לפיכ לא. אֹו הּידים את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבּׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּידים

הן. זריזין חבּורה ּבני טהֹור. הּוא הרי - הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָלּבית
.Âעל טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה ּבּמקּדׁש. ידים טמאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאין

טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש. גזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,

לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê,טהֹורה האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ודּיֹו. הּטמאה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָונֹוטל
טּמאּה, - ּבּׁשנּיה ונגע אחת ידֹו נטמאת אם לקדׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּבנטילת - לתרּומה אבל לקדׁש. טבילה צריכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹּוׁשּתיהן

ידיו. יטהרּו ּבלבד ְְֲִִִַַָָָידים
.Áׁשּיהיּו הּידים ּכל על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלמה

ׁשהּידים מּפני ׁשּנטמאּו, ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשנּיֹות,
לקדׁש, אּלא טמאה הּידים על ׁשלמה גזר ולא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻעסקנּיֹות.
צרי ּולפיכ לתרּומה. אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָואחר

לת ידים -נטילת ידיו ׁשּיּטל קדם ּבתרּומה נגע ואם רּומה. ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
זֹו. טמאה על ונּׂשרפת ְְְְִֶֶַָָֻּפסּולה,

.Ë,ידים נטילת ּבלא ּתרּומה ואֹוכל ּבמּפה ידיו אדם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלט
ׁשּנעּׂשּו ּבחּלין ּכן יעּׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻואין
לפי יּגע, ׁשּמא ּגזרה ּתרּומה, טהרת על אֹו הּקדׁש טהרת ְְְֳֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
.È.ּתחּלה עּׂשאּום - ּבמׁשקה נגעּו אם ׁשנּיֹות, והּידים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהֹואיל

נגעּו ואם ׁשני, אֹותן עֹוּׂשין - ּבאכלין אּלּו מׁשקין נגעּו ְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּתחּלה ׁשהּמׁשקין ּתחּלה; אֹותן עֹוּׂשין - אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבמׁשקין
מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלעֹולם,
וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ּכלים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּידים
ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ּכל על חכמים ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגזרּו
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, אכל אֹו ראׁשֹון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאכל
עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ׁשני ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיהיה
עּׂשאן - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֻׁשליׁשי;
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
ּתרּומה הּמׁשקה ונמצא ּתרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
יאכל ׁשּמא - טמאין מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטמא
ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ונמצא ּתרּומה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעּמהן

טמאה. ּתרּומה לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹּבארנּו
.‡È,ּפרס ּכחצי טמאים מאכלים ׁשּיאכל עד מתטּמא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

עד מתטּמא אינֹו הּׁשֹותה וכן ּׂשֹוחקת. ּומחצה ּכביצה ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
הא וכל רביעית. טמאין מּמׁשקין מצטרפיןׁשּיׁשּתה כלין ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

מצטרפין הּמׁשקין וכל הּגוּיה, את לפסל ּפרס ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹלכחצי
אכל טהֹור. - זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו אכל ואם ְְִִִִִִֶַַָָָָָָלרביעית.
ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם מעט: ואכל וׁשהה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמעט
אם וכן מצטרפין. אין - לאו ואם מצטרפין, - ּפרס ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָאכילת
ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם מעט: וׁשתה וׁשהה מעט ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל מצטרפין. אין - לאו ואם מצטרפין, - ּפרס ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאכילת
ׁשהה לא אם מּיד, מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹּפחֹות
טבילה וׁשּלאחר טבילה ׁשּלפני אכילה ּבין והרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביניהן

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס אכילת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָּבכדי
.·Èהּבן הרי - ּבנּה את ּומניקה לטמאה ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאּׁשה
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רביעית, ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה. עליו גזרּו ולא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻטהֹור,
ׁשהרי ּפרס, אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אחת. ּבבת יֹונק ְֵֵַַַאינֹו
.‚Èּפחֹות טמאין אכלין לאכל לּה הּתירּו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהמעּברת

הּסּכנה. מּפני הרּבה, אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכּׁשעּור,
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָואינּה

ה'תשע"א ב' אדר ג' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיג'ֿד'אדרב'

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ראׁשֹו‡. על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִֶַַַָָֹֹֻהּבא
לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻֻֻועל
נגע ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹעד
ּומׁשקין אכלים לטּמא ּתחּלה עּׂשאן - טמאים ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָּבמׁשקין
על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻאחרים,

ּבמ טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ׁשּמימיהןאדם ערֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
נקּיּות. ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָרעים,
ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּופׁשט
ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוחצין
ׁשּכל ּגזרּו, ּולפיכ ּכּונה. ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹמקוה,
ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻֻׁשּבא
יֹום, טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעּׂשה נטמא -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻֻאם
עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻֻראׁשֹו
טמאה ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש, הערב צרי אינֹו - טבל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיטּבל.
מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזֹו
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש. הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָטמאין
ׁשמׁש. הערב צריכין ואין טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשקין

מּדבריהן. עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֻמּפני
ּכלים·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל
עד טהֹור, זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן נפלּו רּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻועל
אם וכן ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻׁשּיּפלּו
ּבא ולא רּבֹו ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין ּבמים ראׁשֹו ְְְְִִַָָָָֹֹֹֻֻּבא
ּבמים ורּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻראׁשֹו,
ׁשּיבֹוא עד טהֹור, זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאּובין

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו ורּבֹו ְְְְַַָֹֹֻראׁשֹו
החצי‚. על ונפלּו ׁשאּובין ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻהּבא

- ּבביאה וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל ׁשאּובין, מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
ָטהֹור.

מקצתן„. ּבהן ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו הּלּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיּו
ּדבׁש יין ּבהן ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינן ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּובין
ׁשאּובין. מים ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחלב
וטּמאּוהּו, ּבהן ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלׁשת

ׁשהרי טמאין, האּלּו הּמים הרי - לטמאה ּכׁשני ׁשּנעּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכיון
טּמאנּו הּטהֹור: לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָנגעּו

וטּמאנּו. ְְִָאֹותֹו
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

את וקֹורעין העכּברים ּובאין קדׁש. וזה קדׁש זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹואֹומרים:
מּכתבי ּבאחד ׁשּתּגע ּתרּומה ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּספרים.
נגעּו ּכאּלּו לטמאה ּכׁשליׁשי היא והרי נטמאת, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהּקדׁש
ּכׁשני. הּתרּומה את ּפֹוסלין הּקדׁש ּכתבי ּכל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹבׁשני.
מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ׁשנּיֹות ידיו נעּׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
מראׁשֹון אּלא מתטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשקין.

הּספר. מן מתטּמאֹות הן - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻלטמאה,
.Âׁשּלמעלה ׁשּבּספר וגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָרצּועֹות

וספר לּספר, מחּברין ּכׁשהן וׁשּבּסֹוף ׁשּבּתחּלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּלמּטה
ׁשּכתּוב ּומגּלה אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים ּבֹו ונׁשּתּיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנמחק
ּבנסע 'ויהי ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים הּתֹורה מן ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּה

ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - ּתֹורההארן' דברי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
וקהלת הּׁשירים ׁשיר אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי ּכל אּלא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבלבד,

הּידים. את מטּמאין חכמה, ּדברי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
.Êּכתבי מּכלל הּוא הרי - וׁשּבדנּיאל ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ּתרּגּום, ׁשּכתבֹו ועברית עברית ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּקדׁש.
את מטּמאין אינן - עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

ּובדיֹו. העֹור על אּׁשּורית ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים,
.Áּפי על אף ּבֹו, להתלּמד לתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַהּכֹותב

הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינֹו
.Ëׁשאינֹו ּפי על אף לספר, ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשיחֹות

את מטּמאין לּספר מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻרּׁשאי
ִַַָהּידים.

.È- ּתפּורֹות ׁשהן ּבזמן ספרים ּומטּפחֹות ספר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּתיק
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּברכֹות, אבל הּידים. את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאין
מטּמאין אינן - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינים ׁשם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאֹותּיֹות

הּידים. ִֶַַָאת
.‡È,סֹוטה ּפרׁשת הּידים. את מטּמאין אינן - הּמינים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָספרי

הּידים. את מטּמאה אינּה - עֹומדת ולמחיקה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום
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ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּכל
טבל ׁשּיטּבל. עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּמים ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו. ׁשּיעריב עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
טמא. יֹום לטבּול קרא הּכתּוב וטהר. הערב עד וטמא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָיּובא

מּזיבּות·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ׁשמׁש, הערב הּטעּון ּכל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - סֹופרים מּדברי ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֻּתֹורה

ׁשמׁשֹו. ְֲִִֶַׁשּיעריב
ואכלי‚. ּתרּומה, ּומׁשקה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל יֹום ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָטבּול
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רביעית, ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה. עליו גזרּו ולא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻטהֹור,
ׁשהרי ּפרס, אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אחת. ּבבת יֹונק ְֵֵַַַאינֹו
.‚Èּפחֹות טמאין אכלין לאכל לּה הּתירּו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהמעּברת

הּסּכנה. מּפני הרּבה, אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכּׁשעּור,
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָואינּה

ה'תשע"א ב' אדר ג' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיג'ֿד'אדרב'
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ראׁשֹו‡. על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִֶַַַָָֹֹֻהּבא
לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻֻֻועל
נגע ואם ׁשליׁשי; עּׂשאן - ּבאכלין נגע ואם ׁשּיטּבל. ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַָָָָָָֹעד
ּומׁשקין אכלים לטּמא ּתחּלה עּׂשאן - טמאים ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָּבמׁשקין
על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻאחרים,

ּבמ טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? ׁשּמימיהןאדם ערֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
נקּיּות. ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים רֹוחצין היּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָרעים,
ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּופׁשט
ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרין, הן ּבאחרֹונה ּבהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוחצין
ׁשּכל ּגזרּו, ּולפיכ ּכּונה. ּבלא ּבזלזּול טֹובלין והיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹמקוה,
ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובים ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻֻׁשּבא
יֹום, טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעּׂשה נטמא -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבא אֹו ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻֻאם
עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻֻראׁשֹו
טמאה ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש, הערב צרי אינֹו - טבל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיטּבל.
מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן מּדבריהן. ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזֹו
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש. הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָטמאין
ׁשמׁש. הערב צריכין ואין טהרּו, ׁשּמטּבילן ּכיון - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשקין

מּדבריהן. עּקרן אּלּו ׁשּטמאֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֻמּפני
ּכלים·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמי

- הראׁשֹון ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם מּׁשלׁשה: ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
- ּכלים מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין - לאו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין,
- זה ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
מלמעלה ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על ולא רּבֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֹֻעל
עד טהֹור, זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן נפלּו רּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻועל
אם וכן ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻׁשּיּפלּו
ּבא ולא רּבֹו ּבא אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין ּבמים ראׁשֹו ְְְְִִַָָָָֹֹֹֻֻּבא
ּבמים ורּבֹו ּגּופֹו מּׁשאר ּובא ּבלבד ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֻראׁשֹו,
ׁשּיבֹוא עד טהֹור, זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאּובין

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו הּסמּו ורּבֹו ְְְְַַָֹֹֻראׁשֹו
החצי‚. על ונפלּו ׁשאּובין ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֻהּבא

- ּבביאה וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל ׁשאּובין, מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
ָטהֹור.

מקצתן„. ּבהן ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו הּלּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיּו
ּדבׁש יין ּבהן ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינן ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּובין
ׁשאּובין. מים ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחלב
וטּמאּוהּו, ּבהן ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשלׁשת

ׁשהרי טמאין, האּלּו הּמים הרי - לטמאה ּכׁשני ׁשּנעּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכיון
טּמאנּו הּטהֹור: לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָנגעּו

וטּמאנּו. ְְִָאֹותֹו
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

את וקֹורעין העכּברים ּובאין קדׁש. וזה קדׁש זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹואֹומרים:
מּכתבי ּבאחד ׁשּתּגע ּתרּומה ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּספרים.
נגעּו ּכאּלּו לטמאה ּכׁשליׁשי היא והרי נטמאת, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֻהּקדׁש
ּכׁשני. הּתרּומה את ּפֹוסלין הּקדׁש ּכתבי ּכל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹבׁשני.
מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ׁשנּיֹות ידיו נעּׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש
מראׁשֹון אּלא מתטּמאֹות הּידים ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמׁשקין.

הּספר. מן מתטּמאֹות הן - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻלטמאה,
.Âׁשּלמעלה ׁשּבּספר וגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָרצּועֹות

וספר לּספר, מחּברין ּכׁשהן וׁשּבּסֹוף ׁשּבּתחּלה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוׁשּלמּטה
ׁשּכתּוב ּומגּלה אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים ּבֹו ונׁשּתּיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנמחק
ּבנסע 'ויהי ּכפרׁשת אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמנים הּתֹורה מן ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּה

ולא הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - ּתֹורההארן' דברי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
וקהלת הּׁשירים ׁשיר אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי ּכל אּלא ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבלבד,

הּידים. את מטּמאין חכמה, ּדברי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
.Êּכתבי מּכלל הּוא הרי - וׁשּבדנּיאל ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ּתרּגּום, ׁשּכתבֹו ועברית עברית ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּקדׁש.
את מטּמאין אינן - עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

ּובדיֹו. העֹור על אּׁשּורית ּכתּובים ׁשּיהיּו עד ְְְִִִִִֶַַַַַָָהּידים,
.Áּפי על אף ּבֹו, להתלּמד לתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַהּכֹותב

הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינֹו
.Ëׁשאינֹו ּפי על אף לספר, ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשיחֹות

את מטּמאין לּספר מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻרּׁשאי
ִַַָהּידים.

.È- ּתפּורֹות ׁשהן ּבזמן ספרים ּומטּפחֹות ספר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּתיק
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּברכֹות, אבל הּידים. את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאין
מטּמאין אינן - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינים ׁשם ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאֹותּיֹות

הּידים. ִֶַַָאת
.‡È,סֹוטה ּפרׁשת הּידים. את מטּמאין אינן - הּמינים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָספרי

הּידים. את מטּמאה אינּה - עֹומדת ולמחיקה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּכל
טבל ׁשּיטּבל. עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּמים ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו. ׁשּיעריב עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
טמא. יֹום לטבּול קרא הּכתּוב וטהר. הערב עד וטמא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָיּובא

מּזיבּות·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
וכּיֹוצא ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻמּטמאת
מּדברי ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ׁשמׁש, הערב הּטעּון ּכל ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבֹו,
עד לטמאה ּכׁשני הּוא הרי - סֹופרים מּדברי ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֻּתֹורה

ׁשמׁשֹו. ְֲִִֶַׁשּיעריב
ואכלי‚. ּתרּומה, ּומׁשקה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל יֹום ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָטבּול
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ׁשּנגע יֹום טבּול ּכיצד? הּכל. ּפֹוסל הּקדׁש, ּומׁשקה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקדׁש
ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשליׁשי עּׂשאן - ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶָָָָָָֻּבאכלין
הן והרי טמאין, - ּתרּומה ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשני.
טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבמׁשקין יֹום טבּול נגע לטמאה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻׁשליׁשי
עּׂשאן - הּקדׁש ּבאכלי נגע אם וכן לטמאה. רביעי הן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻוהרי
הן הרי - חּלין ּומׁשקה חּלין ּבאכלי נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻרביעי.
אחד הּקדׁש ּבנגיעת יֹום ּוטבּול ּכּפּורים מחּסר ודין ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹֻטהֹורין.
מׁשקין ׁשם ׁשאין הּדברים, אּלּו מּכל ל נתּבאר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא.
מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ּתחּלה הּמׁשקין אּלא לעֹולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשנּיֹות
רביעי אֹו ּתרּומה, היּו אם ׁשליׁשי ׁשהן יֹום, טבּול ּבהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנגע

קדׁש. היּו ִֶָֹאם
הּיֹוצאין„. מׁשקין קּלין, ּבין חמּורין ּבין המטּמאין, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָּכל

ּבהן. ׁשּנגעּו ּכמׁשקין הן הרי - רגליהן ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהן,
וחבריו, מּזב חּוץ ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון ואּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאּלּו
וחבריו ׁשהּזב ּומׁשקין טמאה, אב - מהן הּיֹוצאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּמׁשקין
ׁשֹותה אֹו טמאין אכלין אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. - ּבהן ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶָָָנֹוגעין

ט ּכמֹומׁשקין - ׁשּיטּבל קדם מּמּנּו הּיֹוצאין הּמׁשקין מאין, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
מׁשקין יֹום, טבּול וכן ּתחּלה. ׁשהן ּבהן, ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקין
מטּמאין ׁשאין ּבהן, נֹוגע ׁשהּוא ּכמׁשקין - מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹוצאין
טהֹורין, הן הרי - חּלין ּבמׁשקה נגע אם אּלא ּכלל; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאחרים
נגע ואם ׁשליׁשי, הן הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָואם

רביעי. הן הרי - קדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַֹּבמׁשקה
רביעי‰. ולא ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין ,ל יתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹועּתה

לֹומר צרי ואין אחר, אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ונגע מׁשקין ׁשּמלאה קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
היה ואם טהֹור, הּכל - חּלין מׁשקה היה אם יֹום: טבּול ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻּבּה
היּו ואם טהֹורה. והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין - ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמׁשקה
מׁשקה ּבין ּתרּומה מׁשקה ּבין טמא, הּמׁשקה - טמאֹות ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָידיו
יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. מּבטבּול ּבּידים חמר וזה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹֻחּלין.
ּוספק מּספק, ּפֹוסל - יֹום טבּול ׁשּספק טמאֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּבידים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - ְְִִֵֶַַָָָהּידים
.Âׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות ידיו ׁשהיּו טהֹור ְְֵֶֶֶָָָָָָָאחד

ּתחּלה אֹותן ועֹוּׂשה חּלין מׁשקה מטּמא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאֹות
ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין, אכלין ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלטּמא
אֹו מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול ּבהן, ׁשּנגע ּכמׁשקין - יֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּטבּול
ׁשהן מּפני טהֹור, זה הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על רגליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמימי

ּבהן. ׁשּנגע ְְִֶֶַַָָּכמׁשקין
.Êׁשהאדם למד, אּתה לבארם ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמּכל

ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה לטמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻיהיה
והּוא סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּולעֹולם
הּבא אֹו טמאין מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים אכלין ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
לטמאה ּכׁשני אּלּו ׁשּכל ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻראׁשֹו
אב יהיּו חרס מּכלי חּוץ הּכלים ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי יהיה ולא ּתֹורה. מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא ׁשאם סֹופרים. מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשני יהיה - טמאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין

.Áלא לעֹולם, טמאה אב יהיה לא חרס ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכבר
לטמאה ראׁשֹון ויהיה סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֻמּדברי

ּכׁשאר ּבמׁשקין, נטמא אם מּדבריהן, וׁשני ּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמּדברי
רביעי ולא ׁשליׁשי הּכלים ולא האדם יהיה ולא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהּכלים.

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִֵֵָָֹֹלעֹולם,
.Ëּתֹורה מּדברי לא לעֹולם, טמאה אב יהיּו לא ְְְְֳִִִִֵַָָָָָֹֹֻהאכלים

אֹו ׁשהאדם ּתֹורה. מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו מּדבריהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹולא
ׁשני. עּׂשאהּו - ּבאכל נגע אם לטמאה, ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּכלי
ּבלבד. מּדבריהן לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי יהיּו ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶַָָָֻוהאכלין

.Èחּטאת מי ּכגֹון ּתֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׁשקין
ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו רגליו. ּומימי הּזב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻורק
הּמׁשקין נגעּו אם וכן הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּכגֹון
ּתֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּבולד
אם וכן מּדבריהן. אחרים לטּמא לטמאה ּכראׁשֹון הן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻוהרי
ראׁשֹון נעּׂשּו - ּבאכלין ּבין ּכלים ּבין אדם ּבין ּבׁשני, ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָנגעּו
הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אחרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַלטּמא
ּבמׁשק יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ּורביעי הׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָ
עּׂשאהּו - קדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי, עּׂשאהּו - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתרּומה
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפֹוסל ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבקדׁש,

ה'תשע"א ב' אדר ה' שישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

האכל‡. ׁשּיהיה הּוא - ּפסּול ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
אחר ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹעצמֹו

טהֹור. הּוא הרי -ֲֵָ
ולא·. ּפסּול - הּׁשני ּומטּמא. טמא - ׁשּבחּלין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון

ׁשני לאכל מּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוּׂשה ׁשני ואין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻמטּמא.
אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבחּלין? פֹוסל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֻׁשהּוא
חרס ּוכלי אב, הּׁשרץ נמצא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּתֹוכֹו,
הּוא והרי ׁשני, ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנפל
ׁשנּיה, הּפת - הּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן יטמא. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹומר

ראׁשֹון. ִֶַַׁשהּתּנּור
הּׁשליׁשי‚. ּומטּמאים. טמאים - ׁשּבתרּומה והּׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהראׁשֹון

מּנין ּבתרּומה. רביעי עֹוּׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ּפסּול -ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: ּבתרּומה? פֹוסל ׁשהּוא ׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
אסּור יֹום טבּול נמצא הּקדׁשים. מן יאכל ואחר ְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֹוטהר
ּוטבּול ּפסלּה, - ּבּה נגע ואם ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתרּומה

עֹוּׂשה ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני ׁשליׁשייֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ְִָּבתרּומה.

ּומטּמאין.„. טמאין - ּבקדׁש והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוּׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי
והּבּׂשר ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם.
לּׁשני הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל; לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאׁשר
ׁשּבּׂשר למדּת, הא יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹטמא,
ּבקדׁש לרביעי ּומנין ויּׂשרף. נטמא - ּבׁשני ׁשּנגע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּקדׁש
מּתר ׁשהּוא ּכּפּורים, ּמחּסר ּומה וחמר: מּקל ּפסּול? ְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהּוא
ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבקדׁש אסּור ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבתרּומה,
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אבל ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעּׂשה דין אינֹו ּבתרּומה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפסּול
טהֹור. ֲִִַָהחמיׁשי

ׁשּיהיה‰. עליו ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף ּתאוה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּׂשר
את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻּכׁשליׁשי
יערבּוהּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו גזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
ׁשהּבּׂשר וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגֹוג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש ּבּׂשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹעם

ּבטמאה. ויאכלּנּו קדׁש והּוא חל הּוא ְְְְְֶֶֶָֹֹֹֻזה
.Âלטּמא חּבּור הן הרי - מׁשקין ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובים אם ספק, והּדבר אכלין. ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאת
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבים אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבהן

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.Ê.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוּׂשה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן. - חּלין ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם
הּכל. את מטּמא ׁשהּוא קדׁש, ּבמׁשקה אֹו ּתרּומה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמׁשקה

.Áונעּׂשּו ּפסלן - קדׁש ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעּׂשּו טּמאן - הּקדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי.

נגע הּואאם הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ׁשּבקדׁש, רביעי וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹטהֹור.

ָטהֹור.
.Ëּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי - ּתרּומה טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּו רביעי, עֹוּׂשהּו אינֹו - ּבקדׁש נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה,
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי
.Èּומּתר הּקדׁש, את לאכל לֹו אסּור - ׁשּבקדׁש רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל

הּקדׁש ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו ּבקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּגע
ּברביעי יאכל לא זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
.‡Èׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - ּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
עּׂשּו ּבאכילה טהֹורה. היא והרי ּבתרּומה לּגע ּומּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיטּבל,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעלה. עּׂשּו לא ּבנגיעה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמעלה,
אין אם ּתרּומה, ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבתרּומה
מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשם

ּבתרּומה. לּגע ׁשּמּתר ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּתבׁשיל
.·Èעל ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

- ּתרּומה לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּתרּומה, ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ּתרּומה ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
טהרת על ׁשּנעּׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוּׂשה דבר ל ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש

אּל ּבלבד.ּבקדׁש מּקדׁש קדׁש א ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹ
.‚Èקדׁשי הּוא ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור קדׁש ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכל

קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ּכגֹון המקּדׁשין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁש
הּזבח, עליהן ׁשּנׁשחט נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקּלים,
מּׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבכלי, ׁשּקדׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמנחֹות
עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתּנּור;
ולא ּכקדׁש לא אינן - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא והּמנחֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזבח,

ּכתרּומה. אּלא ְְִִֶָָֻּכחּלין

.„Èהן הרי - [וחמׁשּה] ּתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהחּלה
ְִָּכתרּומה.

.ÂË,וראׁשֹון ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומה, וגּדּולי והמדּמע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּטבל
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין, הן הרי - לחּלה הּטבּולה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻועּסה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶַָָוהּׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה אֹותּה ׁשּתעּׂשה לחּלה הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
נאכלת לא ּתלּויה, וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשים ְְְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה.

נּׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

הּתרּומה,‡. על לקדׁש חכמים עּׂשּו מעלֹות עּׂשרה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאחת
לתרּומה, ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָואּלּו
ּבֹו יהיה ולא צר הּכלי ּפי יהיה ׁשּמא ּגזרה לקדׁש. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאבל
ּבּמים טבלּו ּכאּלּו ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו הּנֹוד, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשפֹופרת
הּכל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא יׁשּבּכלי, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
היה אם אבל טהֹור; הּטמאין הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּגדֹול
לּכלים טבילה עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָטמא

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו
ולא·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ּׂשפתֹו. ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבית
מׁשקין יּגעּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָצביעתֹו
ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּבפיו
נטמאּו - אחֹוריו נטמאּו לקדׁש, אבל לתרּומה; ְְְְְְֲֲֲִִִִֶָָָֹאמּורים?

ָֻּכּלן.
ּכאחד,‚. ּתרּומה עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר - הּמדרס את ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּנֹוּׂשא

נֹוגעת ּתרּומה ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוּׂשא ואין ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹוהֹואיל
ׁשּלא ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה. היא הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּמדרס
ּטּמאּה קדׁש ׁשל חבית ׁשּנּׂשא ּבאחד, היה מעּׂשה ּבֹו. ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנגע
את ׁשהּנֹוּׂשא גזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנּׂשא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבּמדרס
עם ּבמדרס אּלא גזרּו ולא הּקדׁש. את יּׂשא לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּמדרס
נגע ולא הֹואיל ונּׂשא, עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדׁש,

טהֹור. הּקדׁש הרי - ֲֵֶֶַַָֹֹּבּקדׁש
מן„. ונזהרין טהֹורין ׁשהן ּפי על אף ּתרּומה, אֹוכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לקדׁש. מדרס ּבגדיהן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻהּטמאֹות
ּכגֹון‰. מקּׁשרֹות, וקֹורֹותיו ולּוחֹותיו מפּצל ׁשהּוא ְְְְְְִֶָָָָֻֻּכלי

יׁש - לתרּומה להטּבילֹו וצרי נטמא אם ּבּה: וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּטה
מּתיר - לקדׁש אבל מקּׁשר; ּכׁשהּוא ּכאחד ּכּלֹו להטּבילֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻֻלֹו
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל החֹוצץ, ּדבר ׁשם יׁש ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּגב,

.Âּתלמיד אֹותן העֹוּׂשה היה אפּלּו ּבטהרה, הּנגמרין ְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָּכלים
ואינן לקדׁש, טבילה צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹחכם
ּבלא ּבהן מׁשּתּמׁש - לתרּומה אבל ׁשמׁש; הערב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹצריכין
טבילה הצריכּום מה ּומּפני ּבטהרה. נעּׂשּו ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָָטבילה,
מלאכה ּבׁשעת ּבהן ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלקדׁש?

לח. הּוא ֲִַַַועדין
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אבל ּבקדׁש?! רביעי ׁשּיעּׂשה דין אינֹו ּבתרּומה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפסּול
טהֹור. ֲִִַָהחמיׁשי

ׁשּיהיה‰. עליו ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף ּתאוה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּׂשר
את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻּכׁשליׁשי
יערבּוהּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו גזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהּתרּומה.
ׁשהּבּׂשר וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגֹוג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש ּבּׂשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹעם

ּבטמאה. ויאכלּנּו קדׁש והּוא חל הּוא ְְְְְֶֶֶָֹֹֹֻזה
.Âלטּמא חּבּור הן הרי - מׁשקין ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

למנֹות אחד ּכגּוף חׁשּובים אם ספק, והּדבר אכלין. ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאת
ּבֹו ׁשּנגעה האכל זה חֹוׁשבים אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבהן

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, ְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻהּטמאה
.Ê.ׁשליׁשי אֹותן ועֹוּׂשה ּתרּומה אכלי ּפֹוסל ׁשּבחּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

נגע אם לֹומר, צרי ואין טּמאן. - חּלין ּבמׁשקה נגע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻואם
הּכל. את מטּמא ׁשהּוא קדׁש, ּבמׁשקה אֹו ּתרּומה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבמׁשקה

.Áונעּׂשּו ּפסלן - קדׁש ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעּׂשּו טּמאן - הּקדׁש ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי.

נגע הּואאם הרי - ּתרּומה ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ׁשּבקדׁש, רביעי וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹטהֹור.

ָטהֹור.
.Ëּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי - ּתרּומה טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּו רביעי, עֹוּׂשהּו אינֹו - ּבקדׁש נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה,
- הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן ְְִִִֶֶַָָֻהּׁשליׁשי
.Èּומּתר הּקדׁש, את לאכל לֹו אסּור - ׁשּבקדׁש רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻהאֹוכל

הּקדׁש ּבֹו ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו ּבקדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּגע
ּברביעי יאכל לא זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, אּלא קדׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
.‡Èׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

עד הּתרּומה את לאכל אסּור זה הרי - ּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
עּׂשּו ּבאכילה טהֹורה. היא והרי ּבתרּומה לּגע ּומּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיטּבל,
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעלה. עּׂשּו לא ּבנגיעה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמעלה,
אין אם ּתרּומה, ּבֹו ׁשּנתערבה ּתבׁשיל אבל עצמּה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבתרּומה
מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשם

ּבתרּומה. לּגע ׁשּמּתר ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּתבׁשיל
.·Èעל ׁשּנעּׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

- ּתרּומה לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּתרּומה, ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ּתרּומה ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
טהרת על ׁשּנעּׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוּׂשה דבר ל ׁשאין טהֹור; הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש

אּל ּבלבד.ּבקדׁש מּקדׁש קדׁש א ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹ
.‚Èקדׁשי הּוא ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור קדׁש ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכל

קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ּכגֹון המקּדׁשין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁש
הּזבח, עליהן ׁשּנׁשחט נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקּלים,
מּׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבכלי, ׁשּקדׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמנחֹות
עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתּנּור;
ולא ּכקדׁש לא אינן - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא והּמנחֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּזבח,

ּכתרּומה. אּלא ְְִִֶָָֻּכחּלין

.„Èהן הרי - [וחמׁשּה] ּתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהחּלה
ְִָּכתרּומה.

.ÂË,וראׁשֹון ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומה, וגּדּולי והמדּמע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּטבל
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין, הן הרי - לחּלה הּטבּולה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻועּסה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶַָָוהּׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה אֹותּה ׁשּתעּׂשה לחּלה הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
נאכלת לא ּתלּויה, וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשים ְְְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה.

נּׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

הּתרּומה,‡. על לקדׁש חכמים עּׂשּו מעלֹות עּׂשרה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאחת
לתרּומה, ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָואּלּו
ּבֹו יהיה ולא צר הּכלי ּפי יהיה ׁשּמא ּגזרה לקדׁש. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאבל
ּבּמים טבלּו ּכאּלּו ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו הּנֹוד, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשפֹופרת
הּכל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא יׁשּבּכלי, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
היה אם אבל טהֹור; הּטמאין הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּגדֹול
לּכלים טבילה עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָטמא

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו
ולא·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ּׂשפתֹו. ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבית
מׁשקין יּגעּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָצביעתֹו
ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּבפיו
נטמאּו - אחֹוריו נטמאּו לקדׁש, אבל לתרּומה; ְְְְְְֲֲֲִִִִֶָָָֹאמּורים?

ָֻּכּלן.
ּכאחד,‚. ּתרּומה עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר - הּמדרס את ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּנֹוּׂשא

נֹוגעת ּתרּומה ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוּׂשא ואין ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹוהֹואיל
ׁשּלא ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה. היא הרי - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּמדרס
ּטּמאּה קדׁש ׁשל חבית ׁשּנּׂשא ּבאחד, היה מעּׂשה ּבֹו. ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנגע
את ׁשהּנֹוּׂשא גזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנּׂשא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבּמדרס
עם ּבמדרס אּלא גזרּו ולא הּקדׁש. את יּׂשא לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּמדרס
נגע ולא הֹואיל ונּׂשא, עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדׁש,

טהֹור. הּקדׁש הרי - ֲֵֶֶַַָֹֹּבּקדׁש
מן„. ונזהרין טהֹורין ׁשהן ּפי על אף ּתרּומה, אֹוכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לקדׁש. מדרס ּבגדיהן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻהּטמאֹות
ּכגֹון‰. מקּׁשרֹות, וקֹורֹותיו ולּוחֹותיו מפּצל ׁשהּוא ְְְְְְִֶָָָָֻֻּכלי

יׁש - לתרּומה להטּבילֹו וצרי נטמא אם ּבּה: וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָמּטה
מּתיר - לקדׁש אבל מקּׁשר; ּכׁשהּוא ּכאחד ּכּלֹו להטּבילֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻֻלֹו
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל החֹוצץ, ּדבר ׁשם יׁש ׁשּמא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּגב,

.Âּתלמיד אֹותן העֹוּׂשה היה אפּלּו ּבטהרה, הּנגמרין ְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָּכלים
ואינן לקדׁש, טבילה צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹחכם
ּבלא ּבהן מׁשּתּמׁש - לתרּומה אבל ׁשמׁש; הערב ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹצריכין
טבילה הצריכּום מה ּומּפני ּבטהרה. נעּׂשּו ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָָטבילה,
מלאכה ּבׁשעת ּבהן ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלקדׁש?

לח. הּוא ֲִַַַועדין
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.Êלא אבל לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה מצרף - הּכלי ׁשּנגמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר
ּכגֹון מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלתרּומה.
מה ּכל נטמא - מהן ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻצּמּוקין
ּדבריהם ׁשל הּמעלֹות וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּבּכלי
מלאה זהב עּׂשרה אחת ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהם.
אחד. ּכגּוף הּוא הרי - ּׁשּבּכף מה ּכל חכמים: אמרּו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹקטרת.
ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש. ּׁשעליו מה מצרף ּתֹו לֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאפּלּו
ׁשאין ּפי על אף העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָצבּורין

ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶַָהּפרֹות
.Áונטמא ּביניהן אחר ודבר הּכלי ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיּו

הּכלי - לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם מּׁשניהן: ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
אּלא נטמא לא - לּכלי צרי אינֹו ואם הּכל; ונטמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמצרפן

ּבלבד. הּטמאה בֹו ׁשּנגעה ְְְִֶֶַַָָָֻזה
.Ëלּמים מחּבר האחד והּצּבּור ּבכלי, צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהיּו

ׁשניהן נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
האכל זה מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבצרּוף

הּט נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, ּבּמיםהמחּבר מא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
אם ספק והּדבר להן, המחּבר האכל נטמא - הּכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאחֹורי
הּצרּוף. מחמת נטמא לא אֹו הּכלי ּבצרּוף הּׁשני האכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹנטמא

.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל
והּטמא ּבטהרתֹו הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
זה ּבדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום טבּול ּבא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי

ּכלּום. לֹו הֹוסיף ולא הּטמאה ְְְִִַָֹֻמן
.‡Èוכן טהֹור. - ּבתרּומה אבל ּפסּול; - ּבקדׁש ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹהרביעי

נטמא, זה הרי - קדׁש ּבמׁשקה נגע אם ּבתרּומה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשליׁשי
נגע אם ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא - ּתרּומה ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·Èחברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמי

ּבלּולה ידֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה את ּפסל -ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
וצרי חברּתּה. נטמאת - נגע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבמׁשקה,
ּבתרּומה, אבל ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלהטּביל
נגע ואפּלּו חברּתּה, נטמאת לא - האחת ידֹו נטמאת ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹאם
אּלא ׁשּנטמאת, ידֹו להטּביל צרי ואין נגּובה. ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּה

ּבתרּומה. ונֹוגע ְְְִֵַָָנֹוטלּה
.‚Èּבידים אֹותם אֹוכלין - הכׁשרּו ׁשּלא נגּובין ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹֻאכלין

- ּבקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹמסאבֹות.
קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ואסּור מכׁשרּתן, הּקדׁש ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחּבת
לֹו ׁשּתחב אֹו ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לא ואפּלּו הכׁשר. ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּלא
נגעה ׁשאם לֹומר, צרי ואין אסּור. זה הרי - ּפיו לתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָחברֹו
מּפני ׁשּנטמאּו, - הכׁשרּו ׁשּלא קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻטמאה

מכׁשרּתן. הּקדׁש ְְִֶֶַַַַָֹׁשחּבת
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי - וׁשני ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
זה הרי - ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא אכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻנגע

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻהּׁשני
.ÂËאחר ּכּפּורים ּומחּסר אנינּותֹו, זמן ׁשּתם אחר ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֻהאֹונן

לא אבל הּקדׁש, לאכילת טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהביא
את לאכל מּתרין ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻלתרּומה;
עד ׁשהרי לקדׁש? טבילה הצריכּום מה ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּתרּומה.
וׁשּמא דעּתן, והּסיחּו הּקדׁש את לאכל אסּורין היּו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעּתה
לאכילה; אּלא זֹו מעלה עּׂשּו ולא ידעּו. לא והם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹֹנטמאּו

טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה ְְְֲֳִִִִִֶַָָָָֹאבל
.ÊËלחּלין ּבין לקדׁש ּבין עּׂשאּום הראׁשֹונֹות מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשׁש

הּכלי מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש; טהרת על ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
לא אבל ּבלבד, ּבקדׁש עּׂשאּום - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצרף
אּלּו ּבחמׁש הן הרי אּלא הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעּׂשּו ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבחּלין
טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ׁשּנעּׂשּו חּלין ,לפיכ ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּכחּלין.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבהן,

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd 'a xc` 'eÎ'` xc` 'l -

ה'תשע"א א' אדר ל' ראשון יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֻׁשהזהרנּו

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)לֹו ְְְִֶֶַֹ
רק ולא לאֿתעׂשה, מצות על עֹוברים נהיה ―ְְְְֲִִִֶֶַַַַֹֹ
לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּטלנּו

ּדין. ּבית מיתת ְְִִִֵֵַֻממחּיבי

― הרכ"ד להלקֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָ
והּוא מסּימֹות, מצות על אתֿהעֹוברים ְְְְְִִִֶַָָָֹֻּברצּועה
לפניו" והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאמרֹו

(a ,dk mixac)נעיר לאֿתעׂשה מצות ּובהזּכירנּו .ְְְֲִִִֵֶַַָֹֹ
מלקּות. חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi.)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב זה, ּדבר ּבאּור ְְְִֵֶֶַַָָָָֻהּממיתֹות.
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'a xc` '` ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חסר(zenkd)ּתכלית ארּבעים אֹותֹו מהּֿׁשּמלקים ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּום מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻאחת,
הּלֹוקה יכלת ּכפי אתֿהּמּכֹות ׁשּיאמדּו עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאדם
אתֿענׁש לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו ְְְְִִִִֶֶַַֹֹוגילֹו
לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹהּמלקּות
ּפחֹות לא לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ―ְְְִִֵֶַַַַָֹ

רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. (mixacמּׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
(a ,dk,אחת חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָ

מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּובאה
והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין מהּֿׁשאמד על נֹוסף ְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹאחת
לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאמרֹו:

bÎa)יסיף" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt): ְְִִֵֹ
אּלא לי אין ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ― הֹוסיף ְֲִִִֵֵֶֶַָֹ"אם

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף siqed)ּבזמן m`)על ְְִִִִִֶַַַַַָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד epi`yּכלֿאמד llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql lbeqnיסיף לא לֹומר: ְִַַֹֹּתלמּוד
מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ּומןֿהּלאו ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּפןֿיסיף".
מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּום
ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם ׁשאר ― להּכֹותֹו ְְֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

הזהירּו אףֿעלּֿפי(minkg)ּוכבר ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְְִִִִִֶֶַַַָ
אמרּו מּכה, gp:)ׁשאינֹו oixcdpq)ּכלֿהּמגּביּה" : ְְִֵֶֶַַַַָָ

"וּיאמר ׁשּנאמר: רׁשע, נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹידֹו
"רע תּכה לּמה bi)לרׁשע ,a zeny). ֵֶֶַָָָָָ

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָאתֿהאנּוס

"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו והּוא (dqp`py)ּבעׂשּיתּה, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
וגֹו' ּדבר" ek)לאֿתעׂשה ,ak mixac)ּובסנהדרין . ְְְְֲִֶֶַַָָֹ

(cere .fq mixcp),ּפטריּה רחמנא "אנּוס ְְֲֵַַָָָָאמרּו:
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע הּדעתׁשהזהרנּו אמד ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ואפּלּו ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהחזק
לּבית, מּמּנּו ונמלט להרגֹו אחריו רֹודף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּׂשֹונאֹו
אחריהם אנחנּו ונכנסנּו אחריו, הרֹודף אֹותֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָונכנס

אתֿהּנרּד הרֹודפֹוּומצאנּו וׂשֹונאֹו מפרּפר, הרּוג ף ְְְְְְִֵֶַַָָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו oikqde)עֹומד bexdd) ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּסנהדרין(miklkeln)מגאלים אין הרי ― ּבדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהֹורגים
ּובאה אתֿהרציחה. ׁשראּו ּבעדים ּברּור ְְִִֵֵֶֶָָָָָָׁשם
והּוא אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָהאזהרה

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹ
(f ,bkּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt):אמרּו ְְְִַָָ

ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְְְֲִֵֵַַָָָ"ראּוהּו
אֹותֹו הרגּת אם הּוא ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל ְְְִִִֵֶַָָָלֹו:
ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּתהרג,

אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף (ayegוהסּיף ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
(ip`וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא

ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹאלּֿתהרג".
ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין ׁשּזה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָּתחׁשֹוב

migxken)האפׁשרּיים izlad ,mixiaqd)מהם יׁש ְִִֵֵֶֶָָ
ּומהם(mzexiaqy)ׁשאפׁשרּותם מאד, קרֹובה ְְְֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשאפׁשרּותם
ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ענׁשים ְְְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹלקּים
― מהּֿׁשהזּכרנּו ּכדגמת הּמציאּות למחּיב ְְְְְְִִִֶַַַַָָֻֻקרֹוב

אתֿהענׁשים מקּימים היּו אז d`eeydּכי jezn) ְְֳִִִֶַָָָָ
(xzeia zwiecn dpi`yמּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְִֵֶֶָָּבמה

אתֿ ׁשיקּימּו עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶַַָָּובמה
לפי קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ְְְְְֳִִִִֵַָָָָָָָֻהענׁשים
הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדמיֹון
ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעדים

ולא ספק ׁשּום ּבֹו cvnׁשאין micrd ok exn`y) ְֵֵֶָֹ
(e` oeibdאתֿהענׁשים נקּים לא ואם ּכלל. ְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָֹהסּבר

מאד החזק epirh)ּבאמד m` mb)יּוכל לא הרי ― ְְֲֵֶֶַָָֹֹֹ
נקּים אם אבל אתֿהחֹוטא; מּׁשּנפּטר יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָלקרֹות

ּובדּמּוי ּבאמד dxryd)אתֿהענׁשים jezn)אפׁשר ְְְֳִִֶֶֶָָָֹ
ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג מןֿהּימים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּביֹום
ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף לפּטר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹרצּוי
ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָמןֿהּימים.
וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת על ׁשחּיב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברֹות
עֹובר ראהּו ולא האחת על עֹובר ראהּו לבּדֹו ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהם
עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא זה הרי ― האחרת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
וׁשני ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיעיד

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn): ְְִֵֶָָ
עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד עד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ"היה
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קיי 'a xc` '` ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חסר(zenkd)ּתכלית ארּבעים אֹותֹו מהּֿׁשּמלקים ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּום מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻאחת,
הּלֹוקה יכלת ּכפי אתֿהּמּכֹות ׁשּיאמדּו עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאדם
אתֿענׁש לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו ְְְְִִִִֶֶַַֹֹוגילֹו
לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹהּמלקּות
ּפחֹות לא לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ―ְְְִִֵֶַַַַָֹ

רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. (mixacמּׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
(a ,dk,אחת חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָ

מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּובאה
והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין מהּֿׁשאמד על נֹוסף ְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹאחת
לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאמרֹו:

bÎa)יסיף" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt): ְְִִֵֹ
אּלא לי אין ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ― הֹוסיף ְֲִִִֵֵֶֶַָֹ"אם

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף siqed)ּבזמן m`)על ְְִִִִִֶַַַַַָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד epi`yּכלֿאמד llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql lbeqnיסיף לא לֹומר: ְִַַֹֹּתלמּוד
מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ּומןֿהּלאו ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּפןֿיסיף".
מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּום
ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם ׁשאר ― להּכֹותֹו ְְֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

הזהירּו אףֿעלּֿפי(minkg)ּוכבר ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְְִִִִִֶֶַַַָ
אמרּו מּכה, gp:)ׁשאינֹו oixcdpq)ּכלֿהּמגּביּה" : ְְִֵֶֶַַַַָָ

"וּיאמר ׁשּנאמר: רׁשע, נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹידֹו
"רע תּכה לּמה bi)לרׁשע ,a zeny). ֵֶֶַָָָָָ

ה'תשע"א ב' אדר א' שני יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָאתֿהאנּוס

"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו והּוא (dqp`py)ּבעׂשּיתּה, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
וגֹו' ּדבר" ek)לאֿתעׂשה ,ak mixac)ּובסנהדרין . ְְְְֲִֶֶַַָָֹ

(cere .fq mixcp),ּפטריּה רחמנא "אנּוס ְְֲֵַַָָָָאמרּו:
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע הּדעתׁשהזהרנּו אמד ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ואפּלּו ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהחזק
לּבית, מּמּנּו ונמלט להרגֹו אחריו רֹודף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּׂשֹונאֹו
אחריהם אנחנּו ונכנסנּו אחריו, הרֹודף אֹותֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָונכנס

אתֿהּנרּד הרֹודפֹוּומצאנּו וׂשֹונאֹו מפרּפר, הרּוג ף ְְְְְְִֵֶַַָָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו oikqde)עֹומד bexdd) ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

הּסנהדרין(miklkeln)מגאלים אין הרי ― ּבדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהֹורגים
ּובאה אתֿהרציחה. ׁשראּו ּבעדים ּברּור ְְִִֵֵֶֶָָָָָָׁשם
והּוא אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָהאזהרה

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹ
(f ,bkּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt):אמרּו ְְְִַָָ

ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְְְֲִֵֵַַָָָ"ראּוהּו
אֹותֹו הרגּת אם הּוא ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל ְְְִִִֵֶַָָָלֹו:
ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּתהרג,

אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף (ayegוהסּיף ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
(ip`וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא

ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹאלּֿתהרג".
ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין ׁשּזה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָּתחׁשֹוב

migxken)האפׁשרּיים izlad ,mixiaqd)מהם יׁש ְִִֵֵֶֶָָ
ּומהם(mzexiaqy)ׁשאפׁשרּותם מאד, קרֹובה ְְְֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשאפׁשרּותם
ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ענׁשים ְְְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹלקּים
― מהּֿׁשהזּכרנּו ּכדגמת הּמציאּות למחּיב ְְְְְְִִִֶַַַַָָֻֻקרֹוב

אתֿהענׁשים מקּימים היּו אז d`eeydּכי jezn) ְְֳִִִֶַָָָָ
(xzeia zwiecn dpi`yמּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְִֵֶֶָָּבמה

אתֿ ׁשיקּימּו עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶַַָָּובמה
לפי קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ְְְְְֳִִִִֵַָָָָָָָֻהענׁשים
הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּדמיֹון
ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעדים

ולא ספק ׁשּום ּבֹו cvnׁשאין micrd ok exn`y) ְֵֵֶָֹ
(e` oeibdאתֿהענׁשים נקּים לא ואם ּכלל. ְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָֹהסּבר

מאד החזק epirh)ּבאמד m` mb)יּוכל לא הרי ― ְְֲֵֶֶַָָֹֹֹ
נקּים אם אבל אתֿהחֹוטא; מּׁשּנפּטר יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָלקרֹות

ּובדּמּוי ּבאמד dxryd)אתֿהענׁשים jezn)אפׁשר ְְְֳִִֶֶֶָָָֹ
ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג מןֿהּימים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּביֹום
ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף לפּטר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹרצּוי
ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָמןֿהּימים.
וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת על ׁשחּיב ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברֹות
עֹובר ראהּו ולא האחת על עֹובר ראהּו לבּדֹו ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהם
עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא זה הרי ― האחרת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
וׁשני ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיעיד

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn): ְְִֵֶָָ
עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד עד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ"היה
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a'קיב xc` 'bÎ'a iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אני ׁשֹומע y)לּלבנה, ile` xyt`)― יצטרפּו? ְְְֲִִִֵָָָ
אלּֿתהרג". וצּדיק ונקי לֹומר: ְְְֲִִַַַַַָֹּתלמּוד

ה'תשע"א ב' אדר ב' שלישי יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú

― הרע"ט הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
חּסרֹו(mgxl)מּלחמֹול אֹו אתֿחברֹו ׁשהרג מי על ְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ּכלֹומר: מאבריו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבר
עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל אתֿידֹו וקטע עני זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיאמר:
ּתׁשלּום מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
"ולאֿתחֹוס ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹּדמי
רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעינ

k`)ּברגל" ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְִֶֶַַָָָָ
ּדםֿהּנקי ּובערּת עליו עינ "לאֿתחֹוס ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:

bi)מּיׂשראל" ,my). ְִִֵָ

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר על לֹו, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּגיע

ויחּיבּנּו והאביֹון לעני iprd)העׁשיר z` mb)לׁשּלם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
תהּדר לא "ודל אמרֹו: והּוא עליו, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשּיקּבע

b)ּבריבֹו" ,bk zeny)ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּוכבר ְְְְִִֶַַָָָָ
פניֿדל" "לאֿתּׂשא ואמר: אחר ּבלׁשֹון (xwie`זה ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

(eh ,hiספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt)ׁשּלא" : ְְִֵֶֹ
הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹּתאמר:
― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָחּיבין

פניֿדל". לאֿתּׂשא לֹומר: ְְִֵַַָָֹּתלמּוד

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּפני
הּדּין יכּבדּנּו ולא ּוגדלֿהּמעלה, מאד נכּבד ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹאדם
מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹאם
ּפני תהּדר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹּומכּבדֹו,

ּובספרא(my)ּגדֹול" .(miyecw zyxt)ׁשּלא" : ְְִֶָָֹ
היא זה הּוא ּבןּֿגדֹולים זה, הּוא עׁשיר ְִִֵֶֶֶַָֹּתאמר
וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָאבּיׁשּנּו
ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― מבּיׁשֹו ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָּגדֹול".

ּוׁשבּועֹות .(l.)ּבסנהדרין ְְְְִֶַ

― הרע"ח הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ

ידע אם הּדין מּבעלי אחד על אתֿהּדין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּלהּטֹות
יתעּלה הזהיר עברֹות, ּבעל רׁשע אדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדין, ּבעּוּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹמּלהעניׁשֹו

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט e)תּטה ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶֶַַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ―(ezaegl)אּטה ִֶַַָָ

ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא לֹומר: ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹּתלמּוד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּבמצות", הּוא ְְְְִִֶֶַַַֹ'אביֹון'

אתּֿדינֹו. תּטה לא ― ּבמצות ְְְִִֶֶֶַֹֹאביֹון

― הרע"ג הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא ּבּדין, עול ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹמּלעׂשֹות

eh)ּבּמׁשּפט" ,hi `xwie)יעבר ׁשּלא זה לאו וענין ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ
ׁש החּקים ּבפּטּורעל אֹו ּדבר ּבחּיּוב ּתֹורה ּגדרה ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
aiig)מּמּנּו xehtie i`kf aiigi `ly). ִֶ
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― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְִִִִֵֶַַַַָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא fi)אמרֹו: ,ck mixac) ְְִֵֶַַָָֹ
מּיׂשראל אדם מׁשּפט ׁשהּמּטה ל נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנה
עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא אחד ּבלאו ְְְֲֵֶֶַָָָָֹעֹובר

eh)ּבּמׁשּפט" ,hi `xwie)― ּגר מׁשּפט הּטה ואם ; ְְְִִִִֵַַָָ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני my)עֹובר `vz zyxt)לא" : ְְְִִִֵֵֵָֹ

― ּגר מׁשּפט ׁשּכלֿהּמּטה מלּמד ּגר, מׁשּפט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָתּטה
עֹובר ― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵָָָָעֹובר

לאוין". ְִִָָֹּבׁשלׁשה

― הקע"ז להׁשותהּמצוה הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹ
אר עם מהם ּכלֿאחד ולׁשמֹוע הּדין ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבין
ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא קּצּורם, אֹו ְְְְְִִֶֶָָָָֹּדבריו

"עמית(my)ּבספרא הּפרּוׁש (zyxtּובא ְְֲִִֵֶַָָ
(miyecwואחד ּכלֿצרכֹו מדּבר אחד יהא "ׁשּלא :ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: ְְִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר
מצּוה ׁשּכלֿאדם עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻׁשּכֹוללם
הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם ּתֹורה ּדין ְֲִִִִֵַַָָָָלדּון

לפניו(enikqde)התחילּו edy`לטעֹון it lr s`) ְְְִִִָָ
(cigiּדבר אתֿחברֹו ּדן "אחד אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֲֵֵֶֶַָָָ
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ׁשּנאמ ּבֹוּתֹורה, ויׁש ."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹעֹוד:
ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָיפרׁש
ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ּכּונֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻנתּבארּו

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאדם

צדק ּדין cgtn)עליו edkfie)ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְִִֶֶֶַָָָָֹ
אדם. מאֹותֹו מןֿהּנזקים לֹו למהּֿׁשּיקרה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחּוׁש

מּפניֿאיׁש" תגּורּו "לא יתעּלה fi)אמר ,` mixac) ְְִִִֵֶַַָָֹ
ּתאמר ׁשּמא מּפניֿאיׁש, תגּורּו "לא ספרא: ְְְִִִֵֶַָָָֹֹּולׁשֹון
אתּֿבני, יהרֹוג ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָמתירא

ּגדיׁשי ידליק d`eaz)ׁשּמא znixr)יקצֹוץ ׁשּמא , ְְְִִִִֶֶַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְִִֵֶַַַָֹאתֿנטיעֹותי

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשחד

תּקח" לא g)"וׁשחד ,bk zeny)הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִַַַָָָֹֹ
זה hi)ּבענין ,fh mixaca)ּובספרי .zyxt zlgz) ְְְְִִֵֶָ

(my mihteyזּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד תּקח "לא :ְֲִִַַַַַֹֹ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּולחּיב

ּבסנהדרין. ְְְְִֶַמקֹומֹות

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום
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― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ

(fk ,ak zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא bk,ּדינֹו, my) ְְְִִֵַָָָֹ
ּבפני`) ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי
מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ

ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי mihtynנכֹון zyxt) ְְְְֲִִִִִַָָ

(myׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" ׁשקר f)"מּדבר ,my)ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

מּׁשבּועֹות עֹוד:(l`.)ד' אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְִִֶַָָ
הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון למסּפר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָאזהרה

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות .(bk.)ּומעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹאתֿהּנׂשיא,

(fk ,ak my)מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, (x`znוׁשם ְְִִֵֶַַָ
(oiekzne,הּממׁשלה לֹו אׁשר הּמל על ְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו c,והּוא `xwie) ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָ
(ak.ּבסתם אֹותֹו אֹומרים x`ezוהחכמים mipzep) ְְְֲִִִַָָ
(df.ּבלבד זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָעל

אֹומרים והּמׁשנה aּובכלֿהּתלמּוד wxt dbibg) ְְְְְִִַַַָָ
(:fh Ð a dpynונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְֲִִִִֵַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". ּבית hi:)ואב oixcdpq)נׂשיא" : ְְְִִֵַָָ
(l"fg oeyla dnecke oixcdpqd)ּכבֹודֹו על ְֶַַָׁשּמחל

אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל מחּול; ּכבֹודֹו ―ְְֵֶֶֶַַָָ
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע מחּול". ְְִֵֶֶֶַַַָָָּכבֹודֹו

("`iyp" `xwp l"fg oeylay)ׁשענין לפי ,הּמל ְְִִִֶֶֶַָעם
ּכ מּלקּלל להזהיר זה ׁשלטֹוןלאו ּבידֹו ׁשּיׁש לֿמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָוהּוא
וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָׁשלטֹונית
― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָנראה

ֶלֹוקה.

ה'תשע"א ב' אדר ה' שישי יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיד'ֿה'אדרב'

― השי"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאיזה

ci)חרׁש" ,hi `xwie)ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע . ְְִִִֵֵֶַַַ
מתעֹוררת ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". zee`zאמרֹו: jezn) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(mwpהּנקּבע הּנזק צּורת לפי מןֿהּמּזיק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהּנקם
wiiecn)ּבּדמיֹון `ld epeinicae wefipd zaygna), ְִַ

אתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹלא
ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹלפי
הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות אֹותּה ְְְִֵֵַַַָָָָָּתנּוח
ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ׁשּתעניׁשהּו יׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמןֿהּדמיֹון.

ּבדעּתּה ׁשּיּגיע(dkixrda)ותנּוח הּנזק אתֿער ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ויׁש ּבהם. ואתּֿבׁשּתֹו הּדברים ּבאֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלּמּזיק
אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ְֵֶַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד ְְְְְִֶַַָָָָֻהתעֹוררּות
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קיג 'a xc` 'dÎ'c iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנאמ ּבֹוּתֹורה, ויׁש ."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹעֹוד:
ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָיפרׁש
ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ּכּונֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻנתּבארּו

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאדם

צדק ּדין cgtn)עליו edkfie)ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְִִֶֶֶַָָָָֹ
אדם. מאֹותֹו מןֿהּנזקים לֹו למהּֿׁשּיקרה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחּוׁש

מּפניֿאיׁש" תגּורּו "לא יתעּלה fi)אמר ,` mixac) ְְִִִֵֶַַָָֹ
ּתאמר ׁשּמא מּפניֿאיׁש, תגּורּו "לא ספרא: ְְְִִִֵֶַָָָֹֹּולׁשֹון
אתּֿבני, יהרֹוג ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָמתירא

ּגדיׁשי ידליק d`eaz)ׁשּמא znixr)יקצֹוץ ׁשּמא , ְְְִִִִֶֶַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְִִֵֶַַַָֹאתֿנטיעֹותי

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשחד

תּקח" לא g)"וׁשחד ,bk zeny)הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְִִַַַָָָֹֹ
זה hi)ּבענין ,fh mixaca)ּובספרי .zyxt zlgz) ְְְְִִֵֶָ

(my mihteyזּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד תּקח "לא :ְֲִִַַַַַֹֹ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּולחּיב

ּבסנהדרין. ְְְְִֶַמקֹומֹות

ה'תשע"א ב' אדר ד' חמישי יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ

(fk ,ak zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא bk,ּדינֹו, my) ְְְִִֵַָָָֹ
ּבפני`) ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי
מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ

ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי mihtynנכֹון zyxt) ְְְְֲִִִִִַָָ

(myׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" ׁשקר f)"מּדבר ,my)ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

מּׁשבּועֹות עֹוד:(l`.)ד' אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְִִֶַָָ
הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון למסּפר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָאזהרה

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות .(bk.)ּומעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹאתֿהּנׂשיא,

(fk ,ak my)מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, (x`znוׁשם ְְִִֵֶַַָ
(oiekzne,הּממׁשלה לֹו אׁשר הּמל על ְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו c,והּוא `xwie) ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָ
(ak.ּבסתם אֹותֹו אֹומרים x`ezוהחכמים mipzep) ְְְֲִִִַָָ
(df.ּבלבד זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָעל

אֹומרים והּמׁשנה aּובכלֿהּתלמּוד wxt dbibg) ְְְְְִִַַַָָ
(:fh Ð a dpynונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְֲִִִִֵַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". ּבית hi:)ואב oixcdpq)נׂשיא" : ְְְִִֵַָָ
(l"fg oeyla dnecke oixcdpqd)ּכבֹודֹו על ְֶַַָׁשּמחל

אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל מחּול; ּכבֹודֹו ―ְְֵֶֶֶַַָָ
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע מחּול". ְְִֵֶֶֶַַַָָָּכבֹודֹו

("`iyp" `xwp l"fg oeylay)ׁשענין לפי ,הּמל ְְִִִֶֶֶַָעם
ּכ מּלקּלל להזהיר זה ׁשלטֹוןלאו ּבידֹו ׁשּיׁש לֿמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָוהּוא
וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָׁשלטֹונית
― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָנראה

ֶלֹוקה.

ה'תשע"א ב' אדר ה' שישי יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישישיד'ֿה'אדרב'

― השי"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאיזה

ci)חרׁש" ,hi `xwie)ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע . ְְִִִֵֵֶַַַ
מתעֹוררת ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". zee`zאמרֹו: jezn) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(mwpהּנקּבע הּנזק צּורת לפי מןֿהּמּזיק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהּנקם
wiiecn)ּבּדמיֹון `ld epeinicae wefipd zaygna), ְִַ

אתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹלא
ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹלפי
הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות אֹותּה ְְְִֵֵַַַָָָָָּתנּוח
ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ׁשּתעניׁשהּו יׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמןֿהּדמיֹון.

ּבדעּתּה ׁשּיּגיע(dkixrda)ותנּוח הּנזק אתֿער ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ויׁש ּבהם. ואתּֿבׁשּתֹו הּדברים ּבאֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלּמּזיק
אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ְֵֶַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד ְְְְְִֶַַָָָָֻהתעֹוררּות
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רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ׁשּיהא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹויׁש
ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ּבגּופֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּמּנּו
אֹותּה ּתנּוח ולא יֹותר, חמּור הּדבר ְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשיהא
ויׁשמידהּו הּמּזיק אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַההתעֹוררּות,
ׁשּתהיה ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַמן
הּמּזיק ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהתעֹוררּות
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמחמת
ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְֲִִִַָָָָָָֹּוקללה
ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי מפרסם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוזה

הּקּלים(zrbxp)ׁשֹוככת ּבחטאים ּכזה ּבׁשעּור ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
אףֿעלּֿפ ולאמאד, ּכעסם על החֹוטא ידע ׁשּלא י ְְֲִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמע
הּוא אם היא: מּיׂשראל, אדם קללת ְְְִִִִִֵֶַָָָָָׁשאסרה
הּמּגיעים והּצער הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשֹומע
ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלֹו:
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָמצטער
ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה yiהּתֹורה f`y) ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`k wx xeq`lאּלא ,ֶָ

יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, מּצב על ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהקּפידה
מצאנּו וכ לכעֹוס. ירּגילּנה ולא לנקמה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹנפׁשֹו

הּקּבלה קללת(l"fg)ׁשּבעלי לאּסּור ראיה הביאּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלֿאדם

ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt)לי "אין : ְְִִֵֵֵָ
ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות מּנין חרׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
נאמר: לּמה ּכן אם תאר", לא ּבעּמ" ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

מיחד חרׁש מה dfa)'חרׁש'? ezlrn lk hrnky) ְֵֵֵֵָָֻ
ּבחּיים". ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִַָֹ
ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּומהּֿׁשאמרנּו

(myd)נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו קּלל אם וכן .ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבלאו עֹובר ― ּבׁשם אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָל
והמקּלל חרׁש"; תקּלל "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָֹאחד,
ׁשּתים; ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאיזה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹוהמקּלל

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)נׂשיא" אקרא "אני :ְֲִִֶָָ
ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא אחד "ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָבעּמ

זה על לחּיב תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ְְְֱִֵֵֶַַַַַֹֹּתלמּוד
ּב זה ועל עצמֹו יׁשּבפני אמרּו: מּכאן עצמֹו. פני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּדברים. ארּבעה מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָמדּבר
מּׁשּום עליו חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבןֿנׂשיא
ּומׁשּום ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ְְִִִִַַָָָָָָארּבעה

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום `mc)נׂשיא, mzq). ְְִִִַָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו .(dl.)מצוה ְְְִִֶֶָ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלפני
הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת מּׁשּום ְְִִִִִֶַַָָָָָּבכ
להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו אֹו ממֹונֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָהפסד
ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו לּדּינים ּולהֹודיע ּכלֿזה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

(miccvd cg` itn)עליהם רּבֹותינּו הביאּו ּוכבר .ְֲִֵֵֵֶַָ
מּמהֿ העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם ֲִִֵַַַַַַָָָָָהּׁשלֹום

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: (myּׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
(` ,dעדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

"אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְִִֶֶַָָ
עונֹו" ונׂשא אם(my)יּגיד א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

עליה ונׁשּבע ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהעדּות
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהעד

הּכתּוב iÎd)ׁשּבאר ,my)הּנזּכרים הּתנאים ּולפי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
l.)ּבּׁשבּועֹות Ð ` dpyn c wxt)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה fl:)ּדיני Ð d dpyn c wxt) ְְְְִִִֵֶַָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"א ב' אדר ו' קודש שבת

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָהעדים
ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ּולדקּדק ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּדין.
לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ראׁשֹון ּבדּבּור ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשּפֹוט

ו "ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו וׁשאלּתוהּוא חקרּת ְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
הּדבר" נכֹון אמת והּנה eh)היטב ,bi mixac)ּוכבר ְְֱִֵֵֵֶַָָָָ

הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבארּו
ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָואי
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתתקּים

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ
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ô:äøö-ìkî éðìvéå ýåýé éðéòaäëìëé íâå äNòú äùò íb ãåã éða äzà Ceøa ãåc-ìà ìeàL øîàiå §¥¥´§Ÿ̈½§©¦¥−¦¦¨¨¨«©¸Ÿ¤¨¹¤¨¦À¨³©¨Æ§¦´¨¦½µ©¨´Ÿ©«£¤½§©−¨´Ÿ

ô:BîB÷îì áL ìeàLå Bkøãì ãåc Cìiå ìëez¨®©¥³¤¨¦Æ§©§½§¨−¨¬¦§«
æëàõøà-ìà | èìnà èìnä ék áBè éì-ïéà ìeàL-ãéa ãçà-íBé äôqà äzò Baì-ìà ãåc øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¤¦½©¨²¤¨¤¬«¤−̈§©¨®¥«¦̧¹¦´¦¨¥¬¦¨¥´¤¤´¤
ìtzèìîðå ìàøNé ìeáb-ìëa ãBò éðL÷áì ìeàL épnî LàBðå íézL:Bãiî éáàeä øáòiå ãåc í÷iå §¦§¦À§©̧¦¤³¦¨Æ§©§¥³¦Æ§¨§´¦§¨¥½§¦§©§¦−¦¨«©¨´¨¨¦½©©£´Ÿ½

:úb Cìî CBòî-ïa Léëà-ìà Bnò øLà Léà úBàî-LLåâLéà åéLðàå àeä úâa Léëà-íò ãåc áLiå §¥«¥¬¦−£¤´¦®¤¨¦¬¤¨−¤¬¤©«©¥¤Á¨¦̧¦¨¦¬§©²¬©«£¨−̈¦´
:úéìîøkä ìáð-úLà ìéâéáàå úéìàòøæiä íòðéçà åéLð ézLe ãåc Búéáeãì ãbiåãåc çøá-ék ìeàL ¥®¨¦Æ§¥´¨½̈£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½©«£¦©¬¦¥«¤¨−̈©©§§¦«©ª©´§¨½¦«¨©¬¨¦−

óñåé-àìå úb(éø÷ óñé):BL÷áì ãBòäéðéòa ïç éúàöî àð-íà Léëà-ìà ãåc øîàiåíB÷î éì-eðzé E ©®§«Ÿ¨©¬¨©¬−§©§«©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¦À¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ¦§¦´¨À
:Cnò äëìînä øéòa Ecáò áLé änìå íM äáLàå äãOä éøò úçàaåàeää íBia Léëà Bì-ïziå §©©²¨¥¬©¨¤−§¥´§¨¨®§¨̧¨¥¥¯©§§²§¦¬©©§¨−̈¦¨«©¦¤¬¨¦²©¬©−

ô:äfä íBiä ãò äãeäé éëìîì âì÷ö äúéä ïëì âì÷ö-úàæäãNa ãåc áLé-øLà íéîiä øtñî éäéå ¤¦§¨®¨¥º¨«§¨³¦§©Æ§©§¥´§½̈©−©¬©¤«©§¦Æ¦§©´©¨¦½£¤¨©¬¨¦−¦§¥´
ìô:íéLãç äòaøàå íéîé íézL §¦§¦®¨¦−§©§¨¨¬¢¨¦«

i"yx

(Î).‡¯Â˜‰וכן פרדי"ץ, ובלע"ז קורא, ששמו יא)עוף יז עופות,(ירמיהו שאר קני אחר ומרדף ילד, ולא דגר קורא :

בציהם: על È‡Ï˘.(Î‚)ויושב ·È˘È:וצדיק צדיק ‡Á„.(‡)לכל ÌÂÈ ‰ÙÒ‡ ‰˙Úעלי ויבא יארוב שמא

Â‚Â'.(‰)פתאום: Í„·Ú ·˘È ‰ÓÏÂ:למשא לך ÌÈ˘„Á.(Ê)ואהיה ‰Ú·¯‡Â ÌÈÓÈואי שנים, ימים מיעוט

שמואל מיתת אחר מלך לא ושאול שמואל, שמת עד אכיש אצל דוד הלך לא שהרי שנה, זה ימים לפרש אפשר

בקרית הארון שהיה שנה ועשרים עלי, של שנותיו ממנין וגם עולם. בסדר ששנינו כמו חדשים, ארבעה אלא

הללו, חדשים ארבעה עם לעיבורו אחת ושנה שמואל, של ושתים חמשים מהם צא שנה, ששים הרי יערים,

שמואל, מיתת אחר שאול מלך שלא נמצא יערים, מקרית הארון את שהביא קודם בחברון דוד שמלך שנים ושבע

חדשים: מארבעה יותר

cec zcevn
(Î).ÈÓ„ ÏÙÈ Ï‡וכאלו בסכנה תמיד שאני מה לומר: רצה

כנגדו ה', פני מנגד ארצה יפול לא ההוא הדם נשפך, דמי
נקם: לבקש ÛÂ„¯È.תעמוד ¯˘‡Îמתמיד המלך לומר: רצה

מלך כאשר למקום, ממקום הקופץ פרעוש לבקש ומתענג
עוף שם והוא הקורא, אחר בהרים לרדוף מתענג מהמלכים
רודף לומר: ורצה ולצודו, אחריו לרדוף המלכים יתענגו אשר

וחשוב: גדול שר אחר כאלו הדיוט, אחר ˘Â·.(Î‡)הוא
בעיניך: נפשי ויקרה חשובה כי בעבור רעה, עוד לך אעשה לא כי לביתי, ‰È˙ÏÎÒ.חזור סכלות,‰�‰ עשיתי רודפך שאני במה

דבר: לא על לרדפך לשגות הרביתי ואף עמך, שה' ראיתי כי בעצמו:ÚÈÂ·¯.(Î·)על ולהשיב לשאול האמין לא זה, כל עם כי
(‚Î).˘È‡:הרבים על בתפלתו עצמו וכלל צדקתו, ישיב איש �Í˘Ù.(Î„)לכל ‰Ï„‚:נפשך ‡˙‰.(Î‰)יקרה ÍÂ¯·רצה

בהם: תצליח וגם נפלאים, מעשים תעשה עשה וגם ברוך, שאתה אנכי רואה ‡ÙÒ‰.(‡)לומר: ‰˙Úכנף שכרת אחר כי
בעבור פן כי עוד וחשש רודפו, זה כל שעם שראה אחר אבל בתחלה, כאשר אחריו לרדוף עוד יוסיף שלא חשב המעיל,

בואו: טרם דעת מבלי לומר: רצה אחד, ביום נספה ויהיה פתאום לבוא עוד ישכיל הצלחתו, טוב ÂÚ„.שרואה È�˘˜·Ïכאשר
ישראל: גבול בכל הנה עד ‡ÈÎ˘.(·)בקשני Ï‡ושש בא כאשר אבל ונמלט, בידם והתהולל ממנו פחד שמבראשונה אף

למשמעתו: סר ולהיות אצלו, לשבת אכיש עמו השלים בשאול, שנבאש נודע ואף עמו, איש ‰˘„‰.(‰)מאות È¯Úמבלי
בו: וימרוד העיר בחוזק ישגב פן כי בצורה, עיר לו לתת אכיש בו יאמין לא פן חשב כי סביב, ÍÓÚ.חומה ‰ÎÏÓÓ‰ ¯ÈÚ·

אנשי: בעבור המזונות יתייקרו כי לך, למשא אהיה ˆ˜Ï‚.(Â)כי ˙‡ 'ÂÎÂ ÂÏ Ô˙ÈÂיהושע שבספר לא)אף שהיתה(טו נאמר
מידם: הפלשתים לקחוה זה לאחר אולי יהודה, השבט:ÈÎÏÓÏ.‰„Â‰Èמנחלת בני לכל החזירה ולא לדוד, נתנה אכיש כי

oeiv zcevn
(Î).˘Ú¯Ù:שחורה כינה כמו‰˜Â¯‡.הוא עוף, (ירמיהושם

יא) דגר:יז קורא :(‡Î).‰¯˜È:חשיבות מלשון‰È˙ÏÎÒ.ענין
וטפשות: ושגגה:Â‡˘‚‰.סכלות משגה ·È„.(Î‚)מלשון
בידי: לומר ‡·È˙È.רצה ‡ÏÂ:רציתי ˙ÏÎÂ.(Î‰)ולא ÏÂÎÈ
יכולת: כליון:‡ÙÒ‰.(‡)מלשון יאוש,Â�Â‡˘.ענין מלשון

י)כמו נז נואש:(ישעיהו אמרת לא :(Ê).ÌÈÓÈ:שנה



קטו fkÎek wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyekdkÎkfkfÎ`

ëócøé øLàk ãçà Lòøt-úà Lwáì ìûøNé Cìî àöé-ék ýåýé éðt ãâpî äöøà éîc ìté-ìà äzòå§©À̈©¦³Ÿ¨¦Æ©½§¨¦¤−¤§¥´§Ÿ̈®¦«¨º̈¤´¤¦§¨¥À§©¥Æ¤©§´¤½̈©«£¤²¦§¬Ÿ
:íéøäa àøwäàëéLôð äø÷é øLà úçz ãBò Eì òøà-àì ék ãåã-éða áeL éúàèç ìeàL øîàiå ©Ÿ¥−¤«¨¦«©Ÿ¤Á¨¸¨¹̈¦´§¦«¨¦À¦Â«Ÿ¨©³§Æ½©Â©£¤̧¨§¨¬©§¦²

éðéòa:ãàî äaøä äbLàå ézìkñä äpä äfä íBiä Eáëúéðçä äpä øîàiå ãåc ïòiå(éø÷ úéðç)Cìnä §¥¤−©´©¤®¦¥¬¦§©²§¦¨«¤§¤−©§¥¬§«Ÿ©©³©¨¦Æ©½Ÿ¤¦¥−£¦´£¦´©¤®¤
:äçwéå íéøòpäî ãçà øáòéåâëðúð øLà Búðîà-úàå Bú÷ãö-úà Léàì áéLé ýåýéåíBiä | ýåýé E §©£²Ÿ¤¨¬¥«©§¨¦−§¦¨¤«¨©«Ÿ̈Æ¨¦´¨¦½¤¦§¨−§¤¡ª¨®£¤Á§¨«§Æ§Ÿ̈³©Æ

ì éúéáà àìå ãéa:ýåýé çéLîa éãé çìLãëéLôð ìcâz ïk éðéòa äfä íBiä ELôð äìãb øLàk äpäå §½̈§´Ÿ¨¦½¦¦§¬Ÿ©¨¦−¦§¦¬©§Ÿ̈«§¦¥À©«£¤̧¨«§¨¯©§§²©¬©¤−§¥¨®¥´¦§©³©§¦Æ
ô:äøö-ìkî éðìvéå ýåýé éðéòaäëìëé íâå äNòú äùò íb ãåã éða äzà Ceøa ãåc-ìà ìeàL øîàiå §¥¥´§Ÿ̈½§©¦¥−¦¦¨¨¨«©¸Ÿ¤¨¹¤¨¦À¨³©¨Æ§¦´¨¦½µ©¨´Ÿ©«£¤½§©−¨´Ÿ

ô:BîB÷îì áL ìeàLå Bkøãì ãåc Cìiå ìëez¨®©¥³¤¨¦Æ§©§½§¨−¨¬¦§«
æëàõøà-ìà | èìnà èìnä ék áBè éì-ïéà ìeàL-ãéa ãçà-íBé äôqà äzò Baì-ìà ãåc øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¤¦½©¨²¤¨¤¬«¤−̈§©¨®¥«¦̧¹¦´¦¨¥¬¦¨¥´¤¤´¤
ìtzèìîðå ìàøNé ìeáb-ìëa ãBò éðL÷áì ìeàL épnî LàBðå íézL:Bãiî éáàeä øáòiå ãåc í÷iå §¦§¦À§©̧¦¤³¦¨Æ§©§¥³¦Æ§¨§´¦§¨¥½§¦§©§¦−¦¨«©¨´¨¨¦½©©£´Ÿ½

:úb Cìî CBòî-ïa Léëà-ìà Bnò øLà Léà úBàî-LLåâLéà åéLðàå àeä úâa Léëà-íò ãåc áLiå §¥«¥¬¦−£¤´¦®¤¨¦¬¤¨−¤¬¤©«©¥¤Á¨¦̧¦¨¦¬§©²¬©«£¨−̈¦´
:úéìîøkä ìáð-úLà ìéâéáàå úéìàòøæiä íòðéçà åéLð ézLe ãåc Búéáeãì ãbiåãåc çøá-ék ìeàL ¥®¨¦Æ§¥´¨½̈£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½©«£¦©¬¦¥«¤¨−̈©©§§¦«©ª©´§¨½¦«¨©¬¨¦−

óñåé-àìå úb(éø÷ óñé):BL÷áì ãBòäéðéòa ïç éúàöî àð-íà Léëà-ìà ãåc øîàiåíB÷î éì-eðzé E ©®§«Ÿ¨©¬¨©¬−§©§«©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¦À¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ¦§¦´¨À
:Cnò äëìînä øéòa Ecáò áLé änìå íM äáLàå äãOä éøò úçàaåàeää íBia Léëà Bì-ïziå §©©²¨¥¬©¨¤−§¥´§¨¨®§¨̧¨¥¥¯©§§²§¦¬©©§¨−̈¦¨«©¦¤¬¨¦²©¬©−

ô:äfä íBiä ãò äãeäé éëìîì âì÷ö äúéä ïëì âì÷ö-úàæäãNa ãåc áLé-øLà íéîiä øtñî éäéå ¤¦§¨®¨¥º¨«§¨³¦§©Æ§©§¥´§½̈©−©¬©¤«©§¦Æ¦§©´©¨¦½£¤¨©¬¨¦−¦§¥´
ìô:íéLãç äòaøàå íéîé íézL §¦§¦®¨¦−§©§¨¨¬¢¨¦«

i"yx

(Î).‡¯Â˜‰וכן פרדי"ץ, ובלע"ז קורא, ששמו יא)עוף יז עופות,(ירמיהו שאר קני אחר ומרדף ילד, ולא דגר קורא :

בציהם: על È‡Ï˘.(Î‚)ויושב ·È˘È:וצדיק צדיק ‡Á„.(‡)לכל ÌÂÈ ‰ÙÒ‡ ‰˙Úעלי ויבא יארוב שמא

Â‚Â'.(‰)פתאום: Í„·Ú ·˘È ‰ÓÏÂ:למשא לך ÌÈ˘„Á.(Ê)ואהיה ‰Ú·¯‡Â ÌÈÓÈואי שנים, ימים מיעוט

שמואל מיתת אחר מלך לא ושאול שמואל, שמת עד אכיש אצל דוד הלך לא שהרי שנה, זה ימים לפרש אפשר

בקרית הארון שהיה שנה ועשרים עלי, של שנותיו ממנין וגם עולם. בסדר ששנינו כמו חדשים, ארבעה אלא

הללו, חדשים ארבעה עם לעיבורו אחת ושנה שמואל, של ושתים חמשים מהם צא שנה, ששים הרי יערים,

שמואל, מיתת אחר שאול מלך שלא נמצא יערים, מקרית הארון את שהביא קודם בחברון דוד שמלך שנים ושבע

חדשים: מארבעה יותר

cec zcevn
(Î).ÈÓ„ ÏÙÈ Ï‡וכאלו בסכנה תמיד שאני מה לומר: רצה

כנגדו ה', פני מנגד ארצה יפול לא ההוא הדם נשפך, דמי
נקם: לבקש ÛÂ„¯È.תעמוד ¯˘‡Îמתמיד המלך לומר: רצה

מלך כאשר למקום, ממקום הקופץ פרעוש לבקש ומתענג
עוף שם והוא הקורא, אחר בהרים לרדוף מתענג מהמלכים
רודף לומר: ורצה ולצודו, אחריו לרדוף המלכים יתענגו אשר

וחשוב: גדול שר אחר כאלו הדיוט, אחר ˘Â·.(Î‡)הוא
בעיניך: נפשי ויקרה חשובה כי בעבור רעה, עוד לך אעשה לא כי לביתי, ‰È˙ÏÎÒ.חזור סכלות,‰�‰ עשיתי רודפך שאני במה

דבר: לא על לרדפך לשגות הרביתי ואף עמך, שה' ראיתי כי בעצמו:ÚÈÂ·¯.(Î·)על ולהשיב לשאול האמין לא זה, כל עם כי
(‚Î).˘È‡:הרבים על בתפלתו עצמו וכלל צדקתו, ישיב איש �Í˘Ù.(Î„)לכל ‰Ï„‚:נפשך ‡˙‰.(Î‰)יקרה ÍÂ¯·רצה

בהם: תצליח וגם נפלאים, מעשים תעשה עשה וגם ברוך, שאתה אנכי רואה ‡ÙÒ‰.(‡)לומר: ‰˙Úכנף שכרת אחר כי
בעבור פן כי עוד וחשש רודפו, זה כל שעם שראה אחר אבל בתחלה, כאשר אחריו לרדוף עוד יוסיף שלא חשב המעיל,

בואו: טרם דעת מבלי לומר: רצה אחד, ביום נספה ויהיה פתאום לבוא עוד ישכיל הצלחתו, טוב ÂÚ„.שרואה È�˘˜·Ïכאשר
ישראל: גבול בכל הנה עד ‡ÈÎ˘.(·)בקשני Ï‡ושש בא כאשר אבל ונמלט, בידם והתהולל ממנו פחד שמבראשונה אף

למשמעתו: סר ולהיות אצלו, לשבת אכיש עמו השלים בשאול, שנבאש נודע ואף עמו, איש ‰˘„‰.(‰)מאות È¯Úמבלי
בו: וימרוד העיר בחוזק ישגב פן כי בצורה, עיר לו לתת אכיש בו יאמין לא פן חשב כי סביב, ÍÓÚ.חומה ‰ÎÏÓÓ‰ ¯ÈÚ·

אנשי: בעבור המזונות יתייקרו כי לך, למשא אהיה ˆ˜Ï‚.(Â)כי ˙‡ 'ÂÎÂ ÂÏ Ô˙ÈÂיהושע שבספר לא)אף שהיתה(טו נאמר
מידם: הפלשתים לקחוה זה לאחר אולי יהודה, השבט:ÈÎÏÓÏ.‰„Â‰Èמנחלת בני לכל החזירה ולא לדוד, נתנה אכיש כי

oeiv zcevn
(Î).˘Ú¯Ù:שחורה כינה כמו‰˜Â¯‡.הוא עוף, (ירמיהושם

יא) דגר:יז קורא :(‡Î).‰¯˜È:חשיבות מלשון‰È˙ÏÎÒ.ענין
וטפשות: ושגגה:Â‡˘‚‰.סכלות משגה ·È„.(Î‚)מלשון
בידי: לומר ‡·È˙È.רצה ‡ÏÂ:רציתי ˙ÏÎÂ.(Î‰)ולא ÏÂÎÈ
יכולת: כליון:‡ÙÒ‰.(‡)מלשון יאוש,Â�Â‡˘.ענין מלשון

י)כמו נז נואש:(ישעיהו אמרת לא :(Ê).ÌÈÓÈ:שנה



fiÎfhקטז wxt mildz - miaezk

mildzfh`iÎffibÎ`

æ:éúBéìë éðeøqé úBìéì-óà éðöòé øLà äåäé-úà Cøáàçãéîú écâðì äåäé éúéeL:èBnà-ìa éðéîéî ék £¨¥À¤−§Ÿ̈£¤´§¨¨®¦©¥¹À¦§¬¦¦§¨«¦¦Ä¦§Ÿ̈´§¤§¦´¨¦®¦¬¦¹¦¦À©¤«
è:çèáì ïkLé éøNa-óà éãBák ìâiå éaì çîN | ïëìéì éLôð áæòú-àì | ékïzú-àì ìBàLáéúë) ¨¥³¨©´−¦¦©¨¤́§¦®©§¹¨¦À¦§¬Ÿ¨¤«©¦³«Ÿ©«£´Ÿ©§¦´¦§®«Ÿ¦¥¬

êéãéñç(:úçL úBàøì Eãéñçàééðt-úà úBçîN òáN íéiç çøà éðòéãBzðéîéa úBîòð E:çöð E ¹£¦«§À¦§¬¨«©«¦¥¦»¶Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©−§¨¤¨¤®§¦−¦¦«§´¤«©
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בדרכיו: וללכת בחיים לבחור יעצני ÂÏÈÏ˙אשר Û‡
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עד מאליו תורה שלמד אבינו אברהם על פירשוהו

על המקראות לישב צריכין אנו אף תורה נתנה שלא

˙ÈÓ„.(Á)סדרן: È„‚�Ï '‰ È˙ÈÂ˘שמתי מעשי בכל

לעזרני תמיד הוא מימיני כי ולמה עיני לנגד מוראו

עמו היה ס"ת תמיד לנגדי ה' שויתי ד"א אמוט, לבל

אמוט בל מימיני שאמר וזה חייו ימי כל בו לקרות

בל ולפיכך בה עוסק שאני בימינו שנתנה התורה ע"ש

Â‚Â'.(Ë):(סא"א)אמוט È·Ï ÁÓ˘ ÔÎÏשאני לפי

עבירה בעון שהרי לשאול' נפשי תעזוב לא כי בוטח

חטאתך העביר ה' גם בשרתני בידי שהיתה גדולה

יב) ממך:(ש"ב לסור תעזבני לא שמעתה ק"ו

(‡È).ÌÈÈÁ Á¯‡ È�ÚÈ„Â˙ואינו הוא עתיד לשון

תפלה: ˘ÂÁÓ˙.לשון Ú·˘קץ לה שאין שמחה

עתיד של השמחה היא ÍÈ�Ù.:(סא"א)ותכלה ˙‡
לך: הקרובה בכת לפניך אשר ÍÈ�ÙÏÓ(·)שמחות

.‡ˆÈ ÈËÙ˘Óלהשפט ראוי שאני שבידי עבירות

בדין: לפניך יבואו ולא מלפניך יצאו ביסורין עליהם

.ÌÈ¯˘ÈÓ ‰�ÈÊÁ˙ ÍÈ�ÈÚבהן זכיות בידי יש אם

עיניך: במישרים Â‚Â'.(‚)תחזינה È·Ï ˙�Á·ידעתי

לא לפניך יבא עונשי משפט ואם בידי עבירה יש כי

לבי: בחנת כבר אשר בדין ÏÈÏ‰.אצדק ˙„˜Ùלעת

דוד ויקם ערב לעת ויהי שנאמר שבע בת בעון הערב

יא)וגו' ˙Óˆ‡.נסיתני:ˆ¯È�˙Ù.:(ש"ב Ï·מצאת לא

חפצך: ÈÙ.בי ¯·ÚÈ Ï· È˙ÂÓÊעוד תעלה אם

ליבחן בחנניבמחשבתי עוד לומר פי יעבר בל לפניך

שנאמר כמו כבר שאמרתי כמו כו)ונסני בחנני(לקמן

אומרים מה מפני הקב"ה לפני דוד שאמר ונסני ה'

אני לו אמר דוד אלהי אומרים ואין אברהם אלהי

ונסני בחנני אמר שלם ונמצא נסיונות בי' בחנתיו

שבת: במסכת כדאיתא

cec zcevn
(Ê).È�ˆÚÈ לאלוה:‡˘¯ לקבלו אותי שיעץ ÂÏÈÏ˙.בעבור Û‡

ע"ז אותי ויועצות מוסרות כליותי אף כן אותי יעץ הוא כאשר
הטורדת: ממחשבה פנוי הלב אשר עת שהיא בלילות

(Á).'‰ È˙ÈÂ˘:מעשי ורואה נגדי עומד ה' כאלו אחשב תמיד
.È�ÈÓÈÓ ÈÎ:לנפול נוטה אהיה ולא לי לעזור מימיני יעמוד זה בעבור È·Ï.(Ë)כי ÁÓ˘:תאותה תשיג È„Â·Î.כי Ï‚ÈÂהיא

הגוף: כבוד שהיא בקבר:ÔÂÎ˘È.הנשמה המות �È˘Ù.(È)אחר ·ÂÊÚ˙ ‡Ï ÈÎ:הגוף עם בקבר נפשי תכלה Â‚Â'.לא Ô˙˙ ‡Ï
במ"ש: הדבר וכפל יאמר הנפש בשמחות˙È�ÚÈ„Â.(È‡)על שובע להיות הנצחיים החיים המביאה באורח ללכת דעה בי תן

השכינה: מזיו נהנין שהצדיקים רז"ל וכמ"ש פניך את שאראה בימינך�ÂÓÈÚ˙.במה הנתונות הנעימות מן נצח עד שבע ולהיות
והנעימים: הנאהבים עוה"ב תענוגי הלב:ˆ„˜.(‡)והם ובכוונת בצדק הנאמרת מרמה:·Ï‡.תפלתי שפתי בלי הנאמרת

(·).‡ˆÈ ÈËÙ˘Ó:שפטני ולפיהן שעשיתי הישרים מעשה ראה כי אשמותי על הראוי משפט בי תעשה לא לומר ·Á�˙(‚)רצה
.È·Ï:צלולה האדם שמחשבת עת והוא בלילה בי והשגחת מחשבותי הטובהˆ¯È�˙Ù.לדעת לדעת כספו הצורף הזה כצורף

רשע: מחשבת בי מצאת ולא אותי בחנת כן פי:È˙ÂÓÊ.היא אמרי כן כמחשבותי לומר רצה פי דברי עוברים אינם מחשבותי

oeiv zcevn
(Á).È˙ÈÂ˘רגלי משוה כמו י"ח)שמתי �ÂÓÈÚ˙.(È‡):(לקמן

וערבות: מתיקות וה'Ù˜„˙.(‚)ענין כמו והשגחה זכרון ענין
כ"א)פקד מחשבה:È˙ÂÓÊ.:(בראשית ענין

xe` ldi
ע"בתודיענייא די"ג דערכין ספ"ב שמחות. שובע חיים אורח

שמחות שובע שנאמר היה נימין שבעת של מקדש של כנור
שובע דחגיגה רפ"ב בירושלמי שבע. אלא שובע א"ת פניך את
ברבות וכ"ה לע"ל. צדיקים של כתות שבע פניך את שמחות
שמחות שובע ברבות יעו"ש ע"א. ד"ר לר"פ קרוב פ"ל אמור
תורה שמחות בשבע דצ"ל כ' והמ"כ שמחות. בה' שבענו

בהעלותך ובפ' ואגדה. תלמוד ותוספתא משנה כתובים נביאים
כו' שמחות שובע שנאמר בכנור היו נימין ז' א' דרס"ד פט"ו
נצח. בימינך נעימות כו'. הללתיך ביום שבע אומר דוד וכן
קי"ט משפטים שמ"ז. עמוד ויצא ז"ג ב'. כ"א בראשית זח"א
רמ"ג ב' רכ"ג פינחס סע"ב ד"ג ויקרא סע"ב קס"ח תרומה ב'.

פ"ד: יעקב ירך שער בפרדס וע' סע"א.

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' ל eúå527áéúéדף ,528ïéãéúò :Léøã÷å ìàéìîb ïaø §¨¦©¨©§¦¥§¨¨¦£¦¦

:øîàpL ,íBé ìëa úBøt ïéàéöBnL ,úBðìéà(יז "àNðå(יחזקאל ¦¨¤¦¦¥§¨¤¤¡©§¨¨

ðòäî ,"éøô äNòå ó529ðòó530íBé ìëa531éøt óà ,532ìëa ¨¨§¨¨¤¦¨¨¨§¨©§¦§¨

Lãç ìk ïéà" :áéúkäå :øîà ,ãéîìz BúBà åéìò âìâì .íBé¦§¥¨¨©§¦¨©§¨§¦¥¨¨¨

.äfä íìBòa ïúîâc Eàøàå àBa :Bì øîà ?"LîMä úçz©©©¨¤¨©§©§¤ª§¨¨¨¨©¤

÷ôð533déì éåçà ,534eúå .óìö535áéúé ,536ìàéìîb ïaø ¨©©§¦¥¨¨§¨¦©¨©§¦¥

éìëe úBà÷ñeìb àéöBzL ,ìàøNé õøà äãéúò :Léøã÷å§¨¨¦£¦¨¤¤¦§¨¥¤¦§§¨§¥

úìéî537øîàpL עב):538, øa(תהלים úqô éäé"539õøàa540." ¥¨¤¤¡©§¦¦©©¨¨¤

."LîMä úçz Lãç ìk ïéà" :øîàå ãéîìz BúBà åéìò âìâì¦§¥¨¨©§¦§¨©¥¨¨¨©©©¨¤

÷ôð .[äfä íìBòa ïúîâc Eàøàå àBa :Bì øîà]541éåçà , ¨©§©§¤ª§¨¨¨¨©¤¨©©§¦

déì542úBiøèôe ïéäîk543úìéî éìkàå ,544àøáð ,545øa ¥§¥¦¦§¦§©§¥¥¨©§¨©

àøB÷546. ¨

i"yx

.âìâìf:zle` e.óìöoli` oin

zepeia` zexit ipin 'b orehd

i`dl `zi` ike oialele oiqixtwe

zwfg yixa xn`ck i`dl dizil

mizad('gk sc a"a):.øá úñôrnyn

ci qt oink oiagxy ze`wqelb

zpezk enk zlin ilk rnyne

oiprle xa xeayl enk xa .miqt

dngk dxa enk iwp xa zlin ilk

('e xiy):.úåéøèôå ïéäîëoi`veiy

oiagxe cg` dlila ody zenk

:ze`wqelbk oilebreøá àøáð
.àøå÷lcb xiievn yeal oink aiq

.jx `edyk lwc ly xewd zeaiaq

`vei jx `edyk oli`d spr xew

:xew iexw dywziy mcew dpy lka

l"fg zecb`a mixeriy jezn

היה,527) ּדֹומה מעׂשה ׁש529)יׁשב528)ועֹוד יֹוצא530)ּכמֹו ְְֲֵֶֶֶַַָָָ
ענפים531) ועֹוד עֹוד נֹוספים ותמיד הּזמן, ּכל ְְְֲִִִֵַַַָָָָצֹומח
זאת532) על ּגם לצאת. עתיד הּוא רּבן533)ּגם יצא ִֵַַַַָָָָָֹ

הּתלמיד, עם ה534)ּגמליאל עץ את לֹו עֹוד535)הראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
היה, ּדֹומה יהיה537)יׁשב536)מעׂשה ונּתן מׁשי, אריגי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

נֹוסף. עּבּוד ללא ּבהם על538להׁשּתּמׁש הּנביא ּבתאּור ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּגאּלה: ּבזמן להיֹות ׁשעתידים הרּבים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻהּׁשּנּויים

יד540)[=ּתבּואה]539) ּפּסת ּכמֹו ּגדֹולה ּתהיה ׁשהּתבּואה ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
איׁש, הּתלמיד,541)וכף עם ּגמליאל רּבן הראה542יצא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

לּתלמיד ּבאפן543)לֹו קצר זמן ּתֹוְך מהאדמה הּיֹוצאים ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשר ּומאכלים. ּגלּוסקאֹות ּכמֹו נראים והם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמׁשלם,

ּגמליאל:544) רּבן לֹו ּכמֹו545)הראה הּגדלים סיבים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
הּדקל.546) סביב ארּוגים ְֲִִִֶֶַקֹורים
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מתוך פירוש רש"י

קט )י( ושאלו ודרשו מחרבותיהם. הכל ישאלו עליהם מה נהיתה בפלוני ופלוני, מתוך קול חורבה שיצא 
עליהם: ודרשו. משמע מאת אחרים, שהרי נקוד חטף קמץ. וכן ושאלו מפי אחרים הוא משמע, שישאלו 

אחרים עליהם. ויש לפתור ושאלו, ממשקל חזק, יהיו משאלים על הפתחים:

קי )ב( מטה. לשון משען, כמו )תהלים קה, טז( "כל מטה לחם": מטה עזך ישלח ה' מציון. כשתשוב מן 
המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים, ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא לחם ויין )בראשית יד, 

יח(: רדה. במלחמה: בקרב אויבך. לבטח: 

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסד באל"ף בי"ת, אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו, וכן כולם 
מאל"ף ועד תי"ו. וכמו כן מזמור השני. הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה, והשני מספר בשבחו של צדיק: 

)ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות שנאמרו בהם "וזכרת כי היית במצרים" )עפ"י דברים 

טו, טו(, לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: 

המשך מעמוד ג



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc migaf(oey`x meil)

aixwdl exzed okynd mwedy mcewy ,`ziixaa xn`p ceríéøëæ§¨¦
äîäaa úeøëæå úeîz øî øîàã) ,ïéîeî éìòáe ïéîéîz ,úBá÷ðe§¥§¦¦©£¥¦§¨©©©§¦§©§¥¨
éìòae ïéîéîz óBòì äîäa L÷zéàå úBôBòá úeøëæå úeîz ïéàå§¥©§¦§¨§¦§©§¥¨§§¦¦©£¥

(ïéîeî÷etàìéhrnl -àìc øáà øqeçî.daxwdl xzed ¦§©¥§©¥¤§Ÿ
:gp ipal daxwda xeq` xa` xqegny oicl xewn d`ian `xnbd

(øîà)øñàpL øáà øqeçîì ïépî ,øæòìà éaø [øîàc]daxwdl §¨©©¦¤§¨¨¦©¦¦§©¥¤¤¤¡©
øîBì ãeîìz ,çð éðáì(hi e ziy`xa)øNa ìkî éçä ìkîe'`iaY 'ebe ¦§¥Ÿ©©§©¦¨¨©¦¨¨¨¨¦

,'daYd l`àáä äøBz äøîàdaizläîäadixai`a dnilyy ¤©¥¨¨§¨¨¨¥§¥¨
e,dlL ïéøáéà éLàø ïéiçL.xa` zxqegn `leaezkd citwd m`e ¤©¦¨¥¥¨¦¤¨

aixwiy ick `ed mrhdy xazqn ,xa` xqegn daizl `iai `ly
.zenily zendan oaxw

:`xnbd dywnàîìéãå`a 'igd lkne'éèeòîìdnda `iai `ly §¦§¨§©¥
äôéøè:`xnbd zvxzn .zeigl dleki dpi`yàeääly herind - §¥¨©
,dtixh'òøæ úBiçl'î(b f my)à÷ôð`ad ,gpl xn`p jke ,cnlp - ¦§©¤©¨§¨

.zclei dpi`y dtixh `le ,zecle micleiy miig ilra
:`xnbd dywnè øîàc ïàîì àçéðä,úãìBé dðéà äôéøozipy ¨¦¨§©§¨©§¥¨¥¨¤¤

,'rxf zeigl' ieeivdn dtixh hrnlúãìBé äôéøè øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¨¤¤
,øîéîì àkéà éàîherind z`e ,'rxf zeigl' i`pzd da miiwzn ixd ©¦¨§¥©

oipn `iyewd zxfege ,'igd lkne' weqtdn cenll jixv dtixh ly
.xa` zxqegn hrnl rcp

:`xnbd zvxznàø÷ øîàäweqta xn`p `ld -(hi e my)l` `iaY' ¨¨©§¨¨¦¤
zigdl daYd,'Czà'jz`' yxtl yie,Cì ïéîBãaepi` gpy oeike ©¥¨§©£Ÿ¦¨§¦¨

.dtixh opi`y zenda `iadl eilr jk dtixh
:`xnbd dywnäåä äôéøè déôeb çð àîìéãådid envr gp `nye - §¦§¨Ÿ©¥§¥¨£¨

:`xnbd zvxzn .'jz`'n zetixh hrnl oi`e ,dtixháéúk íéîz̈¦§¦
déaxn`p gpa -(h e my),'minY wiCv Wi` gp'ezernyn 'minz'e ¥Ÿ©¦©¦¨¦

.dtixh epi`y eteba mly:`xnbd dywn'íéîz' àîìéãåeteba epi` §¦§¨¨¦
`l`,åéëøãa:`xnbd zvxzn .olaqe eipr `edy xnelkáéúk ÷écö ¦§¨¨©¦§¦
déa'minz' `linne ,olaqe eipr epiide ,wicv didy eilr xn`p xak - ¥

:`xnbd zl`ey .eteba dpeekdìéãå,åéëøãa íéîz àîeipr `ede §¦§¨¨¦¦§¨¨
e ,olaqe,åéNòîa ÷écö.qng ecia oi`e ©¦§©£¨

:`xnbd daiynäåä äôéøè déôeb çðc Czòc à÷ìñ éàgpy - ¦¨§¨©§¨§Ÿ©¥§¥¨£¨
,dtixh did envrdéì øîà÷ éîxne` d"awd did ike -çðì ¦¨¨©¥§Ÿ©

ìéiò Cúååëãla` ,daizl `ad jenk zetixh -ìéiòú àì íéîìL ¦§¨¨©¥§¥¦Ÿ§©¥
xnel xazqn `l `ld ,`iaz `l ze`ixae zenily zenda la` -
dtixh mihrnny oeikne .dtixh did `l envr gpy gkene ,jk

.xa` zxqegn 'igd lk'n hrnl xyt` ,'jz`'n
:`xnbd zl`eyïì à÷ôðc øçàîemihrnny -'Czà'î`ly ¥©©§¨§¨¨¥¦¨

ieeivd ,daizl dtixh `iadléì änì 'òøæ úBiçì'.epcnln dn - §©¤©¨¨¦
:`xnbd daiynàîéúc eäîy xn`z `ny -'Czà'm`iaiy dpeekd ©§¥¨¦¨
àîìòa àúeöìm`e ,daiza ccea didi `ly dxagl gpl eidiy - §©§¨§¨§¨

okeléôàmiig lraï÷æeñéøñ eléôàzcll mzexyt`a oi`y - £¦¨¥£¦¨¦
,daizl `iadl did i`yxïì òîLî÷zeigl' aezkd eprinyn - ¨©§©¨

zxzein ok m`e .mlerd meiwl miig ilra `iadl dpeekdy 'rxf
.dtixh hrnl dpnn micnl jgxk lre ,'jz`' zaiz

lirl d`aedy `ziixad z` x`al dkiynn `xnbd(:ehw)epipy :
daxwda miigd ilra lk exzed okynd mwed `ly cry ,`ziixaa

eeidiy cala.ïéàîè àì ìáà ïéøBäèx`azd `ld :`xnbd dywn §¦£¨Ÿ§¥¦
zepaxwdn micnlp dxez ozn mcew zepaxwd zaxwd ipicy lirl

,myn cnlp mi`nh aixwdl xeqi`d mb ok m`e ,gp aixwdyeåä éîe¦£
miig ilra eid ike -àzòL àéääa ïéøBäèe ïéàîè,dry dze`a - §¥¦§¦§©¦©§¨

zenda zgwl gp dehvpy ieeivd `nye ,dxezd dpzip `l oiicr `ld
.el zxg` zernyn ,`nh oinne xedh oinn

:`xnbd zvxzn,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
dpeekd ,mixedhd mipindn dray zgwl gpl xn`pykïúBàî¥¨

[øäèéì ïéãéúòä] (äøéáò ïäá äãáòð àìù)dxezd ozpiz xy`k ¨£¦¦¦©¥
:`xnbd zl`ey .l`xyiléòãé eåä àðîilra el` gp rci oipn - §¨£¨§¦

:`xnbd daiyn .cizra mixedh eidi miigàcñç áøãkenk - ¦§©¦§¨
oixcdpq zkqna `cqg ax x`iay(:gw)ilra wx zgwl gp rci oipn

,dxiar mda dcarp `ly miig,àcñç áø øîàcgpïøéáòälk z`] §¨©©¦§¨¤¡¦¨
[miigd ilraäáézä éðôì,dil` mqipkdl ickäáézäL ìk ¦§¥©¥¨Ÿ¤©¥¨

BzèìB÷qpkidl did lekieòeãéaok m`e ,dxiar ea dcarp `ly ©§§¨©
rci mb df ote`aàeäLzeidl cizr,øBäèm`eïzèìB÷ äáézä ïéà ¤¨¥©¥¨©§¨

òeãéae` ,dxiar mda dcarpyïäLzeidl micizr.ïéàîè §¨©¤¥§¥¦
dcarp `l miig ilra el`a gp rci cvik zxg` drc d`ian `xnbd

:mixedh mdn in rci mb jke ,dxiaràø÷ øîà ,øîà eäáà éaø- ©¦£¨¨©¨©§¨
weqta xn`p(fh f ziy`xa),'äá÷ðe øëæ íéàaäå'qipkd gp ,xnelk §©¨¦¨¨§¥¨

miig ilra wx daizl,ïäéìéàî ïéàaämda dcarp `l el`y rcie ©¨¦¥¥¥¤
ilra ipiny ,d"awd ly ieeivd it lr rci mb df ote`ae ,dxiar
mipinde ,mixedhd md dray dray odil`n eil` e`ay miigd

.mi`nhd md mipy mipy eil` e`ay
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdúBìBò eáø÷ ìkäå øî øîà̈©©§©Ÿ¨§

:`xnbd zwiicn .dler zepaxwd lk eid okynd znwd mcew -
y rnynïéà úBìBòla`àì íéîìL:`xnbd dywn ,eaixwdàäå ¦§¨¦Ÿ§¨

áéúkdxez ozn mcew(d ck zeny),'íéøt 'äì íéîìL íéçáæ eçaæiå' §¦©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
gkene.minly eaixwdy:`xnbd zvxznàîéà àlàjk `l` - ¤¨¥¨

aa epwqr o`k cr ,`ziixad z` yxtz,daxwda exzedy miig ilr
,miaixwnd miyi`a mipc ep` dzrneìkägp ipa oiae l`xyi oia - ©Ÿ

eáø÷eaixwd -,úBìBò)íà éë àì íéîìù ìáà àéðúäå íéîìùå ¨§
(úåìåòïéà úBìBò [çð éðáìå]la` ,eaixwd mlek ok` -àì íéîìL §¦§¥Ÿ©¦§¨¦Ÿ

,dxez ozn onfn mze` eaixwd l`xyi wx `l` ,eaixwd mlek
zyecw mdilr dlg ,zixad mc z` mrd lr wxf dyn xy`ky

.minly eaixwd okle ,minly zaxwda exzede l`xyi
zxaeq ef `ibeq :`xnbd zxne`øîàc ïàîky xaeqd `xen`k -àì §©§¨©Ÿ

,àðéðç øa éñBé éaøå øæòìà éaø øîzéàc .çð éða íéîìL eáø÷̈§§¨¦§¥Ÿ©§¦§©©¦¤§¨¨§©¦¥©£¦¨
eáø÷ øîà ãçeaixwd -eáø÷ àì øîà ãçå [çð éða íéîìL]- ©¨©¨§§¨¦§¥Ÿ©§©¨©Ÿ¨§

`lminly gp ipa eaixwd.:`xnbd zl`eyøîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©
y xaeqd ly -.çð éða íéîìL eáø÷:`xnbd daiynáéúëcaezk - ¨§§¨¦§¥Ÿ©¦§¦

lad aixwdy oaxwd oipra weqta(c c ziy`xa),àeä íâ àéáä ìáäå'§¤¤¥¦©
,'ïäéáìçîe Bðàö úBøBëaîyexcl yie,øác eäæéàedn xnelk ¦§Ÿ¥¤§¥¤¥¤¨¨

oaxwdBáìçL[mixeni`d-]éaâì áø÷ Blek ïéàå çaæî éaâì áø÷ ¤£¨¨¥§©¥¦§¥©§¥¨¥§©¥
çaæî,milrad zlik`l crein `l`,íéîìL äæ øîBà éåäo`kn ¦§¥©¡¥¥¤§¨¦

:`xnbd zl`ey .minly aixwd gp oayøîàc ïàîc àîòè éàî- ©©£¨§©§¨©
gp ipay xaeqd lyeáø÷ àì:`xnbd daiyn .minlyáéúëc- Ÿ¨§¦§¦

giynd zenia zene`d oipra aezk'ïîéú éàBáe ïBôö éøeò'xiy) ¦¨¦¥¨
(fh c mixiyd,,minkg eyxceøòðúzly dzeely sxhz -äneà ¦§©¥¨

ïBôva äéNònLxy`k] oetva hgydl dpicy dler wx daixwny - ¤©£¤¨©¨
,zeler wx miaixwny gp ipa epiide ,[dze` aixwn l`xyiàBáúål` §¨

giynd jln,íBøcáe ïBôva äéNònL äneàl`xyi xnelk ¨¤©£¤¨©¨©¨
lka mzhigyy minly mbe oetva dzhigyy dler mb daixwny

.mexca mb epiide dxfra mewn
:`xnbd dywnénð øîeeaixwd `l gp ipay xaeqd `xen`d mb - ©©¦

,ezhiyl weqtd z` x`al jixv ,minlyáéúëäaezk `ld - ¨§¦
lad ly epaxwa,'ïäéáìçîe'gken myne.minly aixwd gp oay ¥¤§¥¤

`l` ,mixeni` dzernyn oi` 'odialg' zaiz :`xnbd zvxzn
dler oaxw `iad lady dpeekd[eäãéã] ïäéðîMîmipnydn - ¦§¥¥¤¦§

.excray mixgaend
:`xnbd dywnénð øîeeaixwd gp ipay xaeqd `xen`d mb - ©©¦

,ezhiyl weqtd z` x`al jixv ,minlyáéúëäaezk `ld -éøeò' ¨§¦¦
'ïBôözvxzn .minly eaixwd `l gp ipay minkg zyxcn epgkede ¨

weqtd :`xnbd[àeää],'oetv ixer' -,áéúëc àeä úBiìb õeaé÷a ©§¦¨ª¦§¦
z` uawle xxerzdl zinexc gexle zipetv gexl dpet weqtde

.my exftzdy l`xyi zeielb
:`xnbd dywnáéúk àäåaezk drxtl dyn ixaca `lde -i zeny) §¨§¦
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המשך בעמוד קלו

oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

b"d.àìã øáà øñåçî é÷åôàì ïéîåî éìòáå íéîéîú úåá÷ðå íéøëæzenz 'iqxb `le

`zi` inp okynd znwd xg`l dxez ozn mcew `ixi` i`nc 'ek zendaa zexkfe

dndaa `l elqtp `l oinen ilrac llkn `l xa` xqegn la` xn`wcn cere `dl

:sera `le.çð éðáì øñàðù:deabl aixwdl.íéøáéà éùàø ïééçùixedf`l il dnle

odn aixwdy daxwd meyn e`l i` ediilr

:daizd on ez`va.à÷ôð òøæ úåéçìî
:zclei dpi` dtixhc.êì ïéîåãáihernl

:dtixh.åéëøãá íéîú:olaqe eipråäî
.êúà àîéúã`l` jl oineca yxcinl e`l

el zeidl eceakl `l` dyer epi`y ricedy

:`zeevl.òøæ úåéçì ì"î÷ira `zeevl e`l

`ed `xizi jz` jgxk lr `zydne edl

:jl oineca dia yxcinl.ååä éî`l ixd

:dxez dpzp.ïäéìéàî ïéàáäe`ay oze` lke

mze` xikd odae e`a odili`n daizd l`

e`aye oixedh ody rci dray dray e`ay

:oi`nh ody mipy mipy.íéîìù íéçáæ åçáæéå
zxn` z`e ded okynd znwd mcew ipiqe

minly eaxw `l okynd mwed [`ly] crc

:llk.ìëìeaxw gp ipal oia l`xyil oia

zryne gp ipal eaxw `l minly la` zeler

mdl eaxw l`xyi exgapy dxez ozn

:minly.øòðúúz` 'd xrpie (ci zeny) oeyl

:mixvn.ïåôöá äéùòîùdperhy dler epiid

:oetv.àáúå:giynd jln l`äéùòîù äîåà
.íåøãå ïåôözeler oiaixwny l`xyi epiidc

:minlye.åäãéã ïåäéðîùîoday oipnyd on

:eed zeler edine.úåéìâ õåáé÷áixer [w"de]

zeilb uawl zinexc gex i`eae zipetv gex

:mka zexfetnd.úåìåòå íéçáæepiid migaf

ipyne .gp ipa edlek dxez ozn mcewe minly

dhigy oeyl `l` minly opi` migaf

:dlik`le `nlra.'åë ã"îì àçéðä`zbelt

:onwl.éàðúë[exzi] ded dxez ozn mcew i`

:xg`l i`åë åìëéäáå.'åë ãåáë øîåà åì
oznae zeli` llegi 'd lew `xwc `yix

jlne jln lk ly elkidae irzyn dxez

:d"awdl ceak xne` elek'ä áùéå íäì øîà
.íìåòì êìîmlerl jln `diy rayp xak

:mzigyi `le eizeixa lrúåàî òùú
àøáðù íãå÷ úåøåã äòáøàå íéòáùå

.íìåòäxac ixd epiax dyn cre mc`n e"ke

:(dw mildz) xec sl`l dev.æåòdxezd

:l`xyi ly ofern `idy
'éôàã
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àîìéãåmixtv izy iab (mye .nw sc oileg) owd geliy 'tac dniz .dtixh ihernl

ip`yc l"ie dtixh ihernle dly mixai` iy`x oiigy izxz dpin 'iyxc zeig

oixyk oinen x`yc gp iab la` leqt oiprl oiey odipye oaxw oirk `edy rxevn ixetiv

:`wec dtixh ihernl dinwe`l l"ed

ìáà.xninl `ki` i`n zclei dtixh c"nl

igd lkn dil xziin `l diciclc 'it

z"`e dtixh ihernl jixhvi`e xa` xqegnl

hrnin ikid zcleie dig dtixhc oeikigd lkn `

zeign hrnn `l (my f"b) owd geliy 'ta `d

`kd ip`yc xnel yie dig dtixh c"nl zetixh

dtixh ihernl rnzyn xitye xzein igd lknc

xazqne dxenb zeig rnzync digc b"r`

ith zcleie digc b"r` dtixh ihernl

zx`yp d`ixa dtixh oi` n"nc xa` zxqegnn

:i`d ilek mlerd meiwl `ifg `leêúà
il dnl igd lkn i`d k"` z"`e .jl oineca

diteb gp `nlc `niz ike `wtp jz`n ediiexzc

liir jzeekc `pngx xn`w in ded xa` xqegn

incca `xw `nwenc l"ie liirz `l minly

meiw oiprlc xa` zxqegnl inc `le dtixhl

:opiyiig `l mlerd

àîìéãig `lde z"`e .ded dtixh diteb gp

`l `nyc l"ie dpy ze`n 'b ok ixg`

dtixh c"nk oiibeqe el ie`xk ze`ixae gka did

mc`c zetixh oia wlgl libx did z"xe dig

`lfn dil zi` mc`c meyn dndac zetixhl

iziin (.bn sc oileg) zetixh el` yixac dywe

:dndac zetixh` aei`n di`x

xeq`
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úeîz ,øî øîàã) .ïéîeî éìòáe ïéîéîz ,úBá÷ðe íéøëæ§¨¦§¥§¦¦©£¥¦§¨©©©
L÷zéàå .úBôBòá úeøëæå úeîz ïéàå ,äîäaa úeøëæå§¦§©§¥¨§¥©§¦§¨§¦§©
øáà øqeçî é÷etàì (ïéîeî éìòae ïéîéîz ,óBòì äîäa§¥¨§§¦¦©£¥¦§©¥§©¥¤
øáà øqeçîì ïépî ,øæòìà éaø [øîàc] (øîà) ,àìc§Ÿ§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¦§©¥¤
,'øNa ìkî éçä ìkîe' øîBì ãeîìz ,çð éðáì øñàpL¤¤¡©¦§¥Ÿ©©§©¦¨¨©¦¨¨¨
.dlL ïéøáéà éLàø ïéiçL äîäa àáä ,äøBz äøîà̈§¨¨¨¥§¥¨¤©¦¨¥¥¨¦¤¨
.à÷ôð 'òøæ úBiçl'î ,àeää .äôéøè éèeòîì ,àîìéãå§¦§¨§©¥§¥¨©¦§©¤©¨§¨
ïàîì àlà .úãìBé dðéà äôéøè ,øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©§¥¨¥¨¤¤¤¨§©
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קיט oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

b"d.àìã øáà øñåçî é÷åôàì ïéîåî éìòáå íéîéîú úåá÷ðå íéøëæzenz 'iqxb `le

`zi` inp okynd znwd xg`l dxez ozn mcew `ixi` i`nc 'ek zendaa zexkfe

dndaa `l elqtp `l oinen ilrac llkn `l xa` xqegn la` xn`wcn cere `dl

:sera `le.çð éðáì øñàðù:deabl aixwdl.íéøáéà éùàø ïééçùixedf`l il dnle

odn aixwdy daxwd meyn e`l i` ediilr

:daizd on ez`va.à÷ôð òøæ úåéçìî
:zclei dpi` dtixhc.êì ïéîåãáihernl

:dtixh.åéëøãá íéîú:olaqe eipråäî
.êúà àîéúã`l` jl oineca yxcinl e`l

el zeidl eceakl `l` dyer epi`y ricedy

:`zeevl.òøæ úåéçì ì"î÷ira `zeevl e`l

`ed `xizi jz` jgxk lr `zydne edl

:jl oineca dia yxcinl.ååä éî`l ixd

:dxez dpzp.ïäéìéàî ïéàáäe`ay oze` lke

mze` xikd odae e`a odili`n daizd l`

e`aye oixedh ody rci dray dray e`ay

:oi`nh ody mipy mipy.íéîìù íéçáæ åçáæéå
zxn` z`e ded okynd znwd mcew ipiqe

minly eaxw `l okynd mwed [`ly] crc

:llk.ìëìeaxw gp ipal oia l`xyil oia

zryne gp ipal eaxw `l minly la` zeler

mdl eaxw l`xyi exgapy dxez ozn

:minly.øòðúúz` 'd xrpie (ci zeny) oeyl

:mixvn.ïåôöá äéùòîùdperhy dler epiid

:oetv.àáúå:giynd jln l`äéùòîù äîåà
.íåøãå ïåôözeler oiaixwny l`xyi epiidc

:minlye.åäãéã ïåäéðîùîoday oipnyd on

:eed zeler edine.úåéìâ õåáé÷áixer [w"de]

zeilb uawl zinexc gex i`eae zipetv gex

:mka zexfetnd.úåìåòå íéçáæepiid migaf

ipyne .gp ipa edlek dxez ozn mcewe minly

dhigy oeyl `l` minly opi` migaf

:dlik`le `nlra.'åë ã"îì àçéðä`zbelt

:onwl.éàðúë[exzi] ded dxez ozn mcew i`

:xg`l i`åë åìëéäáå.'åë ãåáë øîåà åì
oznae zeli` llegi 'd lew `xwc `yix

jlne jln lk ly elkidae irzyn dxez

:d"awdl ceak xne` elek'ä áùéå íäì øîà
.íìåòì êìîmlerl jln `diy rayp xak

:mzigyi `le eizeixa lrúåàî òùú
àøáðù íãå÷ úåøåã äòáøàå íéòáùå

.íìåòäxac ixd epiax dyn cre mc`n e"ke

:(dw mildz) xec sl`l dev.æåòdxezd

:l`xyi ly ofern `idy
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àîìéãåmixtv izy iab (mye .nw sc oileg) owd geliy 'tac dniz .dtixh ihernl

ip`yc l"ie dtixh ihernle dly mixai` iy`x oiigy izxz dpin 'iyxc zeig

oixyk oinen x`yc gp iab la` leqt oiprl oiey odipye oaxw oirk `edy rxevn ixetiv

:`wec dtixh ihernl dinwe`l l"ed

ìáà.xninl `ki` i`n zclei dtixh c"nl

igd lkn dil xziin `l diciclc 'it

z"`e dtixh ihernl jixhvi`e xa` xqegnl

hrnin ikid zcleie dig dtixhc oeikigd lkn `

zeign hrnn `l (my f"b) owd geliy 'ta `d

`kd ip`yc xnel yie dig dtixh c"nl zetixh

dtixh ihernl rnzyn xitye xzein igd lknc

xazqne dxenb zeig rnzync digc b"r`

ith zcleie digc b"r` dtixh ihernl

zx`yp d`ixa dtixh oi` n"nc xa` zxqegnn

:i`d ilek mlerd meiwl `ifg `leêúà
il dnl igd lkn i`d k"` z"`e .jl oineca

diteb gp `nlc `niz ike `wtp jz`n ediiexzc

liir jzeekc `pngx xn`w in ded xa` xqegn

incca `xw `nwenc l"ie liirz `l minly

meiw oiprlc xa` zxqegnl inc `le dtixhl

:opiyiig `l mlerd

àîìéãig `lde z"`e .ded dtixh diteb gp

`l `nyc l"ie dpy ze`n 'b ok ixg`

dtixh c"nk oiibeqe el ie`xk ze`ixae gka did

mc`c zetixh oia wlgl libx did z"xe dig

`lfn dil zi` mc`c meyn dndac zetixhl

iziin (.bn sc oileg) zetixh el` yixac dywe

:dndac zetixh` aei`n di`x
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äLî øîàiå' áéúk àäå .áéúëc àeä úBiìb õeaé÷a ,[àeää] .'ïBôö éøeò' áéúëä ,énð øîe .[eäãéã]¦§©©¦¨§¦¦¨©§¦¨ª¦§¦§¨§¦©Ÿ¤Ÿ¤
àäå .äáø÷äì úBìBòå ,äìéëàì íéçáæ .'eðéäìà 'äì eðéNòå úBìBòå íéçáæ eðéãéa ïzz äzà íb©©¨¦¥§¨¥§¨¦§§¨¦©¡Ÿ¥§¨¦©£¦¨§§©§¨¨§¨
ïàîì àçéðä .áéúëc àeä äøBz ïzî øçàì ,àeää .'íéçáæe äìBò [äLî ïúBç] Bøúé çwiå' áéúk§¦©¦©¦§¥Ÿ¤¨§¨¦©§©©©©¨¦§¦¨¦¨§©
àkéà éàî ,äéä äøBz ïzî íãB÷ [Bøúé] ,øîàc ïàîì àlà .äéä äøBz ïzî øçà [Bøúé] ,øîàc§¨©¦§©©©©¨¨¨¤¨§©§¨©¦§¤©©¨¨¨©¦¨
,øîàc ïàîì .äéä äøBz ïzî øçà Bøúé ,øîà ãçå .äéä äøBz ïzî íãB÷ Bøúé ,øîà ãç .éåì ïa òLBäé éaøå àéiç éaø éða ,øîzéàc .øîéîì§¥©§¦§©§¥©¦¦¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©¦§¤©©¨¨¨§©¨©¦§©©©©¨¨¨§©§¨©
òLBäé éaø .øéibúðå àáe òîL äòeîM äî ,'ïéãî ïäk Bøúé òîLiå' ,éàpúk .çð éða eáéø÷ä íéîìL ,øáñ÷ ,äéä äøBz ïzî íãB÷ Bøúé¦§¤©©¨¨¨¨¨©§¨¦¦§¦§¥Ÿ©§©¨¥©¦§©¦§Ÿ¥¦§¨©§¨¨©¨§¦§©¥©¦§ª©

ìçiå' Bcöa áéúk éøäL ,òîL ÷ìîò úîçìî ,øîBàòîL äøBz ïzî ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø .'áøç éôì Bnò úàå ÷ìîò úà òLBäé L ¥¦§¤¤£¨¥¨©¤£¥§¦§¦©©£Ÿ§ª©¤£¨¥§¤©§¦¨¤©¦¤§¨¨©¨¦¥©©¨¨©
,äøéL eøîàå ïäéìëéäa äãòø ïzæçà íéáëBë éãáBò [éëìî] ìëå ,BôBñ ãòå íìBòä óBqî CìBä BìB÷ äéä ,ìàøNéì äøBz äðzépLkL ,[àáe]¨¤§¤¦§¨¨§¦§¨¥¨¨¥¦¨¨§©§¨©§¥§¥¨¦£©§¨§¨¨§¥¨¥¤§¨§¦¨
øîà) .íìBòì àa ìeaî ànL ,eðòîL øLà ïBîää ìBw äî ,Bì eøîàå ,òLøä íòìa ìöà ílek eöa÷úð .'ãBák øîBà Blek Bìëéäáe' øîàpL¤¤¡©§¥¨¥¨¦§©§¨¥¤¦§¨¨¨¨§¨§©¤¨£¤¨©§¤¨©¨¨¨¨©

òì ìeaî àéáî BðéàL ,àeä Ceøa LBãwä òaLð øák ,'íìBòì Cìî 'ä áLiå' ,[íäì øîà] .'áLé ìeanì 'ä' ,(íäììL ìeaî ,Bì eøîà .íìB ¨¤©©¨¨¨©¨¤©¥¤¤¤§¨§¨¦§©©¨¨¤¥¥¦©¨¨¨§©¤
ìBw äîe .øNa ìk úéçLî BðéàL òaLð øák ,ïäì øîà .'ètLð 'ä Làa (äpä) ék' øîàpL ,àéáî ,Là ìL ìeaî ìáà .àéáî Bðéà íéî©¦©¥¦£¨©¤¥¥¦¤¤¡©¦¦¥¨¥¦§¨¨©¨¤§¨¦§©¤¥©§¦¨¨¨©
àøápL íãB÷ úBøBc äòaøàå íéòáLå úBàî òLz Bìöà äæeðb äúéäL ,åéæðb úéáa Bì Lé äáBè äcîç ,íäì øîà .eðòîML äfä ïBîää¤¨©¤¤¨©§¨©¨¤¤§¨¨¥§¥§¨¨¤¨§¨§¨¤§§©¥§¦§¦§©§¨¨¤¤¦§¨
íé úòéø÷ ,øîBà øæòéìà éaø .'íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä' eøîàå ílek eçút [ãiî] ,'ïzé Bnòì æBò 'ä' øîàpL ,åéðáì dðzéì Lwéáe ,íìBòä̈¨¦¥¦§¨§¨¨¤¤¡©§©¦¥¦¨¨§¨§¨§§¨¥¤©©¨©¦¡¦¤¤¥§¦©©

ì äøîà äðBfä áçø óàå .'éøBîàä éëìî ìk òBîLë éäéå' øîàpL ,àáe òîL óeñíé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL ék' òLBäé éçeìL ¨©¨¤¤¡©©§¦¦§©¨©§¥¨¡¦§©¨¨©¨¨§¨¦§¥§ª©¦¨©§¥£¤¦¤¥©
.'Léàa çeø ãBò äî÷ àìå' øîà÷c ,àëä àðL éàîe .'çeø ãBò íá äéä àìå' (déì) øîàc ,íúä àðL éàî .'óeñ©§¨¨¨§¨©¥§Ÿ¨¨¨©©§¨¨¨§¨¨©§Ÿ¨¨©§¦
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`oifgeקכ mipya cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

.ééåù÷à 'éôàãigelyl dxn` xaca zrcei dzidy `ide eyw` `l yinyzl xa`

:df oeyla ryedi.øî øîàã:exzi 'ta `zliknaäøîàìáç ìéáùá éì ìçîé
.ïåìçå íéúùôålgni 'ba iz`hg mixac 'ba r"yax dxn` ikd `ipz `zlikna

mbe micxeie oelgd jxc milaga dil` oiler mit`pn eidy oelge mizyte laga

mixac dyly oze`ae urd izyta mzpnh

:migelyd livdl dzkf onvr.ïòééñì øåñà
zyecwc dfd onfa oebk zenad xeqi` zrya

:xzid dixg` oi` milyexi.ïäì ééåøåàj`id

:eyriåìéæ.éàìéâ éîìåò ïéøú åøáãegwe ekl

:xacl iep oky cg` lib ipa mixega mieb ipy

.ïåèøéù àîé à÷ñîãyaiizne f"rla oenil

heicd ynzyp `ly opirac rwxw dyrpe

:gafna.éúãç éáéö åúééàåynzyp `ly

:milk ixay `di `ly mc` odaàøåð å÷ôàå
.àúãç àøîîly x"iyiiet `edy l"p

on y` ea oi`iveny f"rla x"iiv` `nzqi`

:mipa`dâ"ä`ipzc reny oa `"xk o`nk

`id k"zae .'ek gafn dn xne` reny oa `"x

:dpey`x dyxta diepy.øîåà ãçà áåúë
`id diepye mixtqa zyaeyn ef `ziixa

`d diepy `id jke mipdk zkxaa ixtqa

yya ziad lke miynga gafn mewn cvik

i`zqec oa iqei `a` mya xne` iax ze`n

`"x ze`n yy ody miyng hay lkn dab

yxtnck oxebd z` cec owie xne` reny oa

adf [ilwy] mewna dpex`l cec ozie oipra

dlerl xwad la` ze`n yy lwyn

milwy sqka mivrl xwad ilke mibixende

ikde ('ibd k"r) 'ebe dpex` xn`ie miyng

yxit `le oxebd z` cec owie `xwc `yexit

xak xg` mewna eyxit ixdy e`pw dna

z`e 'ebe mewna dpex`l cec ozie (`k `"dc)

:(adf) miyng milwy sqka dpw xwadàä
.äîáá øæòìà 'ø äãåîgwl mibixend ipzwc

:dpex` xack mivrl cec.úåàî ùù ì÷ùî
ze`n yy lwyn dey sqk yxtn dinwl

:adf.ìáøåè ìù äèîdxt zkqna `xwp jk

:(h"n a"it).àñ÷øå÷ã àæéòur ly fr oink

mivixg [ieyr mbe] micg zecizi ea yie

miywd lr e`iane ekilene y"ipxw mivixg

oiyrpe oikzgzne dyecipy xg`l dyic ly

:oaz.àø÷ éàîokene mivixg ieyr `edc

:wecle jecl.áäæ éì÷ù úåàî ùù óñë
dab adf ly miyng milwy dey sqk w"de

:haye hay lkn.ìàøùé úåîå÷î ìëá`w

odn cg` `vi 'it`c `zyd jzrc `wlq

:my milw miycw lke` l`xyi dpgnl ueg

.øåð÷ð øòùry did dxfr ly:gxfnd xïäå
.øáãîáù íéòì÷ ïäded xepwp xryn miptl

:okyna mirlwd on miptl mewnkìëá àîéà
.ìàøùé äðçî úåîå÷îweliq zrya 'it`y

mewnae enr okilen `l` milqtp oi` zerqn

:dpgna oilke` oziipg.äúéä úøçà ãåò`id dn yxtn (g"n `"t) milk zkqna d`neha dl qpkpd lr dilr oiyper eid `le dxfrne ziad xdn dwelg ziriax dpgn

:ziad xdn ezwelg.éàåä àäéî äéåì äðçîã:diel dpgn `le i`ed l`xyi dpgnc ok `l m`c xqgc `ed l`xyi dpgne
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øåñà(.dn sc) y"a wxta lirl xn`c iqei 'xl dniz .ozegily zeyrl xeq`e oriiql

yixa gkenck xeq` oeyl `kd ipzinl l"d `l aiig uega ohgeyd mieb iycwc

dnk yiy itl xeq` ipzwc l"ie xeq` ipzinl dil zil zxk aeigc (:br sc) `neic `xza 't

:`aeig zac dcear eh` opixfbc oriiql xeq`c uega ediilr aiigin `lc zecear

ïàîëxwir .'ek reny oa xfrl` iaxk

sc) dax unewda zegpna dizlin

:(.ak

äáâ.ze`n yy ody haye hay lkn miyng

yxtn adf `kde sqk `kd aizkc `d

lkl adf ly milwy 'p dey sqk dab w"dc dinwl

mihayd lkl adf ze`n yy dey epiidc hay

ilwy miyng el ozpc yxcna yiy xne` z"xe

xey 'tac dywe sqk ilwy ze`n yy epiidc adf

d"k dey adf ly xpicc rnyn (.el sc w"a) gbpy

miltk ar adf ly xpicc z"x xne`e sqk ly

oileg) zetixh el` 'ta 'ixn`cn rcze sqk lyn

adf xpic iaerk dia xiizyi` i`e legh iab (:dp sc

:sqk lyn eiaera dpeync rnyn dxiyk

àîéàelit`y .l`xyi dpgn zenewn lka

zrya
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,øî øîàc .äòãé àðîe .eL÷à àì énð ,ééeL÷à eléôàc©£¦©§¥©¦Ÿ©§§¨¨§¨§¨©©
,eøîà .äðBfä áçø ìò àa àlL ãéâðå øN ìk Eì ïéà¥§¨©§¨¦¤Ÿ¨©¨¨©¨¨§
äúðæå ,íéøönî ìàøNé eàöiLk äúéä íéðL øNò úa©¤¤¨¦¨§¨§¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§¨§¨
íéMîç øçà .øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà [ìk]¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨©©£¦¦
ïBlç ìáç øëNa ,éì ìeçî àäé ,äøîà .äøéibúð ,äðL̈¨¦§©§¨¨§¨§¥¨¦¦§©¤¤©
ïéàMø ,äfä ïîfa íéáëBë éãáBòå ,øî øîà :íézLôe¦§¦¨©©§§¥¨¦©§©©¤©¨¦
éða ìà øac' ,ïðaø eðúc .éléî éðä àðî .ïk úBNòì©£¥§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥¤§¥
éãáBòä ïéàå ,õeç éèeçL ìò ïéeeöî ìàøNé éða ,'ìàøNé¦§¨¥§¥¦§¨¥§¦©§¥§¥¨§¥
ãçàå ãçà ìk ,Cëéôì .õeç éèeçL ìò ïéeeöî íéáëBë¨¦§¦©§¥§¦¨¨¤¨§¤¨
øîà .äöøiM äî ìk äéìò áéø÷îe ,Bîöòì äîa Bì äðBa¤¨¨§©§©§¦¨¤¨¨©¤¦§¤¨©
úBNòìå ïòéiñì øeñà ,éqà áø øîà ,àçà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©£¨¨©©©¦¨§©§¨§©£
àä ék .éøL ,[eäì] eäðéøBàìe ,äaø øîà .ïúeçéìL§¦¨¨©©¨§¦§§¨¦¦¨
ì déìäéð de÷qà ,déì äçìL .àáøì àðaøe÷ äøcL ,àkìî øBáLc dénéà ,æéîøeä àøtéàcíL §¦§¨§¦¦¥¦§©§¨©§¨§§¨§¨¨¨§¨¥©§©¦¨¥§¥

øìe àøôñ áøì eäì øîà .íéîLàëéä eæçå ,éàìeb éîìeò éøz eøáãe eìéæ ,àðeä øa àçà á ¨©¦¨©§§©©§¨§©£¨©¨¦§©§¥¨¥¨¥©£¥¨
ì déìäéð de÷qàå ,àzãç àønî àøeð e÷étàå ,ézãç éáéö eì÷Le ,ïBèøéN àné à÷qîcíL §©§¨©¨¦§§©¦¥©§¥§©¦¨¦¨¨©§¨§©§©¦¨¥§¥

äî ,øîBà òenL ïa øæòìà éaø ,àéðúc .òenL ïa øæòìà éaøk ,ïàîk ,ééaà déì øîà .íéîL̈©¦¨©¥©©¥§©§©¦¤§¨¨¤©©§©§¨©¦¤§¨¨¤©©¥©
ïa øæòìà éaø äãBî ,àäå .èBéãä ïäa LnzLé àlL íéöò óà ,èBéãä Ba LnzLé àlL çaæn¦§¥©¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§§¨¤©¦¤§¨¨¤
'úBàî LL ì÷Lî áäæ éì÷L ,íB÷na ïðøàì ãåc ïziå' øîBà ãçà áeúk ,àéðúc .äîáa òenL©©§¨¨§©§¨¨¤¨¥©¦¥¨¦§¨§¨©¨¦§¥¨¨¦§©¥¥
èáL ìkî äáBâ ,ãöék àä .'íéMîç íéì÷L óñëa ø÷aä úàå ïøbä úà ãåc ï÷iå' áéúëe ,'åâå§¦©¦¤¨¦¤©Ÿ¤§¤©¨¨§¤¤§¨¦£¦¦¨¥©¤¦¨¥¤
íB÷îe [íéöòå] ø÷a ,éàzñBã ïa éñBé àaà íeLî øîBà éaø .úBàî LL ïäL ,íéLîç èáLå§¥¤£¦¦¤¥¥¥©¦¥¦©¨¦¤§©¨¨§¥¦§
íB÷îe íéöòå ø÷a ,øîBà òeîL ïa øæòìà éaø .úBàî LLa ,Bìek úéaä ìëå .íéLîça çaæî¦§¥©©£¦¦§¨©©¦§¥¥©¦¤§¨¨¤©©¥¨¨§¥¦§
éðBãà ìòéå çwé ,ãåc ìà äðåøà øîàiå' áéúëc .úBàî LLa ,Bìek úéaä ìëå .íéLîça ,çaæî¦§¥©©£¦¦§¨©©¦§¥¥¦§¦©Ÿ¤£©§¨¤¨¦¦©§©©£¦
íúä ,Cì øîà àáøå .íéöòì [ø÷aä éìëe] íéâéøBnäå ,äìBòì ø÷aä äàø .[åéðéòa áBhä] Cìnä©¤¤©§¥¨§¥©¨¨§¨§©¦¦§¥©¨¨¨¥¦§¨¨¨©¨¨¨
,ééaà øîà .ìaøeè ìL ähî ,éàî .ìaøeè ìL ähî ,àleò øîà .íéâéøBî éàî .ézãça énð©¦§©§¥©¦¦¨©¨¦¨¤§¨©¦¨¤§¨¨©©©¥

ézîN äpä' àø÷ éàî ,ééaà øîà .éàLéc ïLééãc àñ÷ø÷c àféòìòa Lãç õeøç âøBîì C ¦¨§¦§§¨§¨§¨¦¨¥¨©©©¥©§¨¦¥©§¦§©¨¨¨©©
ï÷iå' áéúëe ,'Bâå ïðøàì ãåc ïziå' áéúk .éããäà éàø÷ déì éîøå ,déøáì àáø déì éø÷î .'úBiôét¦¦©§¥¥¨¨¦§¥§¨¥¥§¨¥©£¨¥§¦©¦¥¨¦§¨§¨§§¦©¦¤
.éããäà ïééL÷ ,ézkàå .úBàî LL ïäL ,íéMîç èáLå èáL ìkî äáBb ,ãöék àä .'Bâå ãåc̈¦§¨¥©¤¦¨¥¤§¥¤£¦¦¤¥¥¥§©©¦©§¨©£¨¥
íél÷ íéLã÷ :áäæ úBàî LL ì÷Lîa óñk äáBb ,øîà÷ éëä àlà .áäæ àëä ,óñk íúä̈¨¤¤¨¨¨¨¤¨¨¦¨¨©¤¤¤§¦§©¥¥¨¨¨¨¦©¦
déáéúéà .éåä àì äðçî ìáà ,ìàøNé úBîB÷î ìëa ,àðeä áø øîà :[ìàøNé äðçî ìëa] íéìëàð¤¡¨¦§¨©£¥¦§¨¥¨©©¨§¨§¦§¨¥£¨©£¤Ÿ£¥¥¦¥
äðçî Ck ,øaãna äðçnL íLk ,àéðz àäå .éàåä àì ,øaãna úBðçîe ,àðeä áøì ïîçð áø©©§¨§©¨©£©¦§¨Ÿ£©§¨©§¨§¥¤©£¤©¦§¨¨©£¤

ì úéaä øäî .ìàøNé äðçî ,úéaä øäì íéìLeøéî .íéìLeøéaïàkî .äiåì äðçî ,øBðwð øòL ¦¨©¦¦¨©¦§©©©¦©£¥¦§¨¥¥©©©¦§©©¦¨©£¥§¦¨¦¨
naL íéòì÷ ïä ïäå ,äðéëL äðçî Cìéàå.àèéLt .ìàøNé äðçî íB÷î ìëa ,àîéà àlà .øaã §¥©©£¥§¦¨§¥¥§¨¦¤©¦§¨¤¨¥¨§¨§©£¥¦§¨¥§¦¨

óà ,'ãòBî ìäà òñðå' àø÷ øîà .énð éëä àîéàå .ïì òîLî à÷ ,àöBéa eìñtéà ,àîéúc eäî©§¥¨¦©§§¥¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨©Ÿ¤¥©
úøæò ìéçå ,äúéä úøçà ãBò ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz .àeä 'ãòBî ìäà' ,òñpL ét ìò©¦¤¨©Ÿ¤¥©§¨©¦¦§¤©¥©¤¤¨§¨§¥¤§©
àì ,eäéépéî éä .ãáìa úBðçî éðL àlà eéä àì ,äìéLáe .äéìò ïéLðBò eéä àìå ,àéä íéLð̈¦¦§Ÿ¨§¦¨¤¨§¦ŸŸ¨¤¨§¥©£¦§¨¥¦©§Ÿ
,éàåä àì äiåì äðçî ,Czòc à÷ìñ éàc .éàåä ,äiåì äðçîc ,àøazñî ,äaø øîà .äåä£¨¨©©¨¦§©§¨§©£¥§¦¨£©§¦¨§¨©§¨©£¥§¦¨Ÿ£©
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קכי oifge` mipya cenr fhw sc ± oey`x wxtzereay

.ééåù÷à 'éôàãigelyl dxn` xaca zrcei dzidy `ide eyw` `l yinyzl xa`

:df oeyla ryedi.øî øîàã:exzi 'ta `zliknaäøîàìáç ìéáùá éì ìçîé
.ïåìçå íéúùôålgni 'ba iz`hg mixac 'ba r"yax dxn` ikd `ipz `zlikna

mbe micxeie oelgd jxc milaga dil` oiler mit`pn eidy oelge mizyte laga

mixac dyly oze`ae urd izyta mzpnh

:migelyd livdl dzkf onvr.ïòééñì øåñà
zyecwc dfd onfa oebk zenad xeqi` zrya

:xzid dixg` oi` milyexi.ïäì ééåøåàj`id

:eyriåìéæ.éàìéâ éîìåò ïéøú åøáãegwe ekl

:xacl iep oky cg` lib ipa mixega mieb ipy

.ïåèøéù àîé à÷ñîãyaiizne f"rla oenil

heicd ynzyp `ly opirac rwxw dyrpe

:gafna.éúãç éáéö åúééàåynzyp `ly

:milk ixay `di `ly mc` odaàøåð å÷ôàå
.àúãç àøîîly x"iyiiet `edy l"p

on y` ea oi`iveny f"rla x"iiv` `nzqi`

:mipa`dâ"ä`ipzc reny oa `"xk o`nk

`id k"zae .'ek gafn dn xne` reny oa `"x

:dpey`x dyxta diepy.øîåà ãçà áåúë
`id diepye mixtqa zyaeyn ef `ziixa

`d diepy `id jke mipdk zkxaa ixtqa

yya ziad lke miynga gafn mewn cvik

i`zqec oa iqei `a` mya xne` iax ze`n

`"x ze`n yy ody miyng hay lkn dab

yxtnck oxebd z` cec owie xne` reny oa

adf [ilwy] mewna dpex`l cec ozie oipra

dlerl xwad la` ze`n yy lwyn

milwy sqka mivrl xwad ilke mibixende

ikde ('ibd k"r) 'ebe dpex` xn`ie miyng

yxit `le oxebd z` cec owie `xwc `yexit

xak xg` mewna eyxit ixdy e`pw dna

z`e 'ebe mewna dpex`l cec ozie (`k `"dc)

:(adf) miyng milwy sqka dpw xwadàä
.äîáá øæòìà 'ø äãåîgwl mibixend ipzwc

:dpex` xack mivrl cec.úåàî ùù ì÷ùî
ze`n yy lwyn dey sqk yxtn dinwl

:adf.ìáøåè ìù äèîdxt zkqna `xwp jk

:(h"n a"it).àñ÷øå÷ã àæéòur ly fr oink

mivixg [ieyr mbe] micg zecizi ea yie

miywd lr e`iane ekilene y"ipxw mivixg

oiyrpe oikzgzne dyecipy xg`l dyic ly

:oaz.àø÷ éàîokene mivixg ieyr `edc

:wecle jecl.áäæ éì÷ù úåàî ùù óñë
dab adf ly miyng milwy dey sqk w"de

:haye hay lkn.ìàøùé úåîå÷î ìëá`w

odn cg` `vi 'it`c `zyd jzrc `wlq

:my milw miycw lke` l`xyi dpgnl ueg

.øåð÷ð øòùry did dxfr ly:gxfnd xïäå
.øáãîáù íéòì÷ ïäded xepwp xryn miptl

:okyna mirlwd on miptl mewnkìëá àîéà
.ìàøùé äðçî úåîå÷îweliq zrya 'it`y

mewnae enr okilen `l` milqtp oi` zerqn

:dpgna oilke` oziipg.äúéä úøçà ãåò`id dn yxtn (g"n `"t) milk zkqna d`neha dl qpkpd lr dilr oiyper eid `le dxfrne ziad xdn dwelg ziriax dpgn

:ziad xdn ezwelg.éàåä àäéî äéåì äðçîã:diel dpgn `le i`ed l`xyi dpgnc ok `l m`c xqgc `ed l`xyi dpgne
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øåñà(.dn sc) y"a wxta lirl xn`c iqei 'xl dniz .ozegily zeyrl xeq`e oriiql

yixa gkenck xeq` oeyl `kd ipzinl l"d `l aiig uega ohgeyd mieb iycwc

dnk yiy itl xeq` ipzwc l"ie xeq` ipzinl dil zil zxk aeigc (:br sc) `neic `xza 't

:`aeig zac dcear eh` opixfbc oriiql xeq`c uega ediilr aiigin `lc zecear

ïàîëxwir .'ek reny oa xfrl` iaxk

sc) dax unewda zegpna dizlin

:(.ak

äáâ.ze`n yy ody haye hay lkn miyng

yxtn adf `kde sqk `kd aizkc `d

lkl adf ly milwy 'p dey sqk dab w"dc dinwl

mihayd lkl adf ze`n yy dey epiidc hay

ilwy miyng el ozpc yxcna yiy xne` z"xe

xey 'tac dywe sqk ilwy ze`n yy epiidc adf

d"k dey adf ly xpicc rnyn (.el sc w"a) gbpy

miltk ar adf ly xpicc z"x xne`e sqk ly

oileg) zetixh el` 'ta 'ixn`cn rcze sqk lyn

adf xpic iaerk dia xiizyi` i`e legh iab (:dp sc

:sqk lyn eiaera dpeync rnyn dxiyk

àîéàelit`y .l`xyi dpgn zenewn lka

zrya
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,øî øîàc .äòãé àðîe .eL÷à àì énð ,ééeL÷à eléôàc©£¦©§¥©¦Ÿ©§§¨¨§¨§¨©©
,eøîà .äðBfä áçø ìò àa àlL ãéâðå øN ìk Eì ïéà¥§¨©§¨¦¤Ÿ¨©¨¨©¨¨§
äúðæå ,íéøönî ìàøNé eàöiLk äúéä íéðL øNò úa©¤¤¨¦¨§¨§¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§¨§¨
íéMîç øçà .øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà [ìk]¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨©©£¦¦
ïBlç ìáç øëNa ,éì ìeçî àäé ,äøîà .äøéibúð ,äðL̈¨¦§©§¨¨§¨§¥¨¦¦§©¤¤©
ïéàMø ,äfä ïîfa íéáëBë éãáBòå ,øî øîà :íézLôe¦§¦¨©©§§¥¨¦©§©©¤©¨¦
éða ìà øac' ,ïðaø eðúc .éléî éðä àðî .ïk úBNòì©£¥§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥¤§¥
éãáBòä ïéàå ,õeç éèeçL ìò ïéeeöî ìàøNé éða ,'ìàøNé¦§¨¥§¥¦§¨¥§¦©§¥§¥¨§¥
ãçàå ãçà ìk ,Cëéôì .õeç éèeçL ìò ïéeeöî íéáëBë¨¦§¦©§¥§¦¨¨¤¨§¤¨
øîà .äöøiM äî ìk äéìò áéø÷îe ,Bîöòì äîa Bì äðBa¤¨¨§©§©§¦¨¤¨¨©¤¦§¤¨©
úBNòìå ïòéiñì øeñà ,éqà áø øîà ,àçà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©£¨¨©©©¦¨§©§¨§©£
àä ék .éøL ,[eäì] eäðéøBàìe ,äaø øîà .ïúeçéìL§¦¨¨©©¨§¦§§¨¦¦¨
ì déìäéð de÷qà ,déì äçìL .àáøì àðaøe÷ äøcL ,àkìî øBáLc dénéà ,æéîøeä àøtéàcíL §¦§¨§¦¦¥¦§©§¨©§¨§§¨§¨¨¨§¨¥©§©¦¨¥§¥

øìe àøôñ áøì eäì øîà .íéîLàëéä eæçå ,éàìeb éîìeò éøz eøáãe eìéæ ,àðeä øa àçà á ¨©¦¨©§§©©§¨§©£¨©¨¦§©§¥¨¥¨¥©£¥¨
ì déìäéð de÷qàå ,àzãç àønî àøeð e÷étàå ,ézãç éáéö eì÷Le ,ïBèøéN àné à÷qîcíL §©§¨©¨¦§§©¦¥©§¥§©¦¨¦¨¨©§¨§©§©¦¨¥§¥

äî ,øîBà òenL ïa øæòìà éaø ,àéðúc .òenL ïa øæòìà éaøk ,ïàîk ,ééaà déì øîà .íéîL̈©¦¨©¥©©¥§©§©¦¤§¨¨¤©©§©§¨©¦¤§¨¨¤©©¥©
ïa øæòìà éaø äãBî ,àäå .èBéãä ïäa LnzLé àlL íéöò óà ,èBéãä Ba LnzLé àlL çaæn¦§¥©¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§§¨¤©¦¤§¨¨¤
'úBàî LL ì÷Lî áäæ éì÷L ,íB÷na ïðøàì ãåc ïziå' øîBà ãçà áeúk ,àéðúc .äîáa òenL©©§¨¨§©§¨¨¤¨¥©¦¥¨¦§¨§¨©¨¦§¥¨¨¦§©¥¥
èáL ìkî äáBâ ,ãöék àä .'íéMîç íéì÷L óñëa ø÷aä úàå ïøbä úà ãåc ï÷iå' áéúëe ,'åâå§¦©¦¤¨¦¤©Ÿ¤§¤©¨¨§¤¤§¨¦£¦¦¨¥©¤¦¨¥¤
íB÷îe [íéöòå] ø÷a ,éàzñBã ïa éñBé àaà íeLî øîBà éaø .úBàî LL ïäL ,íéLîç èáLå§¥¤£¦¦¤¥¥¥©¦¥¦©¨¦¤§©¨¨§¥¦§
íB÷îe íéöòå ø÷a ,øîBà òeîL ïa øæòìà éaø .úBàî LLa ,Bìek úéaä ìëå .íéLîça çaæî¦§¥©©£¦¦§¨©©¦§¥¥©¦¤§¨¨¤©©¥¨¨§¥¦§
éðBãà ìòéå çwé ,ãåc ìà äðåøà øîàiå' áéúëc .úBàî LLa ,Bìek úéaä ìëå .íéLîça ,çaæî¦§¥©©£¦¦§¨©©¦§¥¥¦§¦©Ÿ¤£©§¨¤¨¦¦©§©©£¦
íúä ,Cì øîà àáøå .íéöòì [ø÷aä éìëe] íéâéøBnäå ,äìBòì ø÷aä äàø .[åéðéòa áBhä] Cìnä©¤¤©§¥¨§¥©¨¨§¨§©¦¦§¥©¨¨¨¥¦§¨¨¨©¨¨¨
,ééaà øîà .ìaøeè ìL ähî ,éàî .ìaøeè ìL ähî ,àleò øîà .íéâéøBî éàî .ézãça énð©¦§©§¥©¦¦¨©¨¦¨¤§¨©¦¨¤§¨¨©©©¥

ézîN äpä' àø÷ éàî ,ééaà øîà .éàLéc ïLééãc àñ÷ø÷c àféòìòa Lãç õeøç âøBîì C ¦¨§¦§§¨§¨§¨¦¨¥¨©©©¥©§¨¦¥©§¦§©¨¨¨©©
ï÷iå' áéúëe ,'Bâå ïðøàì ãåc ïziå' áéúk .éããäà éàø÷ déì éîøå ,déøáì àáø déì éø÷î .'úBiôét¦¦©§¥¥¨¨¦§¥§¨¥¥§¨¥©£¨¥§¦©¦¥¨¦§¨§¨§§¦©¦¤
.éããäà ïééL÷ ,ézkàå .úBàî LL ïäL ,íéMîç èáLå èáL ìkî äáBb ,ãöék àä .'Bâå ãåc̈¦§¨¥©¤¦¨¥¤§¥¤£¦¦¤¥¥¥§©©¦©§¨©£¨¥
íél÷ íéLã÷ :áäæ úBàî LL ì÷Lîa óñk äáBb ,øîà÷ éëä àlà .áäæ àëä ,óñk íúä̈¨¤¤¨¨¨¨¤¨¨¦¨¨©¤¤¤§¦§©¥¥¨¨¨¨¦©¦
déáéúéà .éåä àì äðçî ìáà ,ìàøNé úBîB÷î ìëa ,àðeä áø øîà :[ìàøNé äðçî ìëa] íéìëàð¤¡¨¦§¨©£¥¦§¨¥¨©©¨§¨§¦§¨¥£¨©£¤Ÿ£¥¥¦¥
äðçî Ck ,øaãna äðçnL íLk ,àéðz àäå .éàåä àì ,øaãna úBðçîe ,àðeä áøì ïîçð áø©©§¨§©¨©£©¦§¨Ÿ£©§¨©§¨§¥¤©£¤©¦§¨¨©£¤

ì úéaä øäî .ìàøNé äðçî ,úéaä øäì íéìLeøéî .íéìLeøéaïàkî .äiåì äðçî ,øBðwð øòL ¦¨©¦¦¨©¦§©©©¦©£¥¦§¨¥¥©©©¦§©©¦¨©£¥§¦¨¦¨
naL íéòì÷ ïä ïäå ,äðéëL äðçî Cìéàå.àèéLt .ìàøNé äðçî íB÷î ìëa ,àîéà àlà .øaã §¥©©£¥§¦¨§¥¥§¨¦¤©¦§¨¤¨¥¨§¨§©£¥¦§¨¥§¦¨

óà ,'ãòBî ìäà òñðå' àø÷ øîà .énð éëä àîéàå .ïì òîLî à÷ ,àöBéa eìñtéà ,àîéúc eäî©§¥¨¦©§§¥¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨§¨©Ÿ¤¥©
úøæò ìéçå ,äúéä úøçà ãBò ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz .àeä 'ãòBî ìäà' ,òñpL ét ìò©¦¤¨©Ÿ¤¥©§¨©¦¦§¤©¥©¤¤¨§¨§¥¤§©
àì ,eäéépéî éä .ãáìa úBðçî éðL àlà eéä àì ,äìéLáe .äéìò ïéLðBò eéä àìå ,àéä íéLð̈¦¦§Ÿ¨§¦¨¤¨§¦ŸŸ¨¤¨§¥©£¦§¨¥¦©§Ÿ
,éàåä àì äiåì äðçî ,Czòc à÷ìñ éàc .éàåä ,äiåì äðçîc ,àøazñî ,äaø øîà .äåä£¨¨©©¨¦§©§¨§©£¥§¦¨£©§¦¨§¨©§¨©£¥§¦¨Ÿ£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc migaf(oey`x meil)

lk zene`dy ryedi igelyl xnel dpeekzd agx :`xnbd daiyn
cr ecgt jkeL÷à àì énð ééeL÷à eléôàczeywzdl elit`y ± ©£¦©§¥©¦Ÿ©§

:`xnbd zl`ey .elki `l yinyzläòãé àðîedaiyn .agx z`f §¨¨§¨
:`xnbdøî øîàc`zlikna xn`p ±(`"t exzi)y ,øN ìk Eì ïéà §¨©©¥§¨©
ãéâðå[lyen-].äðBfä áçø ìò àa àlL §¨¦¤Ÿ¨©¨¨©¨

:`zliknd dkiynn,eøîàäúéä íéðL øNò úaagxeàöiLk ¨§©¤¤¨¦¨§¨§¤¨§
,íéøönî ìàøNéäúðæå[ìk].øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà ¦§¨¥¦¦§©¦§¨§¨¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨

läøéibúð äðL íéMîç øçàe,äøîàiz`hg mixac dyly ici lr ©©£¦¦¨¨¦§©§¨¨§¨
milaga dil` miler mit`pnd eidy itl ,mizyte oelg ,lag ,zepfa
'dn dywiae .urd izyta dlv` mi`agzne ,oelgd jxc miqpkpe

,dxn`eéì ìeçî àäé,zepfd `hg,íézLôe ïBlç ìáç øëNalry §¥¨¦¦§©¤¤©¦§¦
,urd izyta mze` d`iagdy ,ryedi igely z` izlvd mci

` dcixede.egxaiy ick oelgd jxc laga mze
lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd(:ehw):,øî øîà̈©©

,ïk úBNòì ïéàMø äfä ïîfa íéáëBë éãáBòå.dnaa aixwdl xnelk §§¥¨¦©§©©¤©¨¦©£¥
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî:`xnbd daiyn .z`f micnl oipn ± §¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcueg ihegy zyxta xn`p(a fi `xwie)éða ìà øac' §¨©¨¨©¥¤§¥
,'ìàøNé`weecéãáBòä ïéàå õeç éèeçL ìò ïéeeöî ìàøNé éða ¦§¨¥§¥¦§¨¥§¦©§¥§¥¨§¥

,õeç éèeçL ìò ïéeeöî íéáëBëãçàå ãçà ìk Cëéôìmixkpdn ¨¦§¦©§¥§¦¨¨¤¨§¤¨
Bîöòì äîa Bì äðBa.äöøiM äî ìk äéìò áéø÷îe ¤¨¨§©§©§¦¨¤¨¨©¤¦§¤

,éqà áø øîà àçà øa á÷òé éaø øîà,zenad xeqi` onfaøeñà ¨©©¦©£Ÿ©£¨¨©©©¦¨
l`xyilïòéiñìdnaa daxwda mixkplïúeçéìL úBNòìåaixwdle §©§¨§©£§¦¨

.oaxwd z` mxear
,äaø øîàeäðéøBàìe[eäì]éøL,aixwdl cvik mcnll la` ± ¨©©¨§¦§§¨¦

xzen.
:df oipra dyrn d`ian `xnbdæéîøeä àøtéàc àä ékdzidy ¦¨§¦§¨§¦

àkìî øBáLc dénéà,qxt jln 'xeay' ly eni` ±àðaøe÷ äøcL ¦¥¦§©§¨©§¨§§¨
àáøì,`axl oaxw dgly ±déì äçìLepnn dywa -de÷qà §¨¨¨§¨¥©§©
déìäéðdf oaxw eaixwd ±ì.íéîL íLeäì øîà`axàøôñ áøì ¦¨¥§¥¨©¦¨©§§©©§¨

,àðeä øa àçà áøìeéàìeb éîìeò éøz eøáãe eìéæipy egwe ekl ± §©£¨©¨¦§©§¥¨¥¨¥
,lib eze` ipa miieb mixegaïBèøéN àné à÷qîc àëéä eæçåe`xe ± ©£¥¨§©§¨©¨¦§

eaixwi ef dycg rwxw lre ,dyai my dyrpe oehxy dlrd mid okid
.dpaxw z`éúãç éáéö eì÷Leeynzyd `ly miycg mivr egwe ± §©¦¥©§¥

,mdaàúãç àønî àøeð e÷étàåieyrd ycg yeknn y` e`ivede ± §©¦¨¦¨¨©§¨
mivrd z` ewilcde ,oa`d lr gka ez`kd ici lr ,wfg lfxa

déìäéð de÷qàåoaxwd z` elri mixegade ±ì.íéîL íL §©§©¦¨¥§¥¨©¦
ééaà déì øîà,`axlïàîk,miycg mivra jxev yi in zhiyk ± ¨©¥©©¥§©

,òenL ïa øæòìà éaøk,àéðúc,øîBà òenL ïa øæòìà éaøxn`p §©¦¤§¨¨¤©©§©§¨©¦¤§¨¨¤©©¥
dlerd zxhwd zyxta(g ` `xwie),'gAfOd lr xW` 'ebe mivrd lr'©¨¥¦£¤©©¦§¥©

,gafnl mivr eywedçaæn äîe zeycg mipa`n edepaiy jixvàlL ©¦§¥©¤Ÿ
LnzLé,èBéãä Baíéöò óàmiycg eidiy jixv mda mixihwny ¦§©¥¤§©¥¦

.èBéãä ïäa LnzLé àlL:iia` dywneàäå`lde ±éaø äãBî ¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§§¨¤©¦
äîáa òenL ïa øæòìà.miycg mivra jxev oi`y,àéðúcceca ¤§¨¨¤©©§¨¨§©§¨

zepal ick ,el delpd z`e edcya didy oxebd z` dpex`n dpwy
ipy oia dxizq ep`vne .dxigad zia z` my zepale ,dna my

.dpex`l melyzd oipra miweqtøîBà ãçà áeúk(dk `k '` minid ixac) ¨¤¨¥
,íB÷na ïðøàì ãåc ïziå''úBàî LL ì÷Lî áäæ éì÷L,'åâåáéúëe ©¦¥¨¦§¨§¨©¨¦§¥¨¨¦§©¥¥§¦

xg` weqtack 'a l`eny)(ckóñëa ø÷aä úàå ïøbä úà ãåc ï÷iå'©¦¤¨¦¤©Ÿ¤§¤©¨¨§¤¤
,'íéMîç íéì÷Lãöék àä.miweqtd eayiizi §¨¦£¦¦¨¥©

miyng haye hay lkn daeb) :miaeyii dyly d`ian `ziixad
[mivre] xwa i`zqec oa iqei `a` meyn xne` iax ze`n yy ody
oa xfrl` iax ze`n yya elek ziad lke miynga gafn mewne
yya elek ziad lke miynga gafn mewne mivre xwa xne` reny

(ze`n
.àziipw lr xaecn l`enyaíB÷îdíéMîça çaæîsqk ilwy, §¦§¥©©£¦¦
åz`úéaä ìëcec dpw oxebd lyúBàî LLajk lre ,adf ilwy §¨©©¦§¥¥

.minid ixaca xaecn
.a,éàzñBc ïa éñBé àaà íùa øîBà éaøl`enyacecy yxtn ©¦¥§¥©¨¥¤§©

íéMîç èáL ìkî äáb,adf ilwy miying ly ieeya sqk ilwy ¨¨¦¨¥¤£¦¦
úBàî LL ïäL.adf ilwy ¤¥¥¥

.b,øîBà òenL ïa øæòìà éaøxn`p dligz,'ïøbä úà ãåc ï÷iå' ©¦¤§¨¨¤©©¥©¦¤¨¦¤©Ÿ¤
ïéðòa Løôîãk,minid ixaca,íB÷na ïðøàì ãåc ïziå'áäæ éì÷L §¦§¨¥©¦§¨©¦¥¨¦§¨§¨©¨¦§¥¨¨

ìáà 'úBàî LL ì÷Lîz`ø÷aä éìëe íéâéøBnäå äìBòì ø÷aä ¦§©¥¥£¨©¨¨§¨§©¦¦§¥©¨¨
íéöòìdpwcec.íéMîç íéì÷L óñëaz`y miweqtdn d`xp oke ¨¥¦§¤¤§¨¦£¦¦

,mibixende eilke xwad xear cec mliy sqkd ilwy miyingáéúëc¦§¦
(ak ck 'a l`eny),ãåc ìà äðåøà øîàiå'Cìnä éðBãà ìòéå çwéáBhä] ©Ÿ¤£©§¨¤¨¦¦©§©©£¦©¤¤©

[åéðéòaì ø÷aä äàøoaxw,äìBòíéâéøBnäå[ø÷aä éìëe]íéöòì §¥¨§¥©¨¨§¨§©¦¦§¥©¨¨¨¥¦
,'dnaa dxhwdl.dpzna lkdemliye dpznl axq cecy my xn`pe

xwad ilke mibixenl ,xwal dpeekdy gipdl yie ,sqk ilwy miying
.dpex` xac mdilry

mdy xwad ilke mibixend z` eixaca xikfd reny oa xfrl` iax
lr dxhwd jxevl mivrl cec dpw mze`y ,urn miieyrd milk
iax dceny gkene ,dpex` mda ynzyd xak dxe`kle ,dnad
dywe ,miycg mivr lr citwdl jxev oi` dnaay reny oa xfrl`

:`xnbd zvxzn .dnaa oaxwl miycg mivr jixvdy `ax lràáøå§¨¨
Cì øîàjl dpri ±Y éúãça énð íúä,dpex`e ceca ,my mb ¨©¨¨¨©¦§©§¥

.miycg eid xwad ilke mibixend
:`xnbd zl`eyéàîd md dn ±.íéâéøBî:`xnbd zx`anøîà ©¦¦¨©

.ìaøeè ìL ähî àleò:`xnbd zl`eyéàî`id dn ±ìL ähî ¨¦¨¤§¨©¦¨¤
.ìaøeè:`xnbd daiynéàLéc ïLééãc àñ÷ø÷c àféò ééaà øîà± §¨¨©©©¥¦¨§¦§§¨§¨§¨¦¨¥

,micg zeczi mbe miwenr mivixg ea yiy dare lecb ur xqp
,d`eazd zyicn ex`ypy miywd iab lr urd z` mixiarnyke

.dnda lk`nl oaz miyrpe miywd mikzgpàø÷ éàî ééaà øîà± ¨©©©¥©§¨
xn`py ,dyic ilk `ede mivixg yi bxenly weqta ep`vn okid

(eh `n diryi)ézîN äpä'úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîì CWEcY ¦¥©§¦§©¨¨¨©©¦¦¨
'wcze mixd. ¨¦§¨Ÿ

déøáì àáø déì éø÷î,mi`iapd ixtqa epa mr cnl `ax ±déì éîøå ©§¥¥¨¨¦§¥§¨¥¥
éããäà éàø÷.miweqta dxizqd z` el dywde ±áéúkac)'` minid ix §¨¥©£¨¥§¦

(dk `k'åâå ïðøàì ãåc ïziå','zF`n WW lwWn adf ilwWáéúëe ©¦¥¨¦§¨§¨¦§¥¨¨¦§©¥¥§¦
xg` weqta(ck ck 'a l`eny)'åâå ãåc ï÷iå'sqkA xwAd z`e oxBd z` ©¦¤¨¦¤©Ÿ¤§¤©¨¨§¤¤

,'miXng milwWãöék àä`l` .el` miweqt ipy eyxtziäáBbdid §¨¦£¦¦¨¥©¤
cec,íéMîç èáLå èáL ìkîúBàî LL ïäLxyr mipyn ¦¨¥¤§¥¤£¦¦¤¥¥¥

zeywdl `ax siqede .mihaydéããäà ïééL÷ ézkàåyi oiicre ± §©©¦©§¨©£¨¥
ixdy ,miweqtd oia dxizqíúädaby xn`p l`eny xtqa my ± ¨¨

óñkeli`e ,sqk ilwy xnelk ,milwyàëäxn`p minid ixaca ¤¤¨¨
ilwy dpex`l ozpy.áäæøîà÷ éëä àlà,miweqtd zpeek jk ± ¨¨¤¨¨¦¨¨©

äáBbilwy hay lkna óñkieeylycgia mdy ,adf ilwy miyng ¤¤¤§
k mihayd lknúBàî LL ì÷Lîilwy.áäæ ¦§©¥¥¨¨

lirl dpynd z` x`al zxfeg `xnbd(:aiw)mwedyn ,dpyna epipy :
eid okyndíéìëàð íél÷ íéLã÷.[ìàøNé äðçî ìëa]áø øîà ¨¨¦©¦¤¡¨¦§¨©£¥¦§¨¥¨©©

àðeämilk`p milw miycwy dpynd zpeek,ìàøNé úBîB÷î ìëa ¨§¨§¦§¨¥
,ax axrle mirxevnl micrein eidy zenewna mb xnelkäðçî ìáà£¨©£¤

éåä àì.l`xyi dpgnl uegn milw miycw zlik`a xeqi` did `l ± Ÿ£¥
déáéúéàel dywd ±,àðeä áøì ïîçð áøéàåä àì øaãna úBðçîe ¥¦¥©©§¨§©¨©£©¦§¨Ÿ£©

Y,l`xyi dpgnl uegn miycw zlik`a xeqi` did `l xacna ike
àéðz àäå`ziixaa epipy `lde ±L íLkdidCk øaãna äðçnyi §¨©§¨§¥¤©£¤©¦§¨¨

,íéìLeøéa äðçîmewndy epiideúéaä øäì íéìLeøéîaygp ©£¤¦¨©¦¦¨©¦§©©©¦
l,ìàøNé äðçîeúéaä øäîcrìøBðwð øòLigxfnd xry-] ©£¥¦§¨¥¥©©©¦§©©¦¨

aygp [dxfral,äiåì äðçî,äðéëL äðçî Cìéàå ïàkîïä ïäå± ©£¥§¦¨¦¨§¥©©£¥§¦¨§¥¥
dn miptl oick miptle xepwp xryn mewnd oice,øaãnaL íéòì÷§¨¦¤©¦§¨

dpgnl uegn miycw lek`l xeq` did xacnay `ziixaa gken
.milyexil uegn miycw lek`l xeq`y myk ,l`xyi

:`xnbd zvxznàîéà àlàeid milw miycwy `ped ax xn` jk ± ¤¨¥¨
milk`p,ìàøNé äðçî íB÷î ìëaerqpe okynd z` ewxt m` mb §¨§©£¥¦§¨¥

dywn .xyad z` lke`e xfeg ipyd oziipg mewna ,xg` mewnl
:`xnbdàèéLt:`xnbd zvxzn .xacay yecigd dn ±àîéúc eäî §¦¨©§¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד קכב



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc migaf(ipy meil)

íéúî éàîèe ïéáæ eàöîð,l`xyi dpgna mixzendõeç ïéçlzLî ¦§§¨¦§¥¥¥¦¦§©§¦
,úçà äðçîì,dpiky dpgnl uegn wx xnelkäøîà äøBzäåxacna) §©£¤©©§©¨¨§¨

(b d,'íäéðçî úà eànèé àìå',miax oeyla 'mdipgn' azkp weqta §Ÿ§©§¤©£¥¤
,dxez dxn`e ,zepgn ipy xnelkäæì äðçî ïzz` glyl jilr ± ¥©£¤¨¤

mixzen mde ,dpiky dpgn `ede cg` dpgnl uegn miznd i`nh
,diel dpgna zedyläæì äðçîeilrae miafd z` glyl jilre - ©£¤¨¤

.diel dpgnl ueg mb epiide ,oey`xd caln sqep dpgnl uegn ixw
miiwl xyt` didiy ick ,diel dpgn mb did dliyay jgxk lre
.my xqg l`xyi dpgn wxe ,zepgn ipyl uegn ixw ilrae oiaf geliy
:l`xyi dpgn did `l dliyay gikedy dax lr dywn `xnbd

àáø déì øîà,daxl,éàî àlàjzhiylyéàåä àì ìàøNé äðçî ¨©¥¨¨¤¨©©£¥¦§¨¥Ÿ£©
did `l -ïéáæ eàöîðl`xyi dpgna mixzendïéòøBöîemixeq`d ¦§§¨¦§¨¦

,l`xyi dpgna,ãçà íB÷îì ïéçlzLî,diel dpgnl ueg xnelk ¦§©§¦§¨¤¨
äøîà äøBzäårxevna(en bi `xwie),'áLé ããa'xnelkáLé àlL §©¨¨§¨¨¨¥¥¤Ÿ¥¥
,Bnò øçà àîè.ecal `ed wx `l` ¨¥©¥¦

àlà,`ax uxzníìBòìzn`a ±eåä àúìz eäleklk eid dliya ± ¤¨§¨§§¨¨£
,epic itl cg` lk mi`nhd z` mdn egliye zepgnd zylyéàîe± ©

y `ziixaa xn`py dne,úBðçî ézL àlà eéä àì`id dpeekd Ÿ¨¤¨§¥©£
,äèéì÷ìdide ,dbbya gvex hlw `l dliya diel dpgn xnelk ¦§¦¨

epbxdi `l mcd l`eby ick zxg` hlwn xirl qepl eilr.
`l diel dpgn dliyay xnel `ziixad zpeek m` :`xnbd zl`ey

,hlwììkîdfn rnyn ±äiåì äðçî äèì÷ éàåä øaãnác± ¦§¨§©¦§¨£©¨§¨©£¥§¦¨
:`xnbd daiyn .jk df mpn`d ,hlew diel dpgn did xacnayïéà¦

,ok ok` ±àéðz àäåbxed zyxta xn`p ,`ziixaa epipy mb jke ± §¨©§¨
dbbya(bi `k zeny)'ebe dcv `l xW`e'íB÷î Eì ézîNåqEpi xW` ©£¤Ÿ¨¨§©§¦§¨£¤¨
,'dOWdzernyn 'jl' zaizy yxtl yiéiça,Ed"awdy epiide ¨¨§©¤

,dbbya mibxed xear hlwn ixr yixtdl eiiga dkfiy dynl gihad
`aenk hlwn ixr yly dyn licad dpy mirax` seqay did jke

mixac xtqa(`n c).
jl iznye' yxtl yi ok enkíB÷î,'dny qepi xy`xn` eli`k ¨

z` miy`'EîB÷îgn `edyhlwnl diel dpøLà[gvexd]ñeðé §§£¤¨
ïéìânL ãnìî .'änLl`xyi ipa zeida dbbya bxedd z`øaãna ¨¨§©¥¤©§¦©¦§¨

e ,mcd l`eb epbxdi `ly hlwn mewn l`ïëéäìmigvexd eidïéìBb §¥¨¦
,xacnaäiåì äðçîìl`xyi eqpkp xy`k oke .dyn ly enewn `edy §©£¥§¦¨

.hlwn ixrl miynyn mield ixr dpenye mirax` eid ,ux`l
'jl' zaizy ,sqep ote`a 'mewn jl iznye' weqtd z` yxtl yi
`ed ixd bbeya bxd miieldn cg` m`y epiide ,iel ipa lkl zpeekn

.dlebeøîà ïàkîy ecnl ±éåì ïamirax`n cg`a xb didy ¦¨¨§¤¥¦
miield ixr dpenyeâøäL,bbeyaCìtî äìBbda xb didy xirn ± ¤¨©¤¦¤¤

Cìôì.miiel ly zxg` xirl ±,Bkìôì äìb íàåield m` xnelk ¨¤¤§¦¨¨§¦§
zxg` dpekyl qp `l` zxg` xirl qp `le exira bbeya bxd

,xir dze`aBèìB÷ Bkìt,xacna didy enk ,eze` zhlew exir ± ¦§§
.mze` hlw diel dpgn ,bbeya ebxde diel dpgna eidy miiely

:`xnbd zl`eyàø÷ éàîdlby iel oay epnn cnlpy weqtd edn ± ©§¨
,ehlew eklt ,ekltl,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàzyxta xn`p ¨©©£¨§¥§©¦¨

hlwn ixr(gk dl xacna),'áLé Bèì÷î øéòá ék',yexcl yieøéò ¦§¦¦§¨¥¥¦
,øák BzèìwLmewn lkn zxg` dpekyl zelbl jixvy s` ,xnelk ¤§¨©§¨

.eze` dhlw xak exiry oeik zxg` xirl zelbl jixv epi`
dpyna epipy(:aiw lirl):ìbìbì eàad`ian `xnbd .zenad exzed ¨©¦§¨

:dnaa miaixwn eid dn zx`any `ziixa,ïðaø eðzìkepi`y oaxw ¨©¨¨Ÿ
`l` daeg,ácéðå øcéð,dacpa e` xcpa `a xnelkäîaa áø÷ äéä ¦¨§¦¨¨¨¨¥©¨¨

zepaxwe .daeg zepaxw xeaivd eaixwd dlecbd dnaa eli`e ,dphwd
ácéðå øcéð ïéàLze`hg oebk ,dacpa e` xcpa mi`a mpi`y ± ¤¥¦¨§¦¨

,daeg zepaxw mdy cigi ly zeny`eäîaa áø÷ ïéàs`e dphwd ¥¨¥©¨¨
.dlecba `l

oaxw :`ziixad dtiqenúeøéæðe äçðîxifpd `iany zepaxwe ± ¦§¨§¦
,[`nhpyk e` dxdha ezexifp ini meza]äîaa ïéáéø÷meyn ,dphw §¥¦©¨¨

,zexifpd z` envr lr laiw `ed ixdy ,dacpe xcpa mi`a md mby
.øéàî éaø éøác,íéøîBà íéîëçåeáø÷ àìznaaàlà ãéçé ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¨§¨¦¤¨

ãáìa íéîìLe úBìBò.zexifp zepaxw `le zegpn eaixwd `l la` §¨¦¦§¨
,øîBà äãeäé éaøãòBî ìäàa ïéáéø÷î ãéçiäå øeaväL ìk ©¦§¨¥Ÿ¤©¦§©¨¦©§¦¦§Ÿ¤¥

,øaãnaL.ìbìbaL ãòBî ìäàa ïéáéø÷îld` oia lcad oi` xnelk ¤©¦§¨©§¦¦§Ÿ¤¥¤©¦§¨
.xeaiv zna `xwpy lblbay cren ld` oial okynay cren
mb aixwdl ozip xeaiv znaay ,`ed dcedi iax ixaca yecigde
.okyna eaixwdy myk ,zeny`e ze`hg oebk cigi ly zeaeg
xeaiv znaa eaixwd `l minkge xi`n iax zrcly ,cnlp eixacne

.ewlgp md dfae ,daeg zepaxw `l s`e llk cigi ly zepaxw
dcedi iax itl ok m` :`ziixad zl`eyäîlcaddïéaly onfd ©¥

ïéáì øaãnaL ãòBî ìäàly onfdìbìbaL ãòBî ìäà.daiyn Ÿ¤¥¤©¦§¨§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨
ly onfa :`ziixad,úBøzeî úBîa eéä àì øaãnaL ãòBî ìäàŸ¤¥¤©¦§¨Ÿ¨¨¨

ly onfa la`,úBøzeî úBîaä eéä ìbìbaL ãòBî ìäàoiprl la` Ÿ¤¥¤©¦§¨¨©¨¨
ld`ay gafnd oial dpia lcad oi` dnvr xeaiv znaa daxwdd

.xacnay crenBúîáecigi znaa la` ±Ldpa,Bbb Làøaäéä àì ¨¨¤§Ÿ©Ÿ¨¨
.íéîìLe äìBò àlà äéìò áéø÷î©§¦¨¤¨¤¨¨§¨¦

,íéøîBà íéîëçåøaãnaL ãòBî ìäàa ïéáéø÷î øeaväL ìk ©£¨¦§¦Ÿ¤©¦©§¦¦§Ÿ¤¥¤©¦§¨
ïéáéø÷îxeaivd,ìbìbaL ãòBî ìäàaïàëå ïàëåmbe xacna mbe ± ©§¦¦§Ÿ¤¥¤©¦§¨§¨§¨
lblbaãéçé eáø÷ àìt`,xeaiv znaa eliãáìa íéîìLe äìBò àlà Ÿ¨§¨¦¤¨¨§¨¦¦§¨

minkg zhiy dpey dna zx`an oldl `xnbde ,zexifpe zegpn `le
.xi`n iax ixac xg`l lirl exkfpy minkg zhiyn o`k mixkfpd

did `l xeaiv zepaxw oiprl ,o`k cr exkfpy mi`pzd lk zrcl
mle` ,xacnay cren ld` oial lblbay cren ld` oia lcadéaø©¦

øîBà ïBòîLyeáéø÷ä àì øeaö óàdlecb dnaaíéçñt àlà ¦§¥©¦Ÿ¦§¦¤¨§¨¦

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc migaf(oey`x meil)

àöBéa eìñtéàzepgnd rqne okynd wexit mry xn`z `ny ± ¦©§§¥
,enewnl ueg `vei oick xyad lqtpïì òîLî à÷lqtp xyad oi`y ¨©§©¨

:`xnbd zl`ey .jkaénð éëä àîéàå.lqtp xyad zn`a `nye ± §¥¨¨¦©¦
:`xnbd daiynàø÷ øîàzerqnd zyxta weqta xn`p ±a xacna) ¨©§¨

(fi,'ãòBî ìäà òñðå'òñpL ét ìò óàoiicr.àeä ãòBî ìäà §¨©Ÿ¤¥©©¦¤¨©Ÿ¤¥
:ziriax dpgn dzid ezrcly `pz d`ian `xnbdïBòîL éaø àéðz©§¨©¦¦§

,øîBà éçBé ïa,lirl exkfpy zepgnd zyly calnãBòdpgn ¤©¥

äúéä úøçàúøæò ìéçåàéä íéLð,z`xwpäéìò ïéLðBò eéä àìå ©¤¤¨§¨§¥¤§©¨¦¦§Ÿ¨§¦¨¤¨
.d`neha myl qpkpy in lrúBðçî éðL àlà eéä àì äìéLáe§¦ŸŸ¨¤¨§¥©£

.ãáìa:`xnbd zl`eyäåä àì eäéépéî éäzepgnd zylyn efi` ± ¦§¨¥¦©§Ÿ£¨
:`xnbd daiyn .dliya dzid `läiåì äðçîc àøazñî äaø øîà̈©©¨¦§©§¨§©£¥§¦¨

éàåä.my dxqgd `id l`xyi dpgne ,my dzid ±Czòc à÷ìñ éàc £©§¦¨§¨©§¨
yY éàåä àì äiåì äðçî,my dzid `l ©£¥§¦¨Ÿ£©
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

.äðçîì õåç ïéçìúùî íéúî éàîèå ïéáæ åàöîðoixzen mdipy `dc dcal dpiky

:(.fq sc) mixac el` 'ta migqta 'ixn`ck l`xyi dpgna.íäéðçîzepgn ipy

oiglzyne diel dpgn i`ed i`ce `l` ytp `nh lkl zg`e af lkl zg` rnyn

ueg oiglzyn oiixw ilrae oiafe diel dpgna oixzene dpiky dpgnn mizn i`nh

:diel dpgnlàì ìàøùé äðçî éàî àìà
.éàåämy oi` aey diel dpgnl ueg `viyne

oixzene `nlra dcyk `ed ixde dpgn raw

glzydl oikixvd my ayil oirxevn

:oiafd mr eiykr eayie l`xyi dpgnnë"à
.íéòøåöîå ïéáæ åàöîðdiel dpgnl ueg

:cala.ååä åäìåë àìà`l` eid `l ipzwce

dwlzqpc `ed dhilw oiprl zepgn izy

:bbey mibxedd z` helwln diel dpgn zxez

êì éúîùå.êééçá íå÷îd"awd el fnx

dynlaizkck ef devnl dkfiy dxez ozna

seqa mixr yly dyn licai f` (c mixac)

:dpy mirax`.íå÷î êìepiidc jly mewnd

:hlwp `ed s` diel dpgnïá åøîà ïàëî
.éåìmirax` lky hlwn ixra xc didy

eid hlwn ixr miel ly zexiir dpnye

bbeya bxd m`e (.ci sc) zekn 'qna 'ixn`ck

ikd inp dia yixcc eixiag ixrn cg`l dleb

:mileb mield s` mewn jl iznyeäìâ íàå
.åëìôá:dpekyl dpekyn oebk envråëìô
.åèìå÷diel dpgn didy xacnc `inec

:zhlew.äîáá áø÷ áãéðäå øãéðä ìëdphw

xeav zaeg eaxw k"r dlecb dnaa eli`c

dphwa `l` lblba gqtd z` eyrie aizkc

zeaeg `le zeacpe mixcp iaxwc xn`e

:xi`n 'xl `icda dl ipz mipdk zxezae

.úåøéæðå úåçðî:iaxwe `ed acipe xcipìë
.äðè÷ äîáá áø÷ ïéà áãéðå øãéð ïéàù
aixwn cigi oi`y dinwl dinrh silick

dlecba elit`e zenad xzid zrya daeg

oi`c gkzyi` 'ek iaxwn `l dphwa xeave

xi`n 'xl `iyw i`e dphwa oiaixw zeaeg

aizk `xwe lblba egqt dyr `l cigi k"`

xeav oaxw gqt (h xacna) gqtd z` eyrie

(.`p sc) `nei 'qna `itepka iz`c dil ixw

dil ixw xeav oaxw `nl` mdigqt `l` eaixwd `l xeav s` ipzw y"xca inp ikde

:edlekc `nrh sili onwlàì.'åë éáø÷dnaa iaxw `lc zexifpe zegpn iwet`l

:dphw.øáãîáù ãòåî ìäàá ïéáéø÷î ãéçéäå øåáöäù ìëolek zepaxwd lk epiidc

dna `idc lblbay cren ld`a oiaixwn (onf mdl reawy) zeaege zeacpe mixcp
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.äðçîì õåç ïéçìúùî íéúî éàîèå ïéáæ åàöîðoixzen mdipy `dc dcal dpiky

:(.fq sc) mixac el` 'ta migqta 'ixn`ck l`xyi dpgna.íäéðçîzepgn ipy

oiglzyne diel dpgn i`ed i`ce `l` ytp `nh lkl zg`e af lkl zg` rnyn

ueg oiglzyn oiixw ilrae oiafe diel dpgna oixzene dpiky dpgnn mizn i`nh

:diel dpgnlàì ìàøùé äðçî éàî àìà
.éàåämy oi` aey diel dpgnl ueg `viyne

oixzene `nlra dcyk `ed ixde dpgn raw

glzydl oikixvd my ayil oirxevn

:oiafd mr eiykr eayie l`xyi dpgnnë"à
.íéòøåöîå ïéáæ åàöîðdiel dpgnl ueg

:cala.ååä åäìåë àìà`l` eid `l ipzwce

dwlzqpc `ed dhilw oiprl zepgn izy

:bbey mibxedd z` helwln diel dpgn zxez

êì éúîùå.êééçá íå÷îd"awd el fnx

dynlaizkck ef devnl dkfiy dxez ozna

seqa mixr yly dyn licai f` (c mixac)

:dpy mirax`.íå÷î êìepiidc jly mewnd

:hlwp `ed s` diel dpgnïá åøîà ïàëî
.éåìmirax` lky hlwn ixra xc didy

eid hlwn ixr miel ly zexiir dpnye

bbeya bxd m`e (.ci sc) zekn 'qna 'ixn`ck

ikd inp dia yixcc eixiag ixrn cg`l dleb

:mileb mield s` mewn jl iznyeäìâ íàå
.åëìôá:dpekyl dpekyn oebk envråëìô
.åèìå÷diel dpgn didy xacnc `inec
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xeav zaeg eaxw k"r dlecb dnaa eli`c

dphwa `l` lblba gqtd z` eyrie aizkc
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:xi`n 'xl `icda dl ipz mipdk zxezae
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dlecba elit`e zenad xzid zrya daeg
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`oifgeקכד mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

.'åâå ïåùòú àì:lblba e`azyk oeyrz `l xn`we irzyn ux`d z`ia xg`l

.íåéä äô íéùåò åðçðà øùà ìëëze`hg oiaixwn cigi oia xeav oia ep`y

mdl reawd zeaeg y"ke onf mdl reaw oi`y zeaeg ody xyrne xekae zeny`e

mixcp `l` my aixwi `l cigid eipira xyid lk yi` my miyer ep` dn la` onf

izn cr aecple xecpl eipira exyiy zeacpe

:dliyl e`azy cr 'ebe mz`a `l ikúåøùé
.åáéø÷ú:zeacpe mixcp.åáéø÷ú àì úåáåç

oia `xw bilt `le aizk yi`c micigid

xcip `l` axw `l cigilc dphw oia dlecb

znaa axw oi` acipe xcip oi`y jkld acipe

opzck oiaixw xeav iycw oi` `dc cigi

oiaixw xeav zepaxw (:aiw sc) 'ipzna

:dnaa oiaixw cigi zepaxw okynaúåçðî
.åäðéð úåøùé úåøéæðåexfp z`lnac b"r`c

e`a xcp i"r edin eilr daeg eizepaxw oiied

:eilr.äîáá äçðî ïéàonwl 'ixn`ck

e`iai xy` ornl [aizkc] zegpn `le migaf

zena epiid dcyd ipt lr 'ebe l`xyi ipa

mze` 'dl me`iade mdly xzid zry

m`iadl witqd `le xzid zrya eycwedy

(:ew sc) lirl hgeyda oxn`ck exq`py cr

zrya eycwedy miycw iycwa df weqtc

egafe i`w xeqi` zrya meaixwde xzid

eaxwy il oi` k"za yxtne minly igaf

iycwa `pniwe` `dc minly `l` dnaa

s` leki migaf l"z dler s` oiipn dna

ixg` zi`x dne mze` l"z my`e z`hg

mi`ad minly dn zxn` hrine daixy

opaxe zexifpe zegpn inp eaxzi` n"xle dacpe xcpa `ad lk s` dacpe xcpa

:geafd xac `l` zegpn `le migaf iwiic.àéä äáåç úåøéæðacpzd `l `edc

:zepaxwa aiigzp eil`ne zglbzae oiia envr xq` `l` zepaxwd [el`].ú÷åìçî
lkd ixac xifpc minlye zeler la` day my`e z`hga zexifpa opaxe n"xc

:iaxw.÷åùå äæçrax`n odkl zenxend zelg rax`e dceze minlyn mxend

:(f `xwie) 'ebe oaxw lkn cg` epnn aixwde aizkck dcezay zelg ipinïéàå
.äðè÷ äîáá ïéâäåð'dl dtepz sipdl eda aizkc (:hiw sc) oiwxit seqa opiqxb

dpin rny diipz `le dxiiy dlya rexf epiidc xifp li`n mxen eli`e dnaa `le

:dicic dnexz inp dia bidp `lc ipz ded iaxw eed i`c dnaa xifp inly iaxw `l

.âéìôã àåä íùàå úàèçá úøîà éà àìà`d iaxw lkd ixac xifp inly la`

:ipn.åáéø÷ä àì úåáåçã àåä ùéà:zeaeg miaixwn xeav la` dlecba 'it`e
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l"kr lblba mdl eaxw `l dxf dcear ixirye xac mlrd xt la` onf mdl reawd zeaege

'it`c onf mdl reaw oi`y ze`hg ody dxf dcear ixirye xac mlrd xt xikfd mpgae

'ipzn mbxzz onwl wiqnck y"xl eaxw `l milbxd ixiry oebk onf mdl reawd ze`hg

mixiry `le mixt `l oerabe aepa cren ld`a xeav eaxw `l k"deia k"`e d"bd) .dlera

dcedi 'x `ztqeza 'ixn`c `de micinz m` ik

melya` xn`ie xn`py did xifp melya` xne`

ik oexaga izxcp xy` ixcp mly`e `p dkl`

mzeida `xw i`de xeyba izaya jcar xcp xcp

(:ci sc) dxenzc a"t yxtne aizk oeraba

oexaga jld i`c cigi znaa oexaga maixwdy

dlecb dnaa maixwdle miaeh miyak `iadl

i` dcedi 'xl `zyde dil irain oexagn k"`

znaa oaixwdy xity iz` `ed acipe xcip zexifp

oaixwd k"` ied daeg zexifp i`e oexaga cigi

cigi dcedi 'xlc my didy cren ld`a oeraba

zrya s` dlecb dnaa zeaeg aixwn ivn inp

la` oexagae oexagn oia wiic `le zenad xzid

cigi axw `le `ed daeg zexifp ixn`c opax

melya` k"` oerabe aepa xeav znaa s` zeaeg

mly`e daey`e dkl`c `xw `de did xifp `l

:(d"bd .zeacpe mixcpa ixiin ixcpéáøoerny

y"x dxe`kl .'ek eaixwd `l xeav s` xne`

opaxk ixaq edpi`e i`w dipin lirlc opaxc`

`kilc dnaa eaxw `l zexifpe zegpnc i`nw

y"xlc n"y dinwl yxtnck mikqp `l` ediipia

xzei hrnn xeava 'it` `dc eaxw `l inp

(:h sc) dlibnc w"tac dnize mi`pz x`yn

wc 'ipzna]dphw dnal dlecb dna oia oi` [ipz

zeaeg epiidc migqt oirk 'nba yxtne 'ek axw acipe xcipd lk llkd df migqt `l`

y"x `nl` y"xk dl iwene axw `l `kde `kd onf mdl reaw oi`y la` onf mdl reawd

i`e `llk i`d ipzc n"xl `kd opixn`cke y"xl iaxw zexifpe zegpn k"` `llk i`d ipz

iieaxl iz` n"xc lkc dil `gip ded lk `la acipe xcip llkd df dlibna 'iqxb ded

`ipzc meyn zexyi zexifpe zegpnc n"xl dil `hiytc `dc xnel yi cere zexifpe zegpn

xcip lk s` dnaa oiaixw acipe xcip mdy oicgein minly dn zen ixg` zyxta k"za

iziin `lc jinq `idd` i` dniz zvwe n"x ixac zexifpde zegpnd s` dnaa axw acipe

xn`w ikdc oizipzn ayiil d`xpe acipe xcip llkn dgpn `wtp in dlibnc y"xl cere dl

dlecb dnaa axwd acipe xcipd lk migqt `l` dphw dnal dlecb dna oia welig oi`c

yxtl `l` zgp `le dphwa axw oi` dlecba axw oi`y acipe xcip oi`y lke dphwa axw

zegpn oebk efa `le efa `l axw oi`y acipe xcip yi la` dphwde dlecbd dzeeyy dn

rnzyin xityc zexifpe zegpna ixii` `lc yxtl oi` n"xc acipe xcipl la` zexifpe

`nile iia` dil xn` mzd 'ixn`c (:ci sc) a"ta dl iziin dxenzac dl iziin `lc b"r` jinq mipdk zxezc `idd`c yxtl i`ce d`xp oke k"za `icda dl ipzwc cere acipc `pyiln

cigi znaa zeaixw zexifpe zegpnd `ipze cigi znaa axw epi` acipe xcip epi`y lke cigi znaa axw acipe xcipd lk llkd df `ipz `dc `ed acipe xcip xifp inly i`c gqt inly xn

:zexifp o`kn inq ipynw acipe xcip zexifp mzd aiyg `lc o`ne `pyiln `le wiic `iddnc rnyn n"x ixacïðáøådphw dnaa oia dlecb dnaa oia .cigil dnaa dgpn oi` zegpn

sc) oiwxit seqa 'ixn`ck opaxl eaxw `l inp zeterc d"de `l eze ediipia `ki` mikqpc 'ixn`e cala minlye dler `l` cigil (mikqp) eaxw `l o`ke o`k opax jpi` `ipzck xn`w

zenad xzid zrya oyicwdy miycwa (:ew sc) hgeyd yixa lirl `xw `edd `pniwe`c zegpn `le migaf zeter `le migaf h"n dnaa zeter oi` dnaa dgpn oi` xne`d ixacl (.hiw

(.biw) oiwxit seqac dnizezetere zegpn ixde lblbay cren ld`a oiaixwn xacnay cren ld`a oiaixwn cigide xeavdy lk dcedi x"`w `kde dnaa dgpn oi` xne` dcedi 'x opz

epiid minkg jixtc onwl k"` cere xnle xnl `yxc jd iziz ikidnc xeavl dnaa eaxw dcedi 'xl eaxw `l o`ke o`k opaxlc idpc xninl xazqin `le eaxw `l o`ke o`k lblbac

:daxw `l i`xzale daxw i`ncw opaxlc ediipia `ki` xeav znaa daixw dgpnc `nil ediipia `ki` xacna mikqp eaxw ipyne `nw `pzú÷åìçîmy`e z`hga .my`e z`hga

:ixii` zexifp lyïéàåinp jpd k"`e da dybde dtepz oi`e dphw dnaa `zi`c 'ipznc dcedi 'xc w"zl dgpn ixd z"`e 'dl dtepz sipdl eda aizkc qxhpewa 'it .dphw dnaa oibdep

:dxhwde dvinw dzevn xwir dgpn la` edpi` ilha dtepz dlha jkld dtepza ozevn xwir dcez ingl znexze weye dfg ipdc xnel yie dtepz irail `le dnaa iedilú÷åìçî
mixcp x`ya xninl `kilc ixcp mly`e (eh a l`eny) aizkc melya`c `xw ipyn ikid dlecb dnaa 't`e eaxw `l xn`c o`nc dnize xn`w zexifp ly .[minlye] (my`e) dlera

:zexifp oaxwa ixii`c rnyn (:ci sc) dxenzc ipy wxtac
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øîàc ,øéàî éaøc àîòè éàî .ïîæ ïäì òeáwL úBáBçå§¤¨©¨¥§©©©£¨§©¦¥¦§¨©
øîà .'íBiä ät íéNBò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì' àø÷§¨Ÿ©£§Ÿ£¤£©§¦Ÿ©¨©
,eáéø÷z úBøLé ,õøàì eúéìééò ék ,ìàøNéì äLî ïäì̈¤Ÿ¤§¦§¨¥¦¨§¦¨¨¤§¨©§¦
,ïðaøå .eäðéð úBøLé ,úeøéæðe úBçðî .eáéø÷z àì úBáBçŸ©§¦§¨§¦§¨¦§§©¨¨
,ìàeîL øîà .eäðéð úBáBç ,úeøéæð .äîaa äçðî ïéà¥¦§¨©¨¨§¦¦§¨©§¥
éøác ,íéîìLe úBìBòa ìáà .íLàå úàhça ú÷Bìçî©£¤§©¨§¨¨£¨§§¨¦¦§¥
úîeøúe ÷BLå äæç ,äaø áéúBî .éáø÷å eäðéð úBøLé ,ìkä©Ÿ§¨¦§§¨§¦¦©¨¨¤¨§©
äîáa ïéâäBð ïéàå ,äìBãb äîáa ïéâäBð ,äãBú éîçì©§¥¨£¦§¨¨§¨§¥£¦§¨¨
,àîìLa úøîà éà .døéiL ,äìLa òBøfä eléàå .äpè÷§©¨§¦©§©§¥¨©§¨¦¨§©¦§¨¨
éà ,àlà .àéä ïðaø ,épî àä .éâéìt íéîìLe äìBòa§¨§¨¦§¦¦¨©¦©¨¨¦¤¨¦
øîzéà éà ,àlà .épî àä ,éâéìt íLàå úàhça úøîà̈§©§©¨§¨¨§¦¦¨©¦¤¨¦¦§©
ìáà .íéîìLe äìBòa ú÷Bìçî ,ìàeîL øîà .øîzéà éëä̈¦¦§©¨©§¥©£¤§¨§¨¦£¨
øîà .éáø÷ àìå eäðéð úBáBç ìkä éøác ,íLàå úàhça§©¨§¨¨¦§¥©Ÿ¦§§Ÿ¨§¦¨©
.'eëå ìäàa ïéáéø÷î øeaväL ìk íéøîBà íéîëçå ,øî©©£¨¦§¦Ÿ¤©¦©§¦¦§Ÿ¤§
åéðéòa øLéä Léà) àø÷ øîà ,ïðaøc eäééîòè éàî©©§©§§©¨¨¨©§¨¦©¨¨§¥¨
àeä úBøLé ,'Léà' .['åéðéòa øLiä ìk Léà'] (äNòé©£¤¦¨©¨¨§¥¨¦§¨
.áeø÷éì úBáBç eléôà ,øeaöå.áeø÷éì àì úBáBç ,áeø÷éìc§¦§Ÿ¦§§¦£¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc migaf(ipy meil)

,ïîæ ïäì òeáwL úBáBçåxac mlrd xt `le ,mitqene micinz oebk §¤¨©¨¥§©
.dxf dcear ixiry `le xeaiv ly

eaixwd dphw dnaay xi`n iax ly epic xewn z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dacpae xcpa `ay oaxw wxéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

øéàî:`xnbd daiyn .xi`n iax ly enrh dn ±àø÷ øîàcxn`p ± ¥¦§¨©§¨
ocxid z` exariyk zepaxwd zbdpd oipra dyn ixaca weqtamixac)

(g ai,íBiä ät íéNBò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì'xWId lM Wi` Ÿ©£§Ÿ£¤£©§¦Ÿ©¦¨©¨¨
.'eipirA:`xnbd zx`anàøNéì äLî ïäì øîàeúéìééò ék ,ì §¥¨¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥¦¨§¦
õøàì`l ,lblba didi cren ld`e l`xyi ux`l e`eaz xy`k ± ¨¨¤

itl .xacna o`k miaixwn ep`y enk my zepaxwd zaxwd didz
reawy zeaeg oia ,zepaxwd lk z` cren ld`a miaixwn meid ep`y
oiae xeaiv zepaxw oia ,onf mdl reaw oi`y dl` oiae onf mdl
.'eipira xyid lk yi`' wx eaixwz ,lblba my la` .cigi zepaxw

epiid 'eipira xyid lk' ,cigi lk dpeekd 'yi`'úBøLézepaxw ± §¨
mze` ,dacpae xcpa mi`ad mde ,maixwdl eipira exyiy,eáéø÷z©§¦

mdy zepaxw mle`úBáBç,zeny`e ze`hg oebk ,mkilràìŸ
.eáéø÷zcigi mlerl ,xeaiv znal cigi zna oia wlgn `l weqtde ©§¦

aixwn xeaiv la` ,xeaiv znaa `l mb ,daeg zepaxw aixwn epi`
.xeaiv znaa daeg zepaxw

y xi`n iax xaeq cerúeøéæðe úBçðîmpi` zexifpd zepaxwe ± §¨§¦
`l` zeaegl miaygpeäðéð úBøLéze`ay zepaxwd beqn md ± §¨¦§

lr zexifpd zlaw ici lr mda aiigzd xifpdy meyn ,dacpae xcpa
.envrïðaøåy mixaeqe ,zekldd izya xi`n iax lr miwlegïéà §©¨¨¥

oaxw zaxwdäçðîcigi ly,äîaadnaa `le dphw dnaa `l ¦§¨©¨¨
d zepaxwy minkg mixaeq cere ,dlecbúeøéæðly zepaxwúBáBç §¦

,eäðéðenvr z` xq` `ed `l` ,mze` acp e` xcp `l xifpdy oeik ¦§
mpi` daeg zepaxwe .el` zepaxwa aiigzd `linne ,zglbzae oiia

dnaa miaxwp.
zegpn zaxwd oipra minkge xi`n iax zwelgna dpc `xnbd

:dnaa zexifpe,ìàeîL øîàú÷Bìçîoipra minkge xi`n iax ¨©§¥©£¤
`l` dpi` ,xifpd zepaxwíLàå úàhça,`iadl xifpd lryìáà §©¨§¨¨£¨

íéîìLe úBìBòa,`iadl eilryeäðéð úBøLé ìkä éøácmd ± §§¨¦¦§¥©Ÿ§¨¦§
dacpae xcpa mi`ay zepaxwl miaygpéáø÷åmze` miaixwne ± §¨§¦

.dnaa
:l`eny ixac z` zxzeqy `ziixa d`ian `xnbd,äaø áéúBî¦©¨

,`ziixaa epipy÷BLå äæç,odkl mipzipy ,dceze minlyn mxend ¨¤¨

äãBú éîçì úîeøúezelg ipin rax`n zenxend zelg rax`e - §©©§¥¨
,odkl mipzipe dcez oaxw mr mi`ayäìBãb äîáa ïéâäBðxnelk ± £¦§¨¨§¨

weyde dfgd z` zzl yi dcez e` minly dlecb dnaa eaixwd m`
.odkl dcezd ingl znexz z`e minlydnäpè÷ äîáa ïéâäBð ïéàå§¥£¦§¨¨§©¨

yixtdl jxev oi` ,dphw dnaa dceze minly eaixwd m` mle` -
.odkd xear dcezd ingl drax` znexz mexzl `le weye dfg

cne,dax wiieléàåz`äìLa òBøfäozipd ,xifpd ly minlyd li`n §¦©§©§¥¨
`ziixad ,odkldøéiL,dphw `le dlecb dnaa bdepy dazk `le ©§¨

eid m`y ,dnaa miaxw xifp inly oi`y zxaeq `ziixady rnyn
dnaa zbdep dlya rexf znexz oi`y mb dpey `pzd did miaxw

,dzrne .dphwàîìLa úøîà éàiaxy xn`p m` oaen didi df ± ¦¨§©¦§¨¨
minkge xi`néâéìt íéîìLe äìBòaminkg zrcly ,miwleg md ± §¨§¨¦§¦¦

xnel yi ,dnaa miaixw mpi` xifp inly mbépî àäink `ziixad ± ¨©¦
k ,`id.àéä ïðaøúøîà éà àlàl`enyk xn`z m` la` ± ©¨¨¦¤¨¦¨§©

yíLàå úàhçaxifp lyéâéìtlkl xifp inlye ,mi`pzd miwleg ± §©¨§¨¨§¦¦
,dnaa miaxw zercdépî àädid `ld ,`ziixad zxaeq ink ± ¨©¦

dnaa zbdep li`d on dlya rexfd znxd mby siqedl `ziixal
.dphw dnaa `le dlecb

:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàixac epyp m` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,epyp md jk l`eny,ìàeîL øîàú÷Bìçîminkge xi`n iax ¨©§¥©£¤

íéîìLe äìBòazxaeq dpnn dywd daxy `ziixade ,xifp ly §¨§¨¦
,dnaa miaxw mpi` xifp inly elit`y minkgkíLàå úàhça ìáà£¨§©¨§¨¨

xifp lyéáø÷ àìå eäðéð úBáBç ìkä éøác.dnaa ¦§¥©Ÿ¦§§Ÿ¨§¦
zxaer `xnbdd`aedy `ziixaa minkg zhiy z` x`al dzr

:lirl'åëå ìäàa ïéáéø÷î øeaväL ìk íéøîBà íéîëçå ,øî øîà̈©©©£¨¦§¦Ÿ¤©¦©§¦¦§Ÿ¤
eaxw `l o`ke o`ke ,lblbay cren ld`a miaixwn ,xacnay cren

:`xnbd zl`ey .cala minlye dler `l` cigieäééîòè éàî©©§©§
ïðaøcdnaa zeaeg elit` miaixwn xeaivy minkg ecnl oipn ± §©¨¨

:`xnbd daiyn .dlecbàø÷ øîàe`eai xy`ky weqta xn`p ± ¨©§¨
,lblba didi cren ld`e ux`lìk Léà'] (äùòé åéðéòá øùéä ùéà)¦¨

['åéðéòa øLiä(g ai mixac)xnelk ,'Léà'cigi epiidcúBøLémixcp ± ©¨¨§¥¨¦§¨
,maixwdl eipira exyiy zeacpeáeø÷éìc àeä`ed mze` wx ± §¦§

,dnaa aixwnáeø÷éì àì úBáBçaixwn epi` daeg zepaxw la` ± Ÿ¦§
,llkáeø÷éì úBáBç eléôà øeaöåzepaxw elit` aixwdl mi`yx ± §¦£¦¦§
.daeg
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קכה oifge` mipya cenr fiw sc ± oey`x wxtzereay

.'åâå ïåùòú àì:lblba e`azyk oeyrz `l xn`we irzyn ux`d z`ia xg`l

.íåéä äô íéùåò åðçðà øùà ìëëze`hg oiaixwn cigi oia xeav oia ep`y

mdl reawd zeaeg y"ke onf mdl reaw oi`y zeaeg ody xyrne xekae zeny`e

mixcp `l` my aixwi `l cigid eipira xyid lk yi` my miyer ep` dn la` onf

izn cr aecple xecpl eipira exyiy zeacpe

:dliyl e`azy cr 'ebe mz`a `l ikúåøùé
.åáéø÷ú:zeacpe mixcp.åáéø÷ú àì úåáåç

oia `xw bilt `le aizk yi`c micigid

xcip `l` axw `l cigilc dphw oia dlecb

znaa axw oi` acipe xcip oi`y jkld acipe

opzck oiaixw xeav iycw oi` `dc cigi

oiaixw xeav zepaxw (:aiw sc) 'ipzna

:dnaa oiaixw cigi zepaxw okynaúåçðî
.åäðéð úåøùé úåøéæðåexfp z`lnac b"r`c

e`a xcp i"r edin eilr daeg eizepaxw oiied

:eilr.äîáá äçðî ïéàonwl 'ixn`ck

e`iai xy` ornl [aizkc] zegpn `le migaf

zena epiid dcyd ipt lr 'ebe l`xyi ipa

mze` 'dl me`iade mdly xzid zry

m`iadl witqd `le xzid zrya eycwedy

(:ew sc) lirl hgeyda oxn`ck exq`py cr

zrya eycwedy miycw iycwa df weqtc

egafe i`w xeqi` zrya meaixwde xzid

eaxwy il oi` k"za yxtne minly igaf

iycwa `pniwe` `dc minly `l` dnaa

s` leki migaf l"z dler s` oiipn dna

ixg` zi`x dne mze` l"z my`e z`hg

mi`ad minly dn zxn` hrine daixy

opaxe zexifpe zegpn inp eaxzi` n"xle dacpe xcpa `ad lk s` dacpe xcpa

:geafd xac `l` zegpn `le migaf iwiic.àéä äáåç úåøéæðacpzd `l `edc

:zepaxwa aiigzp eil`ne zglbzae oiia envr xq` `l` zepaxwd [el`].ú÷åìçî
lkd ixac xifpc minlye zeler la` day my`e z`hga zexifpa opaxe n"xc

:iaxw.÷åùå äæçrax`n odkl zenxend zelg rax`e dceze minlyn mxend

:(f `xwie) 'ebe oaxw lkn cg` epnn aixwde aizkck dcezay zelg ipinïéàå
.äðè÷ äîáá ïéâäåð'dl dtepz sipdl eda aizkc (:hiw sc) oiwxit seqa opiqxb

dpin rny diipz `le dxiiy dlya rexf epiidc xifp li`n mxen eli`e dnaa `le

:dicic dnexz inp dia bidp `lc ipz ded iaxw eed i`c dnaa xifp inly iaxw `l

.âéìôã àåä íùàå úàèçá úøîà éà àìà`d iaxw lkd ixac xifp inly la`

:ipn.åáéø÷ä àì úåáåçã àåä ùéà:zeaeg miaixwn xeav la` dlecba 'it`e
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l"kr lblba mdl eaxw `l dxf dcear ixirye xac mlrd xt la` onf mdl reawd zeaege

'it`c onf mdl reaw oi`y ze`hg ody dxf dcear ixirye xac mlrd xt xikfd mpgae

'ipzn mbxzz onwl wiqnck y"xl eaxw `l milbxd ixiry oebk onf mdl reawd ze`hg

mixiry `le mixt `l oerabe aepa cren ld`a xeav eaxw `l k"deia k"`e d"bd) .dlera

dcedi 'x `ztqeza 'ixn`c `de micinz m` ik

melya` xn`ie xn`py did xifp melya` xne`

ik oexaga izxcp xy` ixcp mly`e `p dkl`

mzeida `xw i`de xeyba izaya jcar xcp xcp

(:ci sc) dxenzc a"t yxtne aizk oeraba

oexaga jld i`c cigi znaa oexaga maixwdy

dlecb dnaa maixwdle miaeh miyak `iadl

i` dcedi 'xl `zyde dil irain oexagn k"`

znaa oaixwdy xity iz` `ed acipe xcip zexifp

oaixwd k"` ied daeg zexifp i`e oexaga cigi

cigi dcedi 'xlc my didy cren ld`a oeraba

zrya s` dlecb dnaa zeaeg aixwn ivn inp

la` oexagae oexagn oia wiic `le zenad xzid

cigi axw `le `ed daeg zexifp ixn`c opax

melya` k"` oerabe aepa xeav znaa s` zeaeg

mly`e daey`e dkl`c `xw `de did xifp `l

:(d"bd .zeacpe mixcpa ixiin ixcpéáøoerny

y"x dxe`kl .'ek eaixwd `l xeav s` xne`

opaxk ixaq edpi`e i`w dipin lirlc opaxc`

`kilc dnaa eaxw `l zexifpe zegpnc i`nw

y"xlc n"y dinwl yxtnck mikqp `l` ediipia

xzei hrnn xeava 'it` `dc eaxw `l inp

(:h sc) dlibnc w"tac dnize mi`pz x`yn

wc 'ipzna]dphw dnal dlecb dna oia oi` [ipz

zeaeg epiidc migqt oirk 'nba yxtne 'ek axw acipe xcipd lk llkd df migqt `l`

y"x `nl` y"xk dl iwene axw `l `kde `kd onf mdl reaw oi`y la` onf mdl reawd

i`e `llk i`d ipzc n"xl `kd opixn`cke y"xl iaxw zexifpe zegpn k"` `llk i`d ipz

iieaxl iz` n"xc lkc dil `gip ded lk `la acipe xcip llkd df dlibna 'iqxb ded

`ipzc meyn zexyi zexifpe zegpnc n"xl dil `hiytc `dc xnel yi cere zexifpe zegpn

xcip lk s` dnaa oiaixw acipe xcip mdy oicgein minly dn zen ixg` zyxta k"za

iziin `lc jinq `idd` i` dniz zvwe n"x ixac zexifpde zegpnd s` dnaa axw acipe

xn`w ikdc oizipzn ayiil d`xpe acipe xcip llkn dgpn `wtp in dlibnc y"xl cere dl

dlecb dnaa axwd acipe xcipd lk migqt `l` dphw dnal dlecb dna oia welig oi`c

yxtl `l` zgp `le dphwa axw oi` dlecba axw oi`y acipe xcip oi`y lke dphwa axw

zegpn oebk efa `le efa `l axw oi`y acipe xcip yi la` dphwde dlecbd dzeeyy dn

rnzyin xityc zexifpe zegpna ixii` `lc yxtl oi` n"xc acipe xcipl la` zexifpe

`nile iia` dil xn` mzd 'ixn`c (:ci sc) a"ta dl iziin dxenzac dl iziin `lc b"r` jinq mipdk zxezc `idd`c yxtl i`ce d`xp oke k"za `icda dl ipzwc cere acipc `pyiln

cigi znaa zeaixw zexifpe zegpnd `ipze cigi znaa axw epi` acipe xcip epi`y lke cigi znaa axw acipe xcipd lk llkd df `ipz `dc `ed acipe xcip xifp inly i`c gqt inly xn

:zexifp o`kn inq ipynw acipe xcip zexifp mzd aiyg `lc o`ne `pyiln `le wiic `iddnc rnyn n"x ixacïðáøådphw dnaa oia dlecb dnaa oia .cigil dnaa dgpn oi` zegpn

sc) oiwxit seqa 'ixn`ck opaxl eaxw `l inp zeterc d"de `l eze ediipia `ki` mikqpc 'ixn`e cala minlye dler `l` cigil (mikqp) eaxw `l o`ke o`k opax jpi` `ipzck xn`w

zenad xzid zrya oyicwdy miycwa (:ew sc) hgeyd yixa lirl `xw `edd `pniwe`c zegpn `le migaf zeter `le migaf h"n dnaa zeter oi` dnaa dgpn oi` xne`d ixacl (.hiw

(.biw) oiwxit seqac dnizezetere zegpn ixde lblbay cren ld`a oiaixwn xacnay cren ld`a oiaixwn cigide xeavdy lk dcedi x"`w `kde dnaa dgpn oi` xne` dcedi 'x opz

epiid minkg jixtc onwl k"` cere xnle xnl `yxc jd iziz ikidnc xeavl dnaa eaxw dcedi 'xl eaxw `l o`ke o`k opaxlc idpc xninl xazqin `le eaxw `l o`ke o`k lblbac

:daxw `l i`xzale daxw i`ncw opaxlc ediipia `ki` xeav znaa daixw dgpnc `nil ediipia `ki` xacna mikqp eaxw ipyne `nw `pzú÷åìçîmy`e z`hga .my`e z`hga

:ixii` zexifp lyïéàåinp jpd k"`e da dybde dtepz oi`e dphw dnaa `zi`c 'ipznc dcedi 'xc w"zl dgpn ixd z"`e 'dl dtepz sipdl eda aizkc qxhpewa 'it .dphw dnaa oibdep

:dxhwde dvinw dzevn xwir dgpn la` edpi` ilha dtepz dlha jkld dtepza ozevn xwir dcez ingl znexze weye dfg ipdc xnel yie dtepz irail `le dnaa iedilú÷åìçî
mixcp x`ya xninl `kilc ixcp mly`e (eh a l`eny) aizkc melya`c `xw ipyn ikid dlecb dnaa 't`e eaxw `l xn`c o`nc dnize xn`w zexifp ly .[minlye] (my`e) dlera

:zexifp oaxwa ixii`c rnyn (:ci sc) dxenzc ipy wxtac
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øîàc ,øéàî éaøc àîòè éàî .ïîæ ïäì òeáwL úBáBçå§¤¨©¨¥§©©©£¨§©¦¥¦§¨©
øîà .'íBiä ät íéNBò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì' àø÷§¨Ÿ©£§Ÿ£¤£©§¦Ÿ©¨©
,eáéø÷z úBøLé ,õøàì eúéìééò ék ,ìàøNéì äLî ïäì̈¤Ÿ¤§¦§¨¥¦¨§¦¨¨¤§¨©§¦
,ïðaøå .eäðéð úBøLé ,úeøéæðe úBçðî .eáéø÷z àì úBáBçŸ©§¦§¨§¦§¨¦§§©¨¨
,ìàeîL øîà .eäðéð úBáBç ,úeøéæð .äîaa äçðî ïéà¥¦§¨©¨¨§¦¦§¨©§¥
éøác ,íéîìLe úBìBòa ìáà .íLàå úàhça ú÷Bìçî©£¤§©¨§¨¨£¨§§¨¦¦§¥
úîeøúe ÷BLå äæç ,äaø áéúBî .éáø÷å eäðéð úBøLé ,ìkä©Ÿ§¨¦§§¨§¦¦©¨¨¤¨§©
äîáa ïéâäBð ïéàå ,äìBãb äîáa ïéâäBð ,äãBú éîçì©§¥¨£¦§¨¨§¨§¥£¦§¨¨
,àîìLa úøîà éà .døéiL ,äìLa òBøfä eléàå .äpè÷§©¨§¦©§©§¥¨©§¨¦¨§©¦§¨¨
éà ,àlà .àéä ïðaø ,épî àä .éâéìt íéîìLe äìBòa§¨§¨¦§¦¦¨©¦©¨¨¦¤¨¦
øîzéà éà ,àlà .épî àä ,éâéìt íLàå úàhça úøîà̈§©§©¨§¨¨§¦¦¨©¦¤¨¦¦§©
ìáà .íéîìLe äìBòa ú÷Bìçî ,ìàeîL øîà .øîzéà éëä̈¦¦§©¨©§¥©£¤§¨§¨¦£¨
øîà .éáø÷ àìå eäðéð úBáBç ìkä éøác ,íLàå úàhça§©¨§¨¨¦§¥©Ÿ¦§§Ÿ¨§¦¨©
.'eëå ìäàa ïéáéø÷î øeaväL ìk íéøîBà íéîëçå ,øî©©£¨¦§¦Ÿ¤©¦©§¦¦§Ÿ¤§
åéðéòa øLéä Léà) àø÷ øîà ,ïðaøc eäééîòè éàî©©§©§§©¨¨¨©§¨¦©¨¨§¥¨
àeä úBøLé ,'Léà' .['åéðéòa øLiä ìk Léà'] (äNòé©£¤¦¨©¨¨§¥¨¦§¨
.áeø÷éì úBáBç eléôà ,øeaöå.áeø÷éì àì úBáBç ,áeø÷éìc§¦§Ÿ¦§§¦£¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc migaf(ipy meil)

,ïîæ ïäì òeáwL úBáBçåxac mlrd xt `le ,mitqene micinz oebk §¤¨©¨¥§©
.dxf dcear ixiry `le xeaiv ly

eaixwd dphw dnaay xi`n iax ly epic xewn z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dacpae xcpa `ay oaxw wxéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

øéàî:`xnbd daiyn .xi`n iax ly enrh dn ±àø÷ øîàcxn`p ± ¥¦§¨©§¨
ocxid z` exariyk zepaxwd zbdpd oipra dyn ixaca weqtamixac)

(g ai,íBiä ät íéNBò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì'xWId lM Wi` Ÿ©£§Ÿ£¤£©§¦Ÿ©¦¨©¨¨
.'eipirA:`xnbd zx`anàøNéì äLî ïäì øîàeúéìééò ék ,ì §¥¨¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥¦¨§¦
õøàì`l ,lblba didi cren ld`e l`xyi ux`l e`eaz xy`k ± ¨¨¤

itl .xacna o`k miaixwn ep`y enk my zepaxwd zaxwd didz
reawy zeaeg oia ,zepaxwd lk z` cren ld`a miaixwn meid ep`y
oiae xeaiv zepaxw oia ,onf mdl reaw oi`y dl` oiae onf mdl
.'eipira xyid lk yi`' wx eaixwz ,lblba my la` .cigi zepaxw

epiid 'eipira xyid lk' ,cigi lk dpeekd 'yi`'úBøLézepaxw ± §¨
mze` ,dacpae xcpa mi`ad mde ,maixwdl eipira exyiy,eáéø÷z©§¦

mdy zepaxw mle`úBáBç,zeny`e ze`hg oebk ,mkilràìŸ
.eáéø÷zcigi mlerl ,xeaiv znal cigi zna oia wlgn `l weqtde ©§¦

aixwn xeaiv la` ,xeaiv znaa `l mb ,daeg zepaxw aixwn epi`
.xeaiv znaa daeg zepaxw

y xi`n iax xaeq cerúeøéæðe úBçðîmpi` zexifpd zepaxwe ± §¨§¦
`l` zeaegl miaygpeäðéð úBøLéze`ay zepaxwd beqn md ± §¨¦§

lr zexifpd zlaw ici lr mda aiigzd xifpdy meyn ,dacpae xcpa
.envrïðaøåy mixaeqe ,zekldd izya xi`n iax lr miwlegïéà §©¨¨¥

oaxw zaxwdäçðîcigi ly,äîaadnaa `le dphw dnaa `l ¦§¨©¨¨
d zepaxwy minkg mixaeq cere ,dlecbúeøéæðly zepaxwúBáBç §¦

,eäðéðenvr z` xq` `ed `l` ,mze` acp e` xcp `l xifpdy oeik ¦§
mpi` daeg zepaxwe .el` zepaxwa aiigzd `linne ,zglbzae oiia

dnaa miaxwp.
zegpn zaxwd oipra minkge xi`n iax zwelgna dpc `xnbd

:dnaa zexifpe,ìàeîL øîàú÷Bìçîoipra minkge xi`n iax ¨©§¥©£¤
`l` dpi` ,xifpd zepaxwíLàå úàhça,`iadl xifpd lryìáà §©¨§¨¨£¨

íéîìLe úBìBòa,`iadl eilryeäðéð úBøLé ìkä éøácmd ± §§¨¦¦§¥©Ÿ§¨¦§
dacpae xcpa mi`ay zepaxwl miaygpéáø÷åmze` miaixwne ± §¨§¦

.dnaa
:l`eny ixac z` zxzeqy `ziixa d`ian `xnbd,äaø áéúBî¦©¨

,`ziixaa epipy÷BLå äæç,odkl mipzipy ,dceze minlyn mxend ¨¤¨

äãBú éîçì úîeøúezelg ipin rax`n zenxend zelg rax`e - §©©§¥¨
,odkl mipzipe dcez oaxw mr mi`ayäìBãb äîáa ïéâäBðxnelk ± £¦§¨¨§¨

weyde dfgd z` zzl yi dcez e` minly dlecb dnaa eaixwd m`
.odkl dcezd ingl znexz z`e minlydnäpè÷ äîáa ïéâäBð ïéàå§¥£¦§¨¨§©¨

yixtdl jxev oi` ,dphw dnaa dceze minly eaixwd m` mle` -
.odkd xear dcezd ingl drax` znexz mexzl `le weye dfg

cne,dax wiieléàåz`äìLa òBøfäozipd ,xifpd ly minlyd li`n §¦©§©§¥¨
`ziixad ,odkldøéiL,dphw `le dlecb dnaa bdepy dazk `le ©§¨

eid m`y ,dnaa miaxw xifp inly oi`y zxaeq `ziixady rnyn
dnaa zbdep dlya rexf znexz oi`y mb dpey `pzd did miaxw

,dzrne .dphwàîìLa úøîà éàiaxy xn`p m` oaen didi df ± ¦¨§©¦§¨¨
minkge xi`néâéìt íéîìLe äìBòaminkg zrcly ,miwleg md ± §¨§¨¦§¦¦

xnel yi ,dnaa miaixw mpi` xifp inly mbépî àäink `ziixad ± ¨©¦
k ,`id.àéä ïðaøúøîà éà àlàl`enyk xn`z m` la` ± ©¨¨¦¤¨¦¨§©

yíLàå úàhçaxifp lyéâéìtlkl xifp inlye ,mi`pzd miwleg ± §©¨§¨¨§¦¦
,dnaa miaxw zercdépî àädid `ld ,`ziixad zxaeq ink ± ¨©¦

dnaa zbdep li`d on dlya rexfd znxd mby siqedl `ziixal
.dphw dnaa `le dlecb

:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàixac epyp m` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,epyp md jk l`eny,ìàeîL øîàú÷Bìçîminkge xi`n iax ¨©§¥©£¤

íéîìLe äìBòazxaeq dpnn dywd daxy `ziixade ,xifp ly §¨§¨¦
,dnaa miaxw mpi` xifp inly elit`y minkgkíLàå úàhça ìáà£¨§©¨§¨¨

xifp lyéáø÷ àìå eäðéð úBáBç ìkä éøác.dnaa ¦§¥©Ÿ¦§§Ÿ¨§¦
zxaer `xnbdd`aedy `ziixaa minkg zhiy z` x`al dzr

:lirl'åëå ìäàa ïéáéø÷î øeaväL ìk íéøîBà íéîëçå ,øî øîà̈©©©£¨¦§¦Ÿ¤©¦©§¦¦§Ÿ¤
eaxw `l o`ke o`ke ,lblbay cren ld`a miaixwn ,xacnay cren

:`xnbd zl`ey .cala minlye dler `l` cigieäééîòè éàî©©§©§
ïðaøcdnaa zeaeg elit` miaixwn xeaivy minkg ecnl oipn ± §©¨¨

:`xnbd daiyn .dlecbàø÷ øîàe`eai xy`ky weqta xn`p ± ¨©§¨
,lblba didi cren ld`e ux`lìk Léà'] (äùòé åéðéòá øùéä ùéà)¦¨

['åéðéòa øLiä(g ai mixac)xnelk ,'Léà'cigi epiidcúBøLémixcp ± ©¨¨§¥¨¦§¨
,maixwdl eipira exyiy zeacpeáeø÷éìc àeä`ed mze` wx ± §¦§

,dnaa aixwnáeø÷éì àì úBáBçaixwn epi` daeg zepaxw la` ± Ÿ¦§
,llkáeø÷éì úBáBç eléôà øeaöåzepaxw elit` aixwdl mi`yx ± §¦£¦¦§
.daeg
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב סדר לימודו, ואשר עדיין מתקשר לרכז עצמו וכו'.

יבקש את המשפיע שלו להורותו הפרקים בתניא המדברים בענינים כגון אלו, ואיך שאל יפול לב 

האדם עליו ע"י מלחמות היצר ואדרבה וכמבואר שם בארוכה, וידועה הבטחת תורתנו הק' יגעת ומצאת, 

כאו"א  על  ר"ר  המעוררים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  רבוה"ק  של  מיסודם  בישיבה  ללמוד  שנכנס  ובפרט 

מהלומדים בה להצלחה בעמלם בתורה ובמצות ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ואשר מוסיף מזמן לזמן 

ומעלה בקדש ומשפיע גם על חבריו בכל זה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc migaf(iyily meil)

cigiy xaeqy dcedi iaxl dywi ,weqta minkg ly yexitd itl
xyid lk yi`' xn`p `lde ,dlecb dnaa daegd zepaxw z` aixwn
:`xnbd zvxzn .zeacpe mixcp wx aixwn cigidy epiidc ,'eipira
àeä [åéðéòaà] (åéðéòá) øLiä áéúk ék ,Cì øîà äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¦§¦©¨¨©§¥¨

áéúëcmixcp xnelk ,'xyi'd z` wx aixwn cigiy xne`y weqtd ± ¦§¦
z`vnpy epiidc 'eipira' `idy dphw dnaa `weec epiid ,zeacpe

,xgai xy` mewn lka dzepal lekie eiptläìBãb äîáa ìáà`idy £¨§¨¨§¨
,l`xyi lkl zpnefne dreawY áeø÷éì énð úBáBç eléôàelit` £¦©¦¦§

.aixwdl cigi i`yx zeaeg
:`xnbd dywnLéà' áéúk àä àlà,'eipirA xWIdàøîéîì åàì± ¤¨¨§¦¦©¨¨§¥¨¨§¥§¨

cnll dpeekd oi` m`dLéàccigidy ±áeø÷éìc àeä úBøLéwx ± §¦§¨§¦§
,aixwn `ed cala zeacpe mixcpáeø÷éì àì úBáBç àäla` ± ¨Ÿ¦§

:`xnbd zvxzn .dlecba elit` aixwn cigid oi` zeaegáéúk ék¦§¦
Léàd`a 'yi`' zaiz ±øfä úà øéLëäìmy oi`e ,dnaa daxwda ¦§©§¦¤©¨

.odka jxev
xiykdl `ld :`xnbd dywnçaæî ìò ícä úà ïäkä ÷øæå'î ,øæ̈¦§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©

'ä'crFn ld` gzR(e fi `xwie)à÷ôðld` gzta `weecy ,micnl ± ¤©Ÿ¤¥¨§¨
recn dywi aeye ,odka jxev oi` dnaa la` ,odka jxev yi cren
elit` zeaeg aixwn cigid oi`y cnll `l m` 'yi`' zaiz dazkp

:`xnbd zvxzn .dcedi iaxk `lye dlecb dnaaàîéúc eäî± ©§¥¨
la` ,dnaa xyk xf mpn`y xn`z `nyúBøBëa Lec÷ éòaéì¦¨¥¦§

àøwéòîkenk ,dnaa zeceard z` dyri xekay citwdl yi ± §¥¦¨¨
,mipdkd eycwzdy mcew didyïì òîLî à÷.xekaa jxev oi`y ¨©§©¨

.dcedi iax xg` `ziixaa epyipy minkg ixac z` zx`an `xnbd
`ld :`xnbd dywníéîëçiax ixac xg`l exkfpy mipexg`d £¨¦

minlye dler `l` cigid aixwd `l dphw dnaay exn`e dcedi
,calaàn÷ àpz eðééäe`aedy mipey`xd minkgd md md ± ©§©¨©¨

xeaive zeaeg `ian epi` cigiy exn` md mby ,`ziixad zligza
:`xnbd zvxzn .mdipia lcadd dne ,zeaeg mb mi`ianáø øîà̈©©

eäééðéa àkéà øaãna íéëñð eáø÷ àtt,`ed mdipia lcadd ± ¨¨¨§§¨¦©¦§¨¦¨¥©§
cigi zepaxwa ,minlye dler zepaxw mr cgi mikqp zaxwd oiprl
,`ziixad zligza mi`aend minkg zrcl .xacna l`xyi eidyk

xn`p mikqp zyxtay oeik ,xacna mikqp eaxw `l(a eh xacna)iM'¦
cigi zepaxwa mikqp mibdep oi`y epiide ,'mkizaWFn ux` l` E`az̈Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤
eli`e .daiyie dyexi ixg` dliyl e`eaie ux`l eqpkiyk `l`
,cigi zepaxwa xacna mikqp eaxw `ziixad seqa miiepyd minkgl
weqtdne ,mikqp el` zepaxw mr eaixwd lblba mb `linne
lblbl e`eai xy`ky cnlp ,mikqp zyxta xen`d 'mkizeayen'

.mikqp aixwdl my mb mikixv eidi ,cigi znaa aixwdl exzeie
ixaa z`aend oerny iax zhiy z` x`al zxaer `xnbd:`ziøîà̈©

,øî'åëå øîBà ïBòîL éaømigqt `l` eaixwd `l xeaiv s` ©©¦¦§¥
:`xnbd zl`ey .onf mdl reawy zeaegeïBòîL éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§

:`xnbd daiyn .z`f cnl okidn ±áéúëcweqta xn`p ±(i d ryedi) ¦§¦
,'ìbìba çñtä úà ìàøNé éðá eNòiå'denzl yieàèéLtheyt ± ©©£§¥¦§¨¥¤©¤©©¦§¨§¦¨

.z`f xnel aezkd jxved dnle gqt oaxw aixwdl mikixv eidy
ïì òîLî à÷ àä àlà,epcnll weqtd zpeek `l` ±ïéòk úBáBçc ¤¨¨¨©§©¨§§¥

áø÷c àeä çñtgqt oaxw enk onf mdl reawy zeaeg `weecy ± ¤©§¨¥
,dnaa miaixwnçñt ïéòk åàì àä,gqt oaxwk epi`y oaxw la` ± ¨¨§¥¤©

,dxf dcear xiry e` xeaiv ly xac mlrd xt oebkáø÷ àì.dnaa Ÿ¨¥
Cãéàåmixaeqd mixg`d mi`pzd zhiy lr weqtdn dywi dzrne - §¦¨

recn ,onf mdl reaw oi`y zepaxw mb dnaa eaixwd xeaivdy
:`xnbd zvxzn .lblba gqtd z` eaixwdy xnel aezkd jxved

ïðçBé éaøãëì déì éòaéîly epic z` rinydl weqtd z` jixv ± ¦¨¥¥§¦§©¦¨¨
,opgei iaxìøò ,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc`nhpy l`xyi §¨©©¦¨¨¦©¦©¨¨¨¥

znaäàfä ìa÷îjk xg`e ,zn z`nehn xdhdl ick lxr ecera §©¥©¨¨
gqt oaxwa xzen didie leniz` exary l`xyi ipan z`f ecnle .

milawn eid `l m`e ,elenip oqipa xyr cg`ae ,oqipa dxyra ocxid
`l ,elenipy xg`l cin oqipa xyr cg`a `l` ,milxr mcera d`fd
zaxwd onf `edy ,oqipa xyr drax` cr xdhdl miwitqn eid
yiy oeik ,oqipa xyr dynga wx didz dipyd d`fddy itl ,gqtd

.d`fdl d`fd oia mini dyly exariy jxev
:dze` zx`ane ,oerny iax zhiya ziywen `ziixa d`ian `xnbd

äáäà øa àãà áøc dén÷ àpz éðzzhiya `ziixa dpy `xen` ± ¨¥©¨©¥§©£¨©©£¨
,da aezk jke ,dad` xa `c` ax iptl oerny iaxïéàlcadäîa ïéa ¥¥¨¨

ì äìBãboiaïîæ ïäì òeáwä úBáBçå çñt àlà äpè÷ äîádnaay §¨§¨¨§©¨¤¨¤©§©¨©¨¤§©
,`ed `ziixaa iyewd .miaixw dlecb dnaae miaixw mpi` dphw
.onf el reawy daeg oaxw `ed mb `ld ,cxtpa gqt oaxw xkfp recn
äéì øîà äéì àðî ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåç ãéçé äéì øîà)

déì øîà (äééîñà,dad` xa `c` axCúéðúî íbøúzyxtz ± ¨©¥§©§¥©§¦¨
axwy gqt oaxw `l` dphwl dlecb dna oia oi` ,jk `ziixad z`
enk ,dacpa mbe daega mb `ay oaxw oke .dphwa axw epi`e dlecba

äáBç úìBòa`idy ,sqene cinz oebk daega d`ay xeaiv ly §©¨
,dlecb dnaa wx daixwàkéàcdl dneca yiy -äáãð úìBò §¦¨©§¨¨
.cigi znaa mb daixwyúàhç éàcixiry mby xn`z m`y ± §¦©¨

,dlecb dnaa eaxwi ,onf mdl reawy z`hg mdy milbxdãéçé)
(ïîæ äéì òéá÷ã úåáåç àåä]àkéà éî [äáãð úàhçep`vn ike ± ©¨§¨¨¦¦¨

.dacpa d`ay z`hg
:`xnbd dywndî÷Bìåmb `ziixad z` cinriy ±äáBç úçðîa §§¨§¦§©¨

àkéà àäczgpn yi ixdy ±ïézéáçoaxw `id mbe ,mei lka daixwd §¨¦¨£¦¦
mb daixwy dacp zgpn dl dneca yie ,dlecb dnaa daixwd xeaiv

:`xnbd zvxzn .dphw dnaaøáñ à÷xaeq dad` xa `c` ax ± ¨¨©
yïéàoaxwäçðîllk.äîaa ¥¦§¨©¨¨

:dpyna epipyì eàa'åëå äìéLdxwz my did `le ,zenad exq`p ¨§¦Ÿ
.dgepn dzid `ide olrnln zerixide ohnln cala mipa` zia `l`
okynd oial dliy okyn oiay df iepiy dpynl oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dyn dyryéléî éðä àðîjkl xewnd edn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .zerixi zxwze oa` zexiw eid dliy okynayøîà̈©

øîBà ãçà áeúk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø(ck ` '` l`eny) ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¤¨¥
,'äìéL 'ä úéa eäàéázå'did dliy okyny ixd,ziak iepaáeúëå ©§¦¥¥¦Ÿ§¨

øîBà ãçà(q gr mildz)'íãàa ïkL ìäà äìéL ïkLî (úà) Lhiå' ¤¨¥©¦Ÿ¤¦§©¦ŸŸ¤¦¥¨¨¨
áéúëecer my(fq weqt my)àì íéøôà èáLáe óñBé ìäàa ñàîiå' §¦©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤¤§©¦Ÿ
,'øçá,ld`k iehp didy ixdãöék àäzia ,mixacd ipy epkzi ¨¨¨¥©

zcnl `d ,ld` aezkd edpik cvik zia `xwp m`y ,cg`k ld`e
yäø÷z íL äúéä àì,xenb ziakàlàzexiw ea eidïhîlî íéðáà Ÿ¨§¨¨¦§¨¤¨£¨¦¦§©¨

,ziakúBòéøéåmdilr zeqextïìòîìî,ld`k.äçeðî äúéä àéäå ¦¦¦§©§¨§¦¨§¨§¨
:dliy okyn zece` dpyna epipyíéLã÷ éLã÷on miptl oilk`p ¨§¥¨¨¦

.d`exd lka ipy xyrne milw miycwe mirlwd
miycw zlik` zece` dpyna xen`d oicd xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dliya milwéléî éðä àðîjkl xewnd edn ± §¨¨¥¦¥
.d`exd lka milk`p milw miycwy

:zexewn dnkn z`f ecnly mi`xen` ixacn d`ian `xnbdøîà̈©
,àéòLBà éaødnn z`f cenll yiàø÷ øîàcaezkd xn`y ± ©¦©§¨§¨©§¨

(bi ai mixac)éúBìBò äìòz ït Eì øîMä'(äúà) øLà íB÷î ìëa E ¦¨¤§¤©£¤¤§¨¨£¤
,'äàøzy aezkd on yexcl yieäàøz øLà íB÷î ìëaz` epnn ¦§¤§¨¨£¤¦§¤
dliyäìòî äzà éà,dnvr dliya `l` ,zepaxw [xihwn-]ìáà ¦©¨©£¤£¨

ìëBà äzàzepaxwd xya z`äàBø äzàL íB÷î ìëaz` myn ©¨¥§¨¨¤©¨¤
.d`exd lka milk`p milw miycwy micnl o`kne ,dliy

:`xnbd zl`ey .df cenila dpc `xnbdàîéàz` yexcp `nye ± ¥¨
y ,xg` ote`a weqtdäàBø äzàL íB÷î ìëadliy z` epnnéà §¨¨¤©¨¤¦

äìòî äzà,zepaxw [xihwn-]çáBæ äzà ìáà[hgey-]íB÷î ìëa ©¨©£¤£¨©¨¥©§¨¨
äàøzLmilw miycw zepaxw zhigyy cnlpe ,dliy z` epnn ¤¦§¤

:`xnbd daiyn .d`exd lka dxiyk dliyaøîà ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¨©
àø÷cg`A 'd xgai xW` mFwOA m` iM' eixg`ly weqta xn`p ± §¨¦¦©¨£¤¦§©§©©

LihaWäìòz íLLizlräNòz íLåepiide ,'JEvn ikp` xW` lM §¨¤¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤Ÿ£¤¨Ÿ¦§©¤¨
oaxwd zecear x`y] diyrd ode [dxhwdd] d`lrdd odyeyrii [

oi`y o`kne ,'d`ex dz`y mewn lka' `le 'd xgai xy` mewna wx
mewn lka' dxiyk oaxwd zlik`y `l` mcewd weqtd on wiicl

.'d`ex dz`y
,øîà àqç øa éîécáà éaødliya milk`p milw miycwy xewnd ©¦©§¦¦©©¨¨©

c dnn `ed d`exd lkaàø÷ øîà[aezkd±] ¨©§¨
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קכז oifge` mipy` cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

.äãåäé éáøåhrnnc xyid aizk ik jl xn` dlecba zeaeg aixwn inp cigi xn`c

:aizk eipira` zeaeg zaxwdn cigi.ùéà áéúë àä äãåäé éáøì àìàe`l i`e

yid lk aezkp yi` aizkc il dnl `z` dlecb dnan s` ihernloeike eipira x

:da iaxwn `l xeav `dc hirninc `ed yi`c `hiyt dphw epiid eipiracøéùëäì
.øæä úà:dna zcearlà÷ôð ïäëä ÷øæåî øæ

.ïìodkd wxfe (fi `xwie) aizkc oiwxita onwl

odk cren ld` gzt 'd gafn lr mcd z`

xf 'it` `l` dnaa odk oi`e cren ld` gzt

:mipdk zxeza dil yixc ikd car 'it`e

.àî÷ àðú åðééä íéîëçepiid i`xza opax

cigic ixn` ikd inp edpi` `dc i`nw opax

iaxw xeave minlye zeler `l` eaxw `l

:`herin edl `wtp yi`n `dc [zeaeg inp]

.åäééðéá àëéà øáãîá íéëñð åáø÷opaxl

minlye dlere xacna mikqp eaxw `l i`nw

dnaa iaxwc ixnb `w mikqp `la `cixb

mikqp zyxtc e`az ikc iaxw `l xacnac

dliy okyna mikqp dpirhdl (eh xacna)

hgeyda oxn`ck daiyie dyexi xg`l `z`

opzcn ez` iiethl i`xza opaxe (.`iw lirl)

ld`a oiaixwn xeavdy lk `xizi dpyn

edl dnl lblba oiaixwn xacnay cren

ediizeek xeava inp dcedi iax `d ipzinl

`l o`ke o`k xninl edl irai` ikde xn`w

iiethl `l` minlye dler `l` cigil eaxw

xeaivdy lk ixn`e ez` i`nw opaxc`

cren ld`a oiaixwn aixwdl oikixv

lblbay cren ld`a oiaixwn xacnay

xacna eaxwc xninle ez` mikqp iiethle

o`nle zenad izyl lblba oke cigile xeavl

eaxwc dil zi` xacna eaxw dil zi`c

`l` `z` `l e`az ikc lblba cigi znaa

dlecba `dc dphw dnal mikqp dpirhdl

:oiaixw eid xak.àèéùô:gqt carinl erac

.ìøòxedhe d`fd lawn zna `nhpy

`kdn silie miycwa rbil zn z`nehn

lblba gqtd z` eyrie (d ryedi) aizkc

dxdha dlina ezkldk ede`yry rnync

eln `l (my) aizkc xacna eid milxr oaexe

z` exary oqipa dxyra zenaia opixn`e

`l` `gxe`c `yleg meyn ledn `l ocxid

mizn i`nhc gkzy`e lednc `ed ixq cga

y mda eidyezny eid mizn i`nh oaex ixd

e`nhpe xacna dpy mirax` lk mdizea`

ozelxra exdhpe d`fd elaw `l m`e mda

jixv `dc elnyn zefdl zedy mdl oi`

iriax d`fdl d`fd oia mini dyly yixtdl

cg` mei cr efd `l i` o`ke iyye iying

:(:`r sc) lxrd wxta opgei iaxc `dl dizi` zenaiae xyr dyng mei cr dipy d`fd onf ihn `l ez elny xg`l dpey`x d`fd oqipa xyr.êúéðúî íâøúúåzeaeg ipzwc

:dlecba eaxw onf mdl reawd.äìåòá:da eaxw `l xeav ly milbxd ixiry oebk onf mdl reawd ze`hg [la`] da eaxw xeav oitqene oicinz ly zeler oebk.úàèçá éàã
:xn`w inp z`hga onf mdl reawd zeaeg i`c.àëéà éî äáãð úàèçzeaeg `l` migqtn cal dlecba y"xl eaxw `lc l"nw oizipzn jigxk lre dphwa da `veik axwil

dlecb dna oia oi` xninl dil ded ikd il dnl ipzwc migqt xn`w onf mdl reawd zeaeg lk c"q i`e onf mdl reawd zeaege migqt `l` ipzwcn dacp oda `veik yiy

oda welig oi` o`ke o`k eaxwy mixac x`ye llk dphwa eaxw `le dlecba eaxwy migqt `l` w"d `l` llka migqt edl eede onf mdl reawd zeaeg `l` dphw dnal

:onf mdl reawd zeaeg s` eaxw efae zeacp `l` eaxw `l efay `l`.äçðîá éîð äî÷åðåzeaeg `idy oiziag zgpn ztcer dlecbae dphwa dacp zgpn o`k dl zgkync

:mei lka onf odl reawd.äîáá äçðî ïéà äáäà øá àãà áø øáñ à÷iycw el`y edl inc `l dphw dna inlyc meyn dnwe`l `kil zxvrc xeav inlyae aizk migafc

:milw miycw el`e miycw.î"äðî:mc`a oky ld` dliy okyn yhie :bbl zerixie ohnl mipa` ziac.êì øîùä:`xw i`w dgepnd l` e`azyn
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íâøúúåzeacp mda `veik yiy oitqene oicinz zeler oebk yexit .dlera jzipzn

`de eaxw `l onf mdl reawc b"r` milbxd ixiry oebk xeavd ze`hg la`

llka migqt edl eede `l eze onf mdl reaw ipzilc migqt ipzwcn dl wiic `zlin

yiy `l` migqtn cal dlecba oerny iaxl eaxw `lc l"nw oizipzn jgxk lr `l`

migqt `l` xn`w ikde dnaa mda `veik

x`ye llk dphwa eaxw `l dlecba eaxwy

`l` mda welig oi` o`ke o`k eaxwy mixac

zeaeg eaxw dfae zeacp `l` eaixwd `l dfay

ded inp ikde qxhpewa yxitck onf mdl reawd

s` y"x xn`wc lirlc `ziixa` wcinl ivn

mzd ixii` `lc meyn i`e 'ek eaixwd `l xeav

dnal dlecb dna oiay weliga oerny iax

migqt xikfd mpg lr n"n `kd ixii`ck dphw

dnize onf mdl reawd zeaeg llka eed `dc

reawc z`hgc `zlin `d oerny 'xl dil `pn

opiyxtn lirl `dc axw `l onf mdl`nrh

`kil `de lblb gqtn silic oerny iaxc

i`e dacp ea `veik oi` inp gqtc gqtn slinl

dacp ea `veik aiyg gqtc ok opiyxtn ded

`gip ded minly oirk milw miycw iedc meyn

wiic ikid w"re ok yxit `l qxhpewa la`

meyn migqt ipzwc `d `nlc migqt ipzwcn

sc) dlibnc w"ta oke sili gqtn `nrh xwirc

eze migqt `xnba jixte cegl migqt ipz (:h

migqt xikfdy dn k"r migqt oirk `l` `l

okl opitli gqtn edlekc meyn jpi`n ith

dlera jzipzn mbxzz xn` `wc yxtl d`xp

xninl ol zi` sili gqtnc oeikc meyn epiid

cigiak xeava epyie onf el reawy gqt dn

cigie oey`x gqta xeav zenad xzid zrya

dgcp yi` (.fq sc) migqt 'ixn`ck ipy gqta

epyie onf mdl reawy lk s` oigcp xeav oi`e

epiidc zenad xzid zrya cigiak xeava

cigiae oitqene oicinza xeava opyiy zeler

zrya cigia zgkyn `l z`hg la` dacpa

eaxw `l dlecb dnaa elit`c zenad xzid

ikde opaxe n"xl enk oerny iaxl cigic zeaeg

dlera jzipzn mbxzze `zrnyc eyexit

iede eaxw cigic zeacpe dacp zler `ki`c

`ki` in dacp z`hg z`hga i`c gqtc `inec

cigic zeaeg eli`c cigia z`hg dia zgkync

dnwepe jixte ze`hg `le zeler `l eaxw `l

dnaa dgpn oi` ipyne miziag `ki`c dgpna

`dc zxvr iyak oebk minlya dnwepe z"`e

iyakc i"yxtck l"ie dacp inly dia `ki`

`le milw miycw cigi inlye edpip c"ww zxvr

:cigia oda `veik zgkyn
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[åéðéòaà] (åéðéòá) ,'øLiä' áéúk ék ,Cì øîà äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¦§¦©¨¨©§¥¨
énð úBáBç eléôà ,äìBãb äîáa ìáà .áéúëc àeä¦§¦£¨§¨¨§¨£¦©¦
Léàc ,àøîéîì åàì .'Léà' áéúk àä ,àlà .áeø÷éì¦§¤¨¨§¦¦¨§¥§¨§¦
áéúk ék .áeø÷éì àì úBáBç àä ,áeø÷éìc àeä úBøLé§¨§¦§¨Ÿ¦§¦§¦
ìò ícä úà ïäkä ÷øæå'î ,øæ .øfä úà øéLëäì ,'Léà'¦§©§¦¤©¨¨¦§¨©©Ÿ¥¤©¨©
úBøBëa Lec÷ éòaéì ,àîéúc eäî .à÷ôð ,''ä çaæî¦§©¨§¨©§¥¨¦¨¥¦§
øîà .àn÷ àpz eðééä ,íéîëç .ïì òîLî à÷ ,àøwéòîk§¥¦¨¨¨©§©¨£¨¦©§©¨©¨¨©

àkéà ,øaãna íéëñð eáø÷ ,àtt áø,øî øîà :eäééðéa ©¨¨¨§§¨¦©¦§¨¦¨¥©§¨©©
áéúëc ,ïBòîL éaøc àîòè éàî :'eëå øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§©©£¨§©¦¦§¦§¦
àä ,àlà .àèéLt ,'ìbìba çñtä úà ìàøNé éðá eNòiå'©©£§¥¦§¨¥¤©¤©©¦§¨§¦¨¤¨¨
åàì àä .áø÷c àeä çñt ïéòk ,úBáBçc ,ïì òîLî à÷̈©§©¨§§¥¤©§¨¥¨¨
,ïðçBé éaøãëì déì éòaéî ,Cãéàå .áø÷ àì ,çñt ïéòk§¥¤©Ÿ¨¥§¦¨¦¨¥¥§¦§©¦¨¨
éðz .äàfä ìa÷î ìøò ,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦©¨¨¨¥§©¥©¨¨¨¥
äìBãb äîa ïéa ïéà ,äáäà øa àãà áøc dén÷ àpz©¨©¥§©£¨©©£¨¥¥¨¨§¨
øîà) .ïîæ ïäì òeáwä úBáBçå çñt àlà ,äpè÷ äîáì§¨¨§©¨¤¨¤©§©¨©¨¤§©¨©
,déì øîà .déì àðî ,ïîæ ïäì òeá÷L úBáBç ,ãéçé ,déì¥¨¦¤¨©¨¤§©§¨¥¨©¥
,äáBç úìBòa Cúéðúî íbøúz ,déì øîà .(dééîñà©§§¨¨©¥§©§¥©§¦¨§©¨
úåáåç àåä ãéçé) ,úàhç éàc .äáãð úìBò àkéàc§¦¨©§¨¨§¦©¨
úçðîa dî÷Bìå .àkéà éî ,[äáãð úàhç (ïîæ äéì òéá÷ã©¨§¨¨¦¦¨§§¨§¦§©
:äîaa äçðî ïéà ,øáñ à÷ .ïézéáç àkéà àäc ,äáBç¨§¨¦¨£¦¦¨¨©¥¦§¨©¨¨

ì eàaàaà øa àéiç éaø øîà .éléî éðä àðî :'eëå äìéL ¨§¦Ÿ§§¨¨¥¦¥¨©©¦¦¨©©¨
'ä úéa eäàéázå' øîBà ãçà áeúk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¨¥©§¦¥¥
ìäà ,äìéL ïkLî (úà) Lhiå' øîBà ãçà áeúëå ,'äìéL¦Ÿ§¨¤¨¥©¦Ÿ¤¦§©¦ŸŸ¤
íéøôà èáLáe óñBé ìäàa ñàîiå' áéúëe .'íãàa ïkL¦¥¨¨¨§¦©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤¤§©¦
íéðáà àlà ,äø÷z íL äúéä àì ,ãöék àä ,'øçá àìŸ¨¨¨¥©Ÿ¨§¨¨¦§¨¤¨£¨¦
éLã÷ :äçeðî äúéä àéäå ,ïìòîìî úBòéøéå ïhîlî¦§©¨¦¦¦§©§¨§¦¨§¨§¨¨§¥
àø÷ øîàc ,àéòLBà éaø øîà .éléî éðä àðî :íéLã÷̈¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¦©§¨§¨©§¨

éúBìBò äìòz ït Eì øîMä'(äúà) øLà íB÷î ìëa E ¦¨¤§¤©£¤¤§¨¨£¤
ìáà .äìòî äzà éà ,äàøz øLà íB÷î ìëa .'äàøz¦§¤§¨¨£¤¦§¤¦©¨©£¤£¨
íB÷î ìëa ,àîéà .äàBø äzàL íB÷î ìëa ,ìëBà äzà©¨¥§¨¨¤©¨¤¥¨§¨¨
ìëa ,çáBæ äzà ìáà .äìòî äzà éà ,äàBø äzàL¤©¨¤¦©¨©£¤£¨©¨¥©§¨
'äìòz íL' àø÷ øîà ,éàpé éaø øîà .äàøzL íB÷î̈¤¦§¤¨©©¦©©¨©§¨¨©£¤
àø÷ øîà ,øîà àqç øa éîécáà éaø .'äNòz íLå'§¨©£¤©¦©§¦¦©©¨¨©¨©§¨
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`oifgeקכח mipya cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

.äìéù úðàú åìåzp`z dgxfn (xare) eiz`vn la` `xwna eiz`vn `le eizytg

:(fh ryedi) dliy.úðàúmyny oi`exe oigp`zn eidy (a dki`) dip`e dip`z oeyl

:ezi`xn mewna dzidy miycw zlik` oixkef eid.åìù åðéàù:eipec` zy`úøô ïá
.óñåéewlga dliye oird ici lr el daxzp miycw zlik` mewn diaxe dixt oeyl

q`nie (gr mildz) aizkck dzid sqei ly

:aizk dliy okyn yhie xg` 'ebe sqei ld`a

.ïåöøåepi`y dnn oefil dvx `ly oevx i"r

:ely.íéàåðùä ïéás` oilk`p eiycw dliy

:ede`pyy mihay x`y ileabaàøáñà.éì
:xacl `nbec ip`xd.ïåòîã àúùéðë éá

xac did `le dliy z` oi`ex eid myn

:wiqtn.äìåë úà äàåø àìz` myn ze`xl

:zvwn `l` dliy dlekäéì äåä àøá ãç
.ï÷úéî àìå ìéìééëìly eia` ik ipira d`xp

:eny liliik iia`.ïáø÷î éîleabe dliy

:oinipa zlgp.äìéù úðàúoinipa didy lr

:dilr ope`zn.äæä íìåòädzxyy mewn lk

:oerabe aepe dliy s`e dpikyåøééúùð
.äìéùìz`ivin mipenye ze`n rax`n

:h"qy ziad oipal mixvní÷åä äéðù
.ïëùîäycga zipyd dpya idie aizkc

ebe oey`xd:(n zeny) '.áìë øîà÷åzrya

'ebe dpy 'n oa oexag reazl `ayk welig

xacna eakrzp dipyd dpyd dzid `ide

g"r oa alk `vnp dpy dpenye miyly aey

dwelig zrya xn`we ocxid exaryk mipy

edzyp ray ixd dpy mipenye yng oa

:yeaikl.å÷ìéç òáù åùáéë òáùãî`xaq

:`id `nlraàìãî àîéà úéòáéàåçëùà
øçà äðù ã"é(b).øéòä äúëåäù`lc

rax`a (bl) l`wfgia aizkc `xw mwezin

y`xa xird dzked xy` xg` dpy dxyr

'd xac did ycgl xeyra xn`py dpyd

dfi` (.ai sc) oikxr zkqna opiyxce 'ebe il`

ied ycgl xeyra dpyd y`xy dpy `id

`l` zelaeie oihiny epn `le laei df xne`

zepyc zxn` ike daiyie dyexi xg`l

oipnn edl zilce eid c"i welige yeaik

e"l zpya ziad axgc dl zgkyn zelaeid

dpy c"i zpy laeid zpy dil dede laeil

ze`n 'ce dpy mipnya idie cvik dl zgkyn `l `l i`e xird dzkedy dpy xg`

dpapy cr ux`l e`ayn `vnp xacna eidy 'n odn `v 'dl ziad oaie 'ebe dpy

ixd miynge ze`n 'g ixd xyre ze`n 'c cnr ziade mirax`e ze`n rax` ziad

axg zia `vnp zelaei epn `ly ewlgye eyaky c"i odn `v minily zelaei f"i

`ipz ikde dpy c"i laeid znlyd mcew

l`xyi epn zelaei f"i (:my) oikxra `icda

leki dz` i`e e`viy cr ux`l eqpkpyn

ok xne` dz` m`y epn eqpkpyn xnel

dz` i`e laeid zligza axg zia `vnp

`l` xird dzked xy` ixg` dpy c"i `ven

dz`e ewlgy raye eyaky ray odn `v

dzkedy xg` dpy dxyr rax` `ven

:le`y i"r .aep daxg :xird.íéøòé úéø÷á
dcya cnry miycg 'c seql edepzp my

'd ci cakze (d ` l`eny) xn`py mizylt

dycg dlbra edexifgde micecy`d l`

cr dpy mixyr my dyre my edepzpe

dyrpy dpey`x dpya myn cec e`iady

zipiny dpy `idy l`xyi lk lr jln

opiqxb ikd :dcedi lr eklnläøùò
.åîöò ìàåîùãznyn ecal htey didy

:ci sc) dxenz zkqnae le`y jlny cr ilr

l`eny jlny mipy xyr dl b"d (.eh

`id jln mdl el`yy dpy dze`c envrl

zg` dpye iznxd l`enyl zixiyr dpy

jled le`y didy cgi le`ye l`eny ekln

bb` dyrna gxqy cr l`eny zvr xg`

(eh ` l`eny) aizkck eilrn l`eny xqe

jlne 'ebe le`y z` ze`xl l`eny sqi `le

my) `xwna azky ode mipy izy le`y aey

aiyg `lc l`xyi lr jln mipy izye (bi

opixn`c epiide dicda l`eny jlnc mze`

ayiy le`yl mxb in (:d sc) ziprz zkqna

l`eny ly ezltz dvgne mipy izy draba

eilr dxfbpe gxq dpey`x dpy ivgac dnxa

raye l`eny zltz el dcnry `l` dzin

dcedi lr oexaga cec jlny

z` `iad mdilr l`xyi lk edekilndykle

:mixyr ixd cec xir mixri zixwn oex`d
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çpàúî ,BúBà äàBøä ìkL íB÷î ,'äìéL úðàz Bìå'§©£©¦Ÿ¨¤¨¨¤¦§©¥©
àø÷ øîà ,øîà eäáà éaø .BlL íéLã÷ úìéëà ìò åéìò̈¨©£¦©¨¨¦¤©¦£¨¨©¨©§¨

t ïa'ïeæì äúöø àlL ïéò ,'ïéò éìò úøt ïa óñBé úø ¥Ÿ̈¥¥Ÿ̈£¥¨¦©¦¤Ÿ¨§¨¨
.äéðéò àìîk ìëàúå äkæz ,BlL BðéàL øácî úBðäéìå§¥¨¦¨¨¤¥¤¦§¤§Ÿ©¦§Ÿ¥¤¨
àlL ïéò ,'äðñ éðëBL ïBöøe' ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©§§¦§¤©¦¤Ÿ
ïéa ìëàúå äkæz ,BlL BðéàL øácî úBðäéì äúöø̈§¨¥¨¦¨¨¤¥¤¦§¤§Ÿ©¥
÷éñônä àìå ,Blek äàBø ,eøîàL 'äàBø' ,àðz .ïéàeðOä©§¦¨¨¤¤¨§¤§Ÿ©©§¦
,øæòìà éaøì íé÷éìà ïa ïBòîL éaø déì øîà .Bðéáì Bðéa¥§¥¨©¥©¦¦§¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨
,àtt áø øîà .ïBòîc àzLéðk éa ïBâk ,Cì àøañà©§§¨¨§¥§¦§¨§¨¨©©¨¨
éòa .Búö÷î äàBø àlà Blek äàBø àì ,eøîàL 'äàBø'¤¤¨§Ÿ¤¤¨¤¦§¨¨¥
éaø éòa .éàî ,äàBø Bðéàå áLBé ,äàBøå ãîBò ,àtt áø©¨¨¥§¤¥§¥¤©¨¥©¦
ìçpä CBúa (áùåé) äàBøå ,ìçpä éab ìò ãîBò ,äéîøé¦§§¨¥©©¥©©©§¤§©©©
,éaø øîà éîéc áø àúà ék .e÷éz .éàî ,äàBø Bðéàå§¥¤©¥¦£¨©¦¦¨©©¦

ìLa,äìéLa .ìàøNé ìò äðéëL äúøL úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§¨§¨§¦¨©¦§¨¥§¦Ÿ
÷ìça àlà äúøL àì ïleëáe ,íéîìBò úéáe ,ïBòáâå áBðå§§¦§¥¨¦§¨Ÿ¨§¨¤¨§¥¤
àì úBôéôç ìk ,'íBiä ìk åéìò óôBç' øîàpL ,ïéîéða¦§¨¦¤¤¡©¥¨¨¨©¨£¦Ÿ
dén÷ äøîà ,ééaà ìéæà ék .ïéîéða ìL B÷ìça àlà eäé§¤¨§¤§¤¦§¨¦¦¨¦©©¥¨§¨©¥
.ï÷zéî àìå ,ìéìééëì déì äåä àøa ãç ,øîà ,óñBé áøc§©¥¨©©§¨£¨¥§©§¦§Ÿ¦§©
ìäàa ñàîiå' áéúëe ,'äìéL ïkLî (úà) Lhiå' áéúëäå§¨§¦©¦Ÿ¤¦§©¦Ÿ§¦©¦§©§Ÿ¤
à÷ éàî ,àãà áø øîà .'øçá àì íéøôà èáLáe óñBé¥§¥¤¤§©¦Ÿ¨¨¨©©£¨©¨
äìBãb éøãäðñå ,ïéîéða ÷ìça äðéëL ,àîìc .déì àéL÷©§¨¥¦§¨§¦¨§¥¤¦§¨¦§©§¤§¦§¨
ìL B÷ìça äðéëLc ,íéîìBò úéáa eðéöîcî .óñBé ÷ìça§¥¤¥¦§¨¦§¥¨¦¦§¦¨§¤§¤
.àzLä éëä ,déì øîà .äãeäé ÷ìça ïéøãäðñå ,ïéîéða¦§¨¦§©§¤§¦§¥¤§¨¨©¥¨¦©§¨
àëä .ïáø÷î éî ,àëä .éããä éab úBìçð ïáø÷éî ,íúä̈¨¦¨§¨©£©¥£¨¥¨¨¦§¨§¨¨¨
äúéä äòeöø ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàãk ,ïáø÷î énð©¦§¨§¨¦§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§¨¨§¨
,ïéîéða ìL B÷ìçì úñðëðå ,äãeäé ìL B÷ìçî úàöBé¥¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦
äéìò øòèöî ÷écvä ïéîéða äéäå ,éeða çaæî äéä dáe¨¨¨¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦¦§©¥¨¤¨
óñBé ìL B÷ìçî úàöBé äúéä äòeöø ,énð àëä .dòìáì§¨§¨¨¨©¦§¨¨§¨¥¥¤§¤¥

'ïëL åéôéúk ïéáe' ,éðL Lc÷î äæ 'íBiä ìk' ,ïBLàø Lc÷î äæ 'åéìò óôBç' ,éàpúk .'äìéL úðàz' áéúëc eðééäå ,ïéîéða ìL B÷ìçì§¤§¤¦§¨¦§©§¦§¦©£©¦Ÿ§©¨¥¥¨¨¤¦§¨¦¨©¤¦§¨¥¦¥§¥¨¨¥
e' ,çéLnä úBîé elà 'íBiä ìk' ,äfä íìBòä äæ 'åéìò óôBç' ,øîBà éaø .çéLnä úBîé elàeðz .àaä íìBòä äæ 'ïëL åéôéúk ïéá ¥§©¨¦©©¦¥¥¨¨¤¨¨©¤¨©¥§©¨¦©¥§¥¨¨¥¤¨¨©¨¨

éîé .e÷ìçL òáLå eLákL òáL ,äøNò òaøà ,ìbìbaL ãòBî ìäà éîé .úçà øñç äðL íéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé ,ïðaø©¨¨§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦¨¨¨¥©©§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§©¤§¥¤©¤¨§§¤©¤¨§§¥
ì eøéizLð .òáLå íéMîç ,ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäàìL ,äìéLøñç íéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé .úçà øñç íéòáLå úBàî L Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©¦§©§§¦Ÿ§Ÿ¥§¦§¦¨¥©©§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦¨¥

,äøNò òaøà ,ìbìbaL .íéìbøî äLî çìLå ïkLnä í÷eä ,äiðL .ïkLnä úà äLî äNò äðBLàø äðL ,øî øîàc .ïìðî ,úçà©©§¨¨§¨©©¨¨¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨§¦¨©©¦§¨§¨©Ÿ¤§©§¦¤©¦§¨©§©¤§¥
õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî éúBà 'ä ãáò äLî çBìLa éëðà äðL íéòaøà ïa' áìk øîà÷c .ïìðî ,e÷ìçL òáLå eLákL òáL¤©¤¨§§¤©¤¨§§¨¨§¨¨©¨¥¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦¦§©Ÿ¤¤¤¦¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤
øa ,éåä änk øa ,ïcøéì déøáò ék .'äðL íéðBîLe Lîç ïa íBiä éëðà äpä äzòå' áéúëe ,'éááì íò øLàk øác BúBà áéLàå̈¨¥¨¨©£¤¦§¨¦§¦§©¨¦¥¨Ÿ¦©¤¨¥§¦¨¨¦©§¥§©§¥©©¨£¥©
énð òáL ,eLák òáLcî ,àîéà úéòaéà .ïìðî .e÷ìçL òáLå eLákL òáL éøä ,'äðL íéðBîLe Lîç ïa' øîà÷å .éðîúå ïéòáL©§¦§©§¥§¨¨©¤¨¥§¦¨¨£¥¤©¤¨§§¤©¤¨§§¨¨¦¨¥¥¨¦§¤©¨§¤©©¦
,òáLå íéMîç ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà :'øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàa' dì úçkLî àìcî ,àîéà úéòaéàå .e÷ìç̈§§¦¨¥¥¨¦§Ÿ©§©©¨§©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©
äáøç ,éúîøä ìàeîL únLk .áBðì eàáe ,äìéL äáøç ,ïäkä éìò únLk ,àðúå ,'íéäìàä ïBøà úà Bøékæäk éäéå' áéúëc .ïì àðî§¨¨¦§¦©§¦§©§¦¤£¨¡Ÿ¦§¨¨§¤¥¥¦©Ÿ¥¨§¨¦Ÿ¨§§¤¥§¥¨¨¨¦¨§¨
éðä .''ä éøçà ìàøNé úéa ìk eäpiå äðL íéøNò eéäiå íéîiä eaøiå íéøòé úéø÷a ïBøàä úáL íBiî éäéå' áéúëe .ïBòáâì eàáe ,áBð¨§¦§§¦©§¦¦¤¤¨¨§¦§©§¨¦©¦§©¨¦©¦§¤§¦¨¨©¦¨¨¥¦§¨¥©£¥¨¥
.ãåãc òáLå ,ìeàL CìnL íézLe ,ìeàLå ìàeîL CìnL äðLå ,Bîöòa ìàeîL CìnL äðL øNò ,äðL íéøNò¤§¦¨¨¤¤¨¨¤¨©§¥§©§§¨¨¤¨©§¥§¨§©¦¤¨©¨§¤©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc migaf(iyily meil)

,'äìéL úðàz Bìå'yexcl yie ,xrve zepip` oeyl `ed 'zp`z'e §©£©¦Ÿ
`ed dliyy dpeekdyBúBà äàBøä ìkL íB÷îepaxeg xg`l §¤¨¨¤

.BlL íéLã÷ úìéëà ìò åéìò çpàúîdliy z` e`xyky jkne ¦§©¥©¨¨©£¦©¨¨¦¤
uegn mb dzid ef miycw zlik`y gken ,eiycw zlik`a exkfp

.dze` d`exy mewn lka dliyl
,øîà eäáà éaøc dnn z`f cenll yiàø÷ øîàawri zkxaa ©¦£¨¨©¨©§¨

sqeil(ak hn ziy`xa),'ïéò éìò úøt ïa óñBé úøt ïa'yexcl yie ¥Ÿ̈¥¥Ÿ̈£¥¨¦
okynay miycw zlik` mewn lcbzpe daxe dxty `id dpeekdy

y ,oird ici lr ,sqei wlgayøácî úBðäéìå ïeæì äúöø àlL ïéò©¦¤Ÿ¨§¨¨§¥¨¦¨¨
,BlL BðéàLlr `a `le xabzpy,eipec` xtihet zy`ìëàúå äkæz ¤¥¤¦§¤§Ÿ©

miycw,äéðéò àìîkokyn iycwy sqei dkf jk ici lry epiide ¦§Ÿ¥¤¨
.'d`exd lka' milk`p dliy
,øîà àðéðç éaøa éñBé éaøzkxaa xn`py dnn z`f cenll yi ©¦¥§©¦£¦¨¨©

sqei hayl dyn(fh bl mixac),'äðñ éðëBL ïBöøe'yexcl yie §§¦§¤
y `id dpeekdy,BlL BðéàL øácî úBðäéì äúöø àlL ïéòici lr ©¦¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨¨¤¥¤

,'dpq ipkey' ,df 'oevx'ìëàúå äkæzmiycwïéax`y ileab ¦§¤§Ÿ©¥
mihayd,ïéàeðOäici lry ,xnelk .edexkne sqei z` e`pyy ©§¦

ewlgay dliy okyn iycwy dkf ,xtihet zy` lr `a `le xabzpy
okynl mikenqd mixg`d mihayd ly mdizeleaba mb milk`p

.mghy jezn eze` mi`exe dliy
iycw elk`p eay 'd`exd lka' aygpd mewnd edn dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .dliyàðzd lka' ,`ziixaa xn`p ±eøîàL 'äàBø ¨¨¤¤¨§
epiid ,dliya milw miycw zlik`l mewnd xeriy `edy ,minkg

`edyäàBøz`àìå ,Blekxac yiyøîà .Bðéáì Bðéa ÷éñônä ¤§Ÿ©©§¦¥§¥¨©
àøañà ,øæòìà éaøì íé÷éìà ïa ïBòîL éaø déì[xiaq`-]Cì ¥©¦¦§¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨©§§¨¨

z` d`ex `edy dzpeeky ,`ziixad zpeek dnl `nbec jl oz`e
dliyïBâkn dze` d`exy inàzLéðk éa[zqpkd zia-],ïBòîc §¥§¦§¨§¨

.wiqtn xac oi`e ,myn dliy zi`xpy
:sqep oic,àtt áø øîàd lka'eøîàL 'äàBø,minkgàìdpeekd ¨©©¨¨¤¤¨§Ÿ

`edyäàBøz`Blek,`weec dliy lyàlàa icäàBøz`Búö÷î ¤¤¨¤¦§¨
.cala

:df oica zewitq ipyéòa[wtzqp-],àtt áødfk mewna `ed m` ¨¥©¨¨
`edyäàBøå ãîBò,dliy z`äàBø Bðéàå áLBé,dze`éàîedn ± ¥§¤¥§¥¤©

.dfa oicdéòa[wtzqp-],äéîøé éaø`edyk m`ìçpä éab ìò ãîBò ¨¥©¦¦§§¨¥©©¥©©©
äàBøå,dliy z`(áùåé)äàBø Bðéàå ìçpä CBúa,dze`éàîedn ± §¤§©©©§¥¤©

lek`l `ed leki m`d ,dliy z` d`ex epi`e lgpa ayeid ly epic
eztyny meyn 'd`exd lk' llka aygp enewn s`y meyn miycw
de`xiy jxev yiy e` ,jka ice dliy zi`xp rwxwd daeb `idy

.envr lke`d ly enewna
:`xnbd dwiqne÷éz`ly ,drxkd `la el` zewitq ecnri ± ¥

.ehytp
:okyna dpikyd z`xyd zece` mixac d`ian `xnbdàúà ék± ¦£¨

`a xy`kéîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaìLa ,éaøäL ©¦¦¨©©¦¦§Ÿ¨
ìàøNé ìò äðéëL äúøL úBîB÷î,ycwnae okynaáBðå ,äìéLa §¨§¨§¦¨©¦§¨¥§¦Ÿ§

íéîìBò úéáe ,ïBòáâå.[milyexia ycwnd zia-]äúøL àì ïleëáe §¦§¥¨¦§¨Ÿ¨§¨
÷ìça àlàhayøîàpL ,ïéîéða(ai bl mixac)'d cici xn` onipal' ¤¨§¥¤¦§¨¦¤¤¡©§¦§¨¦¨©§¦

eilr ghal oMWiíBiä ìk åéìò óôBçyexcl yie ,'okW eitizM oiaE ¦§Ÿ¨¤©¨¨¥¨¨¨©¥§¥¨¨¥
y 'meid lk eilr steg' zeaizdnúBôéôç ìk[dpikyd ze`xyd-] ¨£¦
ïéîéða ìL B÷ìça àlà eäé àì. Ÿ§¤¨§¤§¤¦§¨¦

:`xnbd zxne` .inic ax ixaca ozne `yn d`ian `xnbdìéæà ék¦¨¦
jld ±ééaàeäøîàef drenyldén÷[eiptl-]øîà ,óñBé áøcax ©©¥¨§¨©¥§©¥¨©

,iia` lr sqeidéì äåä àøa ãçel did cala cg` oa ±ìéìééëì ©§¨£¨¥§©§¦
,[iia` ly eia` my]ï÷zéî àìå`edy ,ze`ik owezn df oa oi`e ± §Ÿ¦§©

wlga `l` dpiky dzxy `ly okzid ike .oekp epi`y xac xne`
,df wlga dliy okyn mb did eixac itly ,oinipaáéúëäågr mildz) §¨§¦

(qáéúëe 'äìéL ïkLî (úà) Lhiå'ef dyihp lr jynda mymy) ©¦Ÿ¤¦§©¦Ÿ§¦
(fq weqt,'øçá àì íéøôà èáLáe óñBé ìäàa ñàîiå'didy ixd ©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤¤§©¦Ÿ¨¨

.oinipa zlgpa `le mixt` zlgpa dliy okyn

:`xnbd zvxzndéì àéL÷ à÷ éàî ,àãà áø øîàel dyw dn ± ¨©©£¨©¨©§¨¥
wlga dliy okyna dpikyd z`xyd zexyt` zece` sqei axl

,oinipaàîìcdzxy [`ny-]då ,ïéîéða ÷ìça äðéëLeli`éøãäðñ ¦§¨§¦¨§¥¤¦§¨¦§©§¤§¦
äìBãbdzid÷ìçaeðéöîcî ,óñBé[ep`vny myk-]íéîìBò úéáa §¨§¥¤¥¦§¨¦§¥¨¦

[ycwnd ziaa-]äðéëLcdzxy,ïéîéða ìL B÷ìçaycewy ¦§¦¨§¤§¤¦§¨¦
,ewlga did miycwdåeli`ïéøãäðñdzid dlecb,äãeäé ÷ìça §©§¤§¦§¥¤§¨

eitzk oiae' weqtd ,miweqtd ipy eniiwzpe ,did jky xyt` o`k s`e
q`nie' weqtde ,oinipa wlga dpiky dzxyy jka miiwzp 'oky
dliy okyn x`yy jka miiwzp 'xga `l mixt` hayae sqei lde`a

.mixt` zlgpa did
:`xnbd dywndéì øîà,`c` axl sqei axàzLä éëäjk ike ± ¨©¥¨¦©§¨

dnl llk dnec df oi` `ld ,ok xnel ozip ike ,xnelk ,xacd `ed
oinipa wlga dpiky my dzidy ,milyexia ycwnd ziaa didy

y ,dcedi wlga oixcdpqeíúä,z`f xnel ozip ,ycwnd ziaa my ± ¨¨
y meynïáø÷éî[zeaexw-]úBìçðoinipae dcedi mihaydéããä éab ¦¨§¨©£©¥£¨¥

zia didiy xacd xyt` okle ,ycwnd mewna eybtp ode ,[efl ef-]
mle` ,el` zelgp izy oia wlgzn ycwndàëäokyna ,[o`k-] ¨¨

,dliyïáø÷î éîxn`py cr oinipa zlgpl dliy daexw m`d ± ¦§¨§¨
.ef dlgpa mbe ef dlgpa mb dzidy

:`xnbd zvxznïáø÷î énð àëäxnel ozip dliy okyna o`k mb ± ¨¨©¦§¨§¨
,eid zeaexwyøîàãk[xn`y itk-]àðéðç éaøa àîç éaøiabl ¦§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨

y ,ycwnd ziaúñðëðå äãeäé ìL B÷ìçî úàöBé äúéä äòeöø§¨¨§¨¥¥¤§¤§¨§¦§¤¤
ïéîéða ìL B÷ìçì,gafnd mexcaäéä dáed,éeða çaæî`l jkle §¤§¤¦§¨¦¨¨¨¦§¥©¨

,gafnl ceqi my did÷écvä ïéîéða äéäåycewd gexa d`xe dtvy §¨¨¦§¨¦©©¦
ewlgi xy`k eipa zlgpl zqpkp ef drevx didzy ,zeidl cizr oky

,ux`d z`,dòìáì äéìò øòèöîjk `ly lgiine xrhvn ,xnelk ¦§©¥¨¤¨§¨§¨
,ewlgl `id s` dlrz `l` didiénð àëä[o`k s`-]äúéä äòeöø ¨¨©¦§¨¨§¨

óñBé ìL B÷ìçî úàöBécr dribneïéîéða ìL B÷ìçìzqpkpe ¥¥¤§¤¥§¤§¤¦§¨¦
,oinipa wlga wx dpiky dzxyy inic ax ixac epkzi dzrn .ekezl
`l` oinipa wlga did ok`y ,sqei zlgpa didy aezka xn`py s`
sqei wlgn d`viy drevx ici lr sqei zlgp oial epia wlgpy

.dliy okyn cr dribdeáéúëc eðééäåliy z`xwp jk meyne ±d §©§¦§¦
weqta(e fh ryedi)mya,'äìéL úðàz'zepip` oeyl `ed 'zp`z'e ©£©¦Ÿ

ewlgl dqpkpy drevx dze` lr oinipa xrhvpy meyn ,xrve
ewlgl dqpkpy dcedi ly ezrevx lr xrhvpy myk ,dliy okyna

.ycwnd ziaa
zxne` .mi`pz zwelgna miiepy inic ax ixac ik zx`an `xnbd
ly ewlga `l` dpiky dzxy `ly inic ax xn`y dn :`xnbd

df ixd ,oinipaéàpúkxn`p ,`ziixaa epipyy ,mi`pz ea ewlgp ± §©¨¥
weqta(ai bl mixac)eilr stFg eilr ghal oMWi 'd cici xn` onipal'§¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨¥¨¨

cnln weqtd lirl `xnbd dxn`y itke ,'okW eitizM oiaE mFId lM̈©¥§¥¨¨¥
,weqtd z` yexcl yie ,oinipa ly ewlga eidi dpikyd ze`xydy

äæ 'åéìò óôBç'd ziaaLc÷îdäæ 'íBiä ìk' ,ïBLàød ziaaLc÷î ¥¨¨¤¦§¨¦¨©¤¦§¨
d,çéLnä úBîé elà 'ïëL åéôéúk ïéáe' ,éðLdxyz el` lkay ¥¦¥§¥¨¨¥¥§©¨¦©

.oinipa wlga dpikyd,äfä íìBòä äæ 'åéìò óôBç' ,øîBà éaølky ©¦¥¥¨¨¤¨¨©¤
aepa ,dliya ,oinipa wlga did ,dfd mlera dpiky dzxyy mewn

,ycwnd izaae ,oerabaeåéôéúk ïéáe' ,çéLnä úBîé elà 'íBiä ìk'¨©¥§©¨¦©¥§¥¨
,àaä íìBòä äæ 'ïëL.oinipa wlga dpikyd dxyz el` lkay ¨¥¤¨¨©¨

`nw `pz zrcl eli`e ,iax zrcl mini`zn inic ax ixacy `vnpe
.oinipa wlga dpiky dzxy ycwnd izaa wx

ea mewn lka okynd zepy oipn z` zraewd `ziixa d`ian `xnbd
:didïðaø eðzoipn ,`ziixaaíéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé ¨©¨¨§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦

øñç äðLdpy,úçàoipn .mipy ryze miyely ,xnelkìäà éîé ¨¨¨¥©©§¥Ÿ¤
äøNò òaøà ,ìbìbaL ãòBîode ,dpyòáLmipyeLákLz` oda ¥¤©¦§¨©§©¤§¥¤©¤¨§

ux`dòáLåmipye÷ìçLoipn .mihayd xyr mipy oia oda dze` §¤©¤¨§
òáLå íéMîç ,ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà éîéel` mipy lk jq .mipy §¥Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©

cre mixvn z`ivin dpey`xd dpyd sexivae ,mipy xyre d`n `ed
mixvn z`iviny xg`ne .mipy dxyr zg`e d`n ,okynd znwd
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קכט oifge` mipya cenr giw sc ± oey`x wxtzereay

.äìéù úðàú åìåzp`z dgxfn (xare) eiz`vn la` `xwna eiz`vn `le eizytg

:(fh ryedi) dliy.úðàúmyny oi`exe oigp`zn eidy (a dki`) dip`e dip`z oeyl

:ezi`xn mewna dzidy miycw zlik` oixkef eid.åìù åðéàù:eipec` zy`úøô ïá
.óñåéewlga dliye oird ici lr el daxzp miycw zlik` mewn diaxe dixt oeyl

q`nie (gr mildz) aizkck dzid sqei ly

:aizk dliy okyn yhie xg` 'ebe sqei ld`a

.ïåöøåepi`y dnn oefil dvx `ly oevx i"r

:ely.íéàåðùä ïéás` oilk`p eiycw dliy

:ede`pyy mihay x`y ileabaàøáñà.éì
:xacl `nbec ip`xd.ïåòîã àúùéðë éá

xac did `le dliy z` oi`ex eid myn

:wiqtn.äìåë úà äàåø àìz` myn ze`xl

:zvwn `l` dliy dlekäéì äåä àøá ãç
.ï÷úéî àìå ìéìééëìly eia` ik ipira d`xp

:eny liliik iia`.ïáø÷î éîleabe dliy

:oinipa zlgp.äìéù úðàúoinipa didy lr

:dilr ope`zn.äæä íìåòädzxyy mewn lk

:oerabe aepe dliy s`e dpikyåøééúùð
.äìéùìz`ivin mipenye ze`n rax`n

:h"qy ziad oipal mixvní÷åä äéðù
.ïëùîäycga zipyd dpya idie aizkc

ebe oey`xd:(n zeny) '.áìë øîà÷åzrya

'ebe dpy 'n oa oexag reazl `ayk welig

xacna eakrzp dipyd dpyd dzid `ide

g"r oa alk `vnp dpy dpenye miyly aey

dwelig zrya xn`we ocxid exaryk mipy

edzyp ray ixd dpy mipenye yng oa

:yeaikl.å÷ìéç òáù åùáéë òáùãî`xaq

:`id `nlraàìãî àîéà úéòáéàåçëùà
øçà äðù ã"é(b).øéòä äúëåäù`lc

rax`a (bl) l`wfgia aizkc `xw mwezin

y`xa xird dzked xy` xg` dpy dxyr

'd xac did ycgl xeyra xn`py dpyd

dfi` (.ai sc) oikxr zkqna opiyxce 'ebe il`

ied ycgl xeyra dpyd y`xy dpy `id

`l` zelaeie oihiny epn `le laei df xne`

zepyc zxn` ike daiyie dyexi xg`l

oipnn edl zilce eid c"i welige yeaik

e"l zpya ziad axgc dl zgkyn zelaeid

dpy c"i zpy laeid zpy dil dede laeil

ze`n 'ce dpy mipnya idie cvik dl zgkyn `l `l i`e xird dzkedy dpy xg`

dpapy cr ux`l e`ayn `vnp xacna eidy 'n odn `v 'dl ziad oaie 'ebe dpy

ixd miynge ze`n 'g ixd xyre ze`n 'c cnr ziade mirax`e ze`n rax` ziad

axg zia `vnp zelaei epn `ly ewlgye eyaky c"i odn `v minily zelaei f"i

`ipz ikde dpy c"i laeid znlyd mcew

l`xyi epn zelaei f"i (:my) oikxra `icda

leki dz` i`e e`viy cr ux`l eqpkpyn

ok xne` dz` m`y epn eqpkpyn xnel

dz` i`e laeid zligza axg zia `vnp

`l` xird dzked xy` ixg` dpy c"i `ven

dz`e ewlgy raye eyaky ray odn `v

dzkedy xg` dpy dxyr rax` `ven

:le`y i"r .aep daxg :xird.íéøòé úéø÷á
dcya cnry miycg 'c seql edepzp my

'd ci cakze (d ` l`eny) xn`py mizylt

dycg dlbra edexifgde micecy`d l`

cr dpy mixyr my dyre my edepzpe

dyrpy dpey`x dpya myn cec e`iady

zipiny dpy `idy l`xyi lk lr jln

opiqxb ikd :dcedi lr eklnläøùò
.åîöò ìàåîùãznyn ecal htey didy

:ci sc) dxenz zkqnae le`y jlny cr ilr

l`eny jlny mipy xyr dl b"d (.eh

`id jln mdl el`yy dpy dze`c envrl

zg` dpye iznxd l`enyl zixiyr dpy

jled le`y didy cgi le`ye l`eny ekln

bb` dyrna gxqy cr l`eny zvr xg`

(eh ` l`eny) aizkck eilrn l`eny xqe

jlne 'ebe le`y z` ze`xl l`eny sqi `le

my) `xwna azky ode mipy izy le`y aey

aiyg `lc l`xyi lr jln mipy izye (bi

opixn`c epiide dicda l`eny jlnc mze`

ayiy le`yl mxb in (:d sc) ziprz zkqna

l`eny ly ezltz dvgne mipy izy draba

eilr dxfbpe gxq dpey`x dpy ivgac dnxa

raye l`eny zltz el dcnry `l` dzin

dcedi lr oexaga cec jlny

z` `iad mdilr l`xyi lk edekilndykle

:mixyr ixd cec xir mixri zixwn oex`d
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çpàúî ,BúBà äàBøä ìkL íB÷î ,'äìéL úðàz Bìå'§©£©¦Ÿ¨¤¨¨¤¦§©¥©
àø÷ øîà ,øîà eäáà éaø .BlL íéLã÷ úìéëà ìò åéìò̈¨©£¦©¨¨¦¤©¦£¨¨©¨©§¨

t ïa'ïeæì äúöø àlL ïéò ,'ïéò éìò úøt ïa óñBé úø ¥Ÿ̈¥¥Ÿ̈£¥¨¦©¦¤Ÿ¨§¨¨
.äéðéò àìîk ìëàúå äkæz ,BlL BðéàL øácî úBðäéìå§¥¨¦¨¨¤¥¤¦§¤§Ÿ©¦§Ÿ¥¤¨
àlL ïéò ,'äðñ éðëBL ïBöøe' ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©§§¦§¤©¦¤Ÿ
ïéa ìëàúå äkæz ,BlL BðéàL øácî úBðäéì äúöø̈§¨¥¨¦¨¨¤¥¤¦§¤§Ÿ©¥
÷éñônä àìå ,Blek äàBø ,eøîàL 'äàBø' ,àðz .ïéàeðOä©§¦¨¨¤¤¨§¤§Ÿ©©§¦
,øæòìà éaøì íé÷éìà ïa ïBòîL éaø déì øîà .Bðéáì Bðéa¥§¥¨©¥©¦¦§¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨
,àtt áø øîà .ïBòîc àzLéðk éa ïBâk ,Cì àøañà©§§¨¨§¥§¦§¨§¨¨©©¨¨
éòa .Búö÷î äàBø àlà Blek äàBø àì ,eøîàL 'äàBø'¤¤¨§Ÿ¤¤¨¤¦§¨¨¥
éaø éòa .éàî ,äàBø Bðéàå áLBé ,äàBøå ãîBò ,àtt áø©¨¨¥§¤¥§¥¤©¨¥©¦
ìçpä CBúa (áùåé) äàBøå ,ìçpä éab ìò ãîBò ,äéîøé¦§§¨¥©©¥©©©§¤§©©©
,éaø øîà éîéc áø àúà ék .e÷éz .éàî ,äàBø Bðéàå§¥¤©¥¦£¨©¦¦¨©©¦

ìLa,äìéLa .ìàøNé ìò äðéëL äúøL úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§¨§¨§¦¨©¦§¨¥§¦Ÿ
÷ìça àlà äúøL àì ïleëáe ,íéîìBò úéáe ,ïBòáâå áBðå§§¦§¥¨¦§¨Ÿ¨§¨¤¨§¥¤
àì úBôéôç ìk ,'íBiä ìk åéìò óôBç' øîàpL ,ïéîéða¦§¨¦¤¤¡©¥¨¨¨©¨£¦Ÿ
dén÷ äøîà ,ééaà ìéæà ék .ïéîéða ìL B÷ìça àlà eäé§¤¨§¤§¤¦§¨¦¦¨¦©©¥¨§¨©¥
.ï÷zéî àìå ,ìéìééëì déì äåä àøa ãç ,øîà ,óñBé áøc§©¥¨©©§¨£¨¥§©§¦§Ÿ¦§©
ìäàa ñàîiå' áéúëe ,'äìéL ïkLî (úà) Lhiå' áéúëäå§¨§¦©¦Ÿ¤¦§©¦Ÿ§¦©¦§©§Ÿ¤
à÷ éàî ,àãà áø øîà .'øçá àì íéøôà èáLáe óñBé¥§¥¤¤§©¦Ÿ¨¨¨©©£¨©¨
äìBãb éøãäðñå ,ïéîéða ÷ìça äðéëL ,àîìc .déì àéL÷©§¨¥¦§¨§¦¨§¥¤¦§¨¦§©§¤§¦§¨
ìL B÷ìça äðéëLc ,íéîìBò úéáa eðéöîcî .óñBé ÷ìça§¥¤¥¦§¨¦§¥¨¦¦§¦¨§¤§¤
.àzLä éëä ,déì øîà .äãeäé ÷ìça ïéøãäðñå ,ïéîéða¦§¨¦§©§¤§¦§¥¤§¨¨©¥¨¦©§¨
àëä .ïáø÷î éî ,àëä .éããä éab úBìçð ïáø÷éî ,íúä̈¨¦¨§¨©£©¥£¨¥¨¨¦§¨§¨¨¨
äúéä äòeöø ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàãk ,ïáø÷î énð©¦§¨§¨¦§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§¨¨§¨
,ïéîéða ìL B÷ìçì úñðëðå ,äãeäé ìL B÷ìçî úàöBé¥¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦
äéìò øòèöî ÷écvä ïéîéða äéäå ,éeða çaæî äéä dáe¨¨¨¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦¦§©¥¨¤¨
óñBé ìL B÷ìçî úàöBé äúéä äòeöø ,énð àëä .dòìáì§¨§¨¨¨©¦§¨¨§¨¥¥¤§¤¥

'ïëL åéôéúk ïéáe' ,éðL Lc÷î äæ 'íBiä ìk' ,ïBLàø Lc÷î äæ 'åéìò óôBç' ,éàpúk .'äìéL úðàz' áéúëc eðééäå ,ïéîéða ìL B÷ìçì§¤§¤¦§¨¦§©§¦§¦©£©¦Ÿ§©¨¥¥¨¨¤¦§¨¦¨©¤¦§¨¥¦¥§¥¨¨¥
e' ,çéLnä úBîé elà 'íBiä ìk' ,äfä íìBòä äæ 'åéìò óôBç' ,øîBà éaø .çéLnä úBîé elàeðz .àaä íìBòä äæ 'ïëL åéôéúk ïéá ¥§©¨¦©©¦¥¥¨¨¤¨¨©¤¨©¥§©¨¦©¥§¥¨¨¥¤¨¨©¨¨

éîé .e÷ìçL òáLå eLákL òáL ,äøNò òaøà ,ìbìbaL ãòBî ìäà éîé .úçà øñç äðL íéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé ,ïðaø©¨¨§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦¨¨¨¥©©§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§©¤§¥¤©¤¨§§¤©¤¨§§¥
ì eøéizLð .òáLå íéMîç ,ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäàìL ,äìéLøñç íéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé .úçà øñç íéòáLå úBàî L Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©¦§©§§¦Ÿ§Ÿ¥§¦§¦¨¥©©§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦¨¥

,äøNò òaøà ,ìbìbaL .íéìbøî äLî çìLå ïkLnä í÷eä ,äiðL .ïkLnä úà äLî äNò äðBLàø äðL ,øî øîàc .ïìðî ,úçà©©§¨¨§¨©©¨¨¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨§¦¨©©¦§¨§¨©Ÿ¤§©§¦¤©¦§¨©§©¤§¥
õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî éúBà 'ä ãáò äLî çBìLa éëðà äðL íéòaøà ïa' áìk øîà÷c .ïìðî ,e÷ìçL òáLå eLákL òáL¤©¤¨§§¤©¤¨§§¨¨§¨¨©¨¥¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦¦§©Ÿ¤¤¤¦¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤
øa ,éåä änk øa ,ïcøéì déøáò ék .'äðL íéðBîLe Lîç ïa íBiä éëðà äpä äzòå' áéúëe ,'éááì íò øLàk øác BúBà áéLàå̈¨¥¨¨©£¤¦§¨¦§¦§©¨¦¥¨Ÿ¦©¤¨¥§¦¨¨¦©§¥§©§¥©©¨£¥©
énð òáL ,eLák òáLcî ,àîéà úéòaéà .ïìðî .e÷ìçL òáLå eLákL òáL éøä ,'äðL íéðBîLe Lîç ïa' øîà÷å .éðîúå ïéòáL©§¦§©§¥§¨¨©¤¨¥§¦¨¨£¥¤©¤¨§§¤©¤¨§§¨¨¦¨¥¥¨¦§¤©¨§¤©©¦
,òáLå íéMîç ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà :'øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàa' dì úçkLî àìcî ,àîéà úéòaéàå .e÷ìç̈§§¦¨¥¥¨¦§Ÿ©§©©¨§©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©
äáøç ,éúîøä ìàeîL únLk .áBðì eàáe ,äìéL äáøç ,ïäkä éìò únLk ,àðúå ,'íéäìàä ïBøà úà Bøékæäk éäéå' áéúëc .ïì àðî§¨¨¦§¦©§¦§©§¦¤£¨¡Ÿ¦§¨¨§¤¥¥¦©Ÿ¥¨§¨¦Ÿ¨§§¤¥§¥¨¨¨¦¨§¨
éðä .''ä éøçà ìàøNé úéa ìk eäpiå äðL íéøNò eéäiå íéîiä eaøiå íéøòé úéø÷a ïBøàä úáL íBiî éäéå' áéúëe .ïBòáâì eàáe ,áBð¨§¦§§¦©§¦¦¤¤¨¨§¦§©§¨¦©¦§©¨¦©¦§¤§¦¨¨©¦¨¨¥¦§¨¥©£¥¨¥
.ãåãc òáLå ,ìeàL CìnL íézLe ,ìeàLå ìàeîL CìnL äðLå ,Bîöòa ìàeîL CìnL äðL øNò ,äðL íéøNò¤§¦¨¨¤¤¨¨¤¨©§¥§©§§¨¨¤¨©§¥§¨§©¦¤¨©¨§¤©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc migaf(iyily meil)

,'äìéL úðàz Bìå'yexcl yie ,xrve zepip` oeyl `ed 'zp`z'e §©£©¦Ÿ
`ed dliyy dpeekdyBúBà äàBøä ìkL íB÷îepaxeg xg`l §¤¨¨¤

.BlL íéLã÷ úìéëà ìò åéìò çpàúîdliy z` e`xyky jkne ¦§©¥©¨¨©£¦©¨¨¦¤
uegn mb dzid ef miycw zlik`y gken ,eiycw zlik`a exkfp

.dze` d`exy mewn lka dliyl
,øîà eäáà éaøc dnn z`f cenll yiàø÷ øîàawri zkxaa ©¦£¨¨©¨©§¨

sqeil(ak hn ziy`xa),'ïéò éìò úøt ïa óñBé úøt ïa'yexcl yie ¥Ÿ̈¥¥Ÿ̈£¥¨¦
okynay miycw zlik` mewn lcbzpe daxe dxty `id dpeekdy

y ,oird ici lr ,sqei wlgayøácî úBðäéìå ïeæì äúöø àlL ïéò©¦¤Ÿ¨§¨¨§¥¨¦¨¨
,BlL BðéàLlr `a `le xabzpy,eipec` xtihet zy`ìëàúå äkæz ¤¥¤¦§¤§Ÿ©

miycw,äéðéò àìîkokyn iycwy sqei dkf jk ici lry epiide ¦§Ÿ¥¤¨
.'d`exd lka' milk`p dliy
,øîà àðéðç éaøa éñBé éaøzkxaa xn`py dnn z`f cenll yi ©¦¥§©¦£¦¨¨©

sqei hayl dyn(fh bl mixac),'äðñ éðëBL ïBöøe'yexcl yie §§¦§¤
y `id dpeekdy,BlL BðéàL øácî úBðäéì äúöø àlL ïéòici lr ©¦¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨¨¤¥¤

,'dpq ipkey' ,df 'oevx'ìëàúå äkæzmiycwïéax`y ileab ¦§¤§Ÿ©¥
mihayd,ïéàeðOäici lry ,xnelk .edexkne sqei z` e`pyy ©§¦

ewlgay dliy okyn iycwy dkf ,xtihet zy` lr `a `le xabzpy
okynl mikenqd mixg`d mihayd ly mdizeleaba mb milk`p

.mghy jezn eze` mi`exe dliy
iycw elk`p eay 'd`exd lka' aygpd mewnd edn dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .dliyàðzd lka' ,`ziixaa xn`p ±eøîàL 'äàBø ¨¨¤¤¨§
epiid ,dliya milw miycw zlik`l mewnd xeriy `edy ,minkg

`edyäàBøz`àìå ,Blekxac yiyøîà .Bðéáì Bðéa ÷éñônä ¤§Ÿ©©§¦¥§¥¨©
àøañà ,øæòìà éaøì íé÷éìà ïa ïBòîL éaø déì[xiaq`-]Cì ¥©¦¦§¤¤§¨¦§©¦¤§¨¨©§§¨¨

z` d`ex `edy dzpeeky ,`ziixad zpeek dnl `nbec jl oz`e
dliyïBâkn dze` d`exy inàzLéðk éa[zqpkd zia-],ïBòîc §¥§¦§¨§¨

.wiqtn xac oi`e ,myn dliy zi`xpy
:sqep oic,àtt áø øîàd lka'eøîàL 'äàBø,minkgàìdpeekd ¨©©¨¨¤¤¨§Ÿ

`edyäàBøz`Blek,`weec dliy lyàlàa icäàBøz`Búö÷î ¤¤¨¤¦§¨
.cala

:df oica zewitq ipyéòa[wtzqp-],àtt áødfk mewna `ed m` ¨¥©¨¨
`edyäàBøå ãîBò,dliy z`äàBø Bðéàå áLBé,dze`éàîedn ± ¥§¤¥§¥¤©

.dfa oicdéòa[wtzqp-],äéîøé éaø`edyk m`ìçpä éab ìò ãîBò ¨¥©¦¦§§¨¥©©¥©©©
äàBøå,dliy z`(áùåé)äàBø Bðéàå ìçpä CBúa,dze`éàîedn ± §¤§©©©§¥¤©

lek`l `ed leki m`d ,dliy z` d`ex epi`e lgpa ayeid ly epic
eztyny meyn 'd`exd lk' llka aygp enewn s`y meyn miycw
de`xiy jxev yiy e` ,jka ice dliy zi`xp rwxwd daeb `idy

.envr lke`d ly enewna
:`xnbd dwiqne÷éz`ly ,drxkd `la el` zewitq ecnri ± ¥

.ehytp
:okyna dpikyd z`xyd zece` mixac d`ian `xnbdàúà ék± ¦£¨

`a xy`kéîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaìLa ,éaøäL ©¦¦¨©©¦¦§Ÿ¨
ìàøNé ìò äðéëL äúøL úBîB÷î,ycwnae okynaáBðå ,äìéLa §¨§¨§¦¨©¦§¨¥§¦Ÿ§

íéîìBò úéáe ,ïBòáâå.[milyexia ycwnd zia-]äúøL àì ïleëáe §¦§¥¨¦§¨Ÿ¨§¨
÷ìça àlàhayøîàpL ,ïéîéða(ai bl mixac)'d cici xn` onipal' ¤¨§¥¤¦§¨¦¤¤¡©§¦§¨¦¨©§¦

eilr ghal oMWiíBiä ìk åéìò óôBçyexcl yie ,'okW eitizM oiaE ¦§Ÿ¨¤©¨¨¥¨¨¨©¥§¥¨¨¥
y 'meid lk eilr steg' zeaizdnúBôéôç ìk[dpikyd ze`xyd-] ¨£¦
ïéîéða ìL B÷ìça àlà eäé àì. Ÿ§¤¨§¤§¤¦§¨¦

:`xnbd zxne` .inic ax ixaca ozne `yn d`ian `xnbdìéæà ék¦¨¦
jld ±ééaàeäøîàef drenyldén÷[eiptl-]øîà ,óñBé áøcax ©©¥¨§¨©¥§©¥¨©

,iia` lr sqeidéì äåä àøa ãçel did cala cg` oa ±ìéìééëì ©§¨£¨¥§©§¦
,[iia` ly eia` my]ï÷zéî àìå`edy ,ze`ik owezn df oa oi`e ± §Ÿ¦§©

wlga `l` dpiky dzxy `ly okzid ike .oekp epi`y xac xne`
,df wlga dliy okyn mb did eixac itly ,oinipaáéúëäågr mildz) §¨§¦

(qáéúëe 'äìéL ïkLî (úà) Lhiå'ef dyihp lr jynda mymy) ©¦Ÿ¤¦§©¦Ÿ§¦
(fq weqt,'øçá àì íéøôà èáLáe óñBé ìäàa ñàîiå'didy ixd ©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤¤§©¦Ÿ¨¨

.oinipa zlgpa `le mixt` zlgpa dliy okyn

:`xnbd zvxzndéì àéL÷ à÷ éàî ,àãà áø øîàel dyw dn ± ¨©©£¨©¨©§¨¥
wlga dliy okyna dpikyd z`xyd zexyt` zece` sqei axl

,oinipaàîìcdzxy [`ny-]då ,ïéîéða ÷ìça äðéëLeli`éøãäðñ ¦§¨§¦¨§¥¤¦§¨¦§©§¤§¦
äìBãbdzid÷ìçaeðéöîcî ,óñBé[ep`vny myk-]íéîìBò úéáa §¨§¥¤¥¦§¨¦§¥¨¦

[ycwnd ziaa-]äðéëLcdzxy,ïéîéða ìL B÷ìçaycewy ¦§¦¨§¤§¤¦§¨¦
,ewlga did miycwdåeli`ïéøãäðñdzid dlecb,äãeäé ÷ìça §©§¤§¦§¥¤§¨

eitzk oiae' weqtd ,miweqtd ipy eniiwzpe ,did jky xyt` o`k s`e
q`nie' weqtde ,oinipa wlga dpiky dzxyy jka miiwzp 'oky
dliy okyn x`yy jka miiwzp 'xga `l mixt` hayae sqei lde`a

.mixt` zlgpa did
:`xnbd dywndéì øîà,`c` axl sqei axàzLä éëäjk ike ± ¨©¥¨¦©§¨

dnl llk dnec df oi` `ld ,ok xnel ozip ike ,xnelk ,xacd `ed
oinipa wlga dpiky my dzidy ,milyexia ycwnd ziaa didy

y ,dcedi wlga oixcdpqeíúä,z`f xnel ozip ,ycwnd ziaa my ± ¨¨
y meynïáø÷éî[zeaexw-]úBìçðoinipae dcedi mihaydéããä éab ¦¨§¨©£©¥£¨¥

zia didiy xacd xyt` okle ,ycwnd mewna eybtp ode ,[efl ef-]
mle` ,el` zelgp izy oia wlgzn ycwndàëäokyna ,[o`k-] ¨¨

,dliyïáø÷î éîxn`py cr oinipa zlgpl dliy daexw m`d ± ¦§¨§¨
.ef dlgpa mbe ef dlgpa mb dzidy

:`xnbd zvxznïáø÷î énð àëäxnel ozip dliy okyna o`k mb ± ¨¨©¦§¨§¨
,eid zeaexwyøîàãk[xn`y itk-]àðéðç éaøa àîç éaøiabl ¦§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨

y ,ycwnd ziaúñðëðå äãeäé ìL B÷ìçî úàöBé äúéä äòeöø§¨¨§¨¥¥¤§¤§¨§¦§¤¤
ïéîéða ìL B÷ìçì,gafnd mexcaäéä dáed,éeða çaæî`l jkle §¤§¤¦§¨¦¨¨¨¦§¥©¨

,gafnl ceqi my did÷écvä ïéîéða äéäåycewd gexa d`xe dtvy §¨¨¦§¨¦©©¦
ewlgi xy`k eipa zlgpl zqpkp ef drevx didzy ,zeidl cizr oky

,ux`d z`,dòìáì äéìò øòèöîjk `ly lgiine xrhvn ,xnelk ¦§©¥¨¤¨§¨§¨
,ewlgl `id s` dlrz `l` didiénð àëä[o`k s`-]äúéä äòeöø ¨¨©¦§¨¨§¨

óñBé ìL B÷ìçî úàöBécr dribneïéîéða ìL B÷ìçìzqpkpe ¥¥¤§¤¥§¤§¤¦§¨¦
,oinipa wlga wx dpiky dzxyy inic ax ixac epkzi dzrn .ekezl
`l` oinipa wlga did ok`y ,sqei zlgpa didy aezka xn`py s`
sqei wlgn d`viy drevx ici lr sqei zlgp oial epia wlgpy

.dliy okyn cr dribdeáéúëc eðééäåliy z`xwp jk meyne ±d §©§¦§¦
weqta(e fh ryedi)mya,'äìéL úðàz'zepip` oeyl `ed 'zp`z'e ©£©¦Ÿ

ewlgl dqpkpy drevx dze` lr oinipa xrhvpy meyn ,xrve
ewlgl dqpkpy dcedi ly ezrevx lr xrhvpy myk ,dliy okyna

.ycwnd ziaa
zxne` .mi`pz zwelgna miiepy inic ax ixac ik zx`an `xnbd
ly ewlga `l` dpiky dzxy `ly inic ax xn`y dn :`xnbd

df ixd ,oinipaéàpúkxn`p ,`ziixaa epipyy ,mi`pz ea ewlgp ± §©¨¥
weqta(ai bl mixac)eilr stFg eilr ghal oMWi 'd cici xn` onipal'§¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨¥¨¨

cnln weqtd lirl `xnbd dxn`y itke ,'okW eitizM oiaE mFId lM̈©¥§¥¨¨¥
,weqtd z` yexcl yie ,oinipa ly ewlga eidi dpikyd ze`xydy

äæ 'åéìò óôBç'd ziaaLc÷îdäæ 'íBiä ìk' ,ïBLàød ziaaLc÷î ¥¨¨¤¦§¨¦¨©¤¦§¨
d,çéLnä úBîé elà 'ïëL åéôéúk ïéáe' ,éðLdxyz el` lkay ¥¦¥§¥¨¨¥¥§©¨¦©

.oinipa wlga dpikyd,äfä íìBòä äæ 'åéìò óôBç' ,øîBà éaølky ©¦¥¥¨¨¤¨¨©¤
aepa ,dliya ,oinipa wlga did ,dfd mlera dpiky dzxyy mewn

,ycwnd izaae ,oerabaeåéôéúk ïéáe' ,çéLnä úBîé elà 'íBiä ìk'¨©¥§©¨¦©¥§¥¨
,àaä íìBòä äæ 'ïëL.oinipa wlga dpikyd dxyz el` lkay ¨¥¤¨¨©¨

`nw `pz zrcl eli`e ,iax zrcl mini`zn inic ax ixacy `vnpe
.oinipa wlga dpiky dzxy ycwnd izaa wx

ea mewn lka okynd zepy oipn z` zraewd `ziixa d`ian `xnbd
:didïðaø eðzoipn ,`ziixaaíéòaøà ,øaãnaL ãòBî ìäà éîé ¨©¨¨§¥Ÿ¤¥¤©¦§¨©§¨¦

øñç äðLdpy,úçàoipn .mipy ryze miyely ,xnelkìäà éîé ¨¨¨¥©©§¥Ÿ¤
äøNò òaøà ,ìbìbaL ãòBîode ,dpyòáLmipyeLákLz` oda ¥¤©¦§¨©§©¤§¥¤©¤¨§

ux`dòáLåmipye÷ìçLoipn .mihayd xyr mipy oia oda dze` §¤©¤¨§
òáLå íéMîç ,ïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà éîéel` mipy lk jq .mipy §¥Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦¨¤©

cre mixvn z`ivin dpey`xd dpyd sexivae ,mipy xyre d`n `ed
mixvn z`iviny xg`ne .mipy dxyr zg`e d`n ,okynd znwd
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc migaf(iriax meil)

:`xnbd zxne` .oerabe aep ini oeayg z` x`al day `xnbd
,ziad oipa cre f`ny mipyd z` sxvl yi el` dpy mixyrláéúëc¦§¦

(`i a '` mikln)äðL íéòaøà ìàøNé ìò ãåc Cìî øLà íéîiäå'§©¨¦£¤¨©¨¦©¦§¨¥©§¨¦¨¨
['åâå] íéðL òáL Cìî ïBøáça,'mipW WlWe miWlW Kln mlWExiaE §¤§¨©¤©¨¦¦¨©¦¨©§Ÿ¦§¨Ÿ¨¦

,yelye miyely cer mixyrd lr siqedl yiy `vnpeäîìLáe¦§ŸŸ
jlndáéúkycwnd zia oipa zece`(a b 'a minid ixac)BúBðáì ìçiå' §¦©¨¤¦§

ipXA ipXd WcgA,'Búeëìîì òaøà úðLacer siqedl yiy `vnp ©Ÿ¤©¥¦©¥¦¦§©©§©§©§
cre ,aepl e`ay ilr zxiht zrn oeaygd lk jq dlere ,mipy rax`
raye miyingl ,oeraba cren ld` ini enz f`y ycwnd zia oipa

.mipy
y `vnp ,`ziixad zniiqneøéizLðì eokynäìéLrax` jezn ¦§©§§¦Ÿ

,ycwnd zia oipal cr mixvn z`ivin eidy dpy mipenye ze`n
ìLíéòáLå úBàî Ldpyøñçdpy,úçà.mipy h"qy mdy §Ÿ¥§¦§¦¨¥©©

:dpyna epipy['åëå] ïBòáâå áBðì eàa.zenad exzed ¨§§¦§
:`xnbd zxxan .mixacd xewn z` zx`an `xnbdéléî éðä àðî± §¨¨¥¦¥

dpapy cr exzede zenad exfg dliy oaxeg xg`y jkl xewnd edn
,milyexia ycwnd zia,ïðaø eðúcdaxwd xzid zece` xn`p §¨©¨¨

zenaa(h-g ai mixac)Wi` mFId dR miUr Epgp` xW` lkM oEUrz `l'Ÿ©£§Ÿ£¤£©§Ÿ¦Ÿ©¦
eipirA xWId lMäìçpä ìàå äçeðnä ìà äzò ãò íúàá àì ék ¨©¨¨§¥¨¦Ÿ¨¤©¨¨¤©§¨§¤©©£¨

,`ed weqtd xe`ia ,'Kl ozp Lidl` 'd xW`äìéL Bæ 'äçeðnä ìà' £¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨¤©§¨¦Ÿ
d l`e',íéìLeøé Bæ 'äìçð,zenaa daxwdd xzidy xnel ezpeeke ©£¨§¨©¦

cren ld` didy zra wx `ed ,eipira xyid lk z` oda aixwny
dlgpd l`e dliya dgepnd l` eribd `l oiicre lblba,milyexia

zia dpap `l oiicre dliya cren ld` did `l oiicry xnelk
le`yl yie .milyexia ycwndï÷lç änìdnl ,xnelk ,aezkd ¨¨¦§¨

`idy dliy zxkfda ic did `le ,milyexie dliy ,odizy z` xikfd
oky lke zenad exq`p dil` e`ay zrn xake milyexil zncwen

,daeyzde .milyexil e`ay zra okn xg`l oxeqi` jiyniyéãk§¥
øzéä ïzéìzenaa daxwd,äæì äæ ïéa,milyexil dliy oia ¦¥¤¥¥¤¨¤

dry dze`l `l` mlerl zenad z` dxq` `l dliyl mz`iay
lre ,zexzen zenad eid oerable aepl e`ae daxgy zrae ,da eidy
zenad z` dxq`e dxfg dil` oz`iay xnel milyexi mb dxkfed ok

.okl mcew zexzen eidy
:oerabae aepa ipy xyrn zlik` oecipa ozne `yn d`ian `xnbd

éðúéì énð éðL øNòî ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàdid ok mb ± ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨©£¥¥¦©¦¦§¥
.oerable aepl `aedy ink exikfdl dpynd lrdéì øîà,opgei iax ¨©¥

øNòîdey dxifba ipyéôìé à÷ ïBøàî 'íL' 'íL'xn`py ,[cnl-] ©£¥¨¨¥¨¨¨§¦
miycwe xyrn zlik` zece`(f-e ai mixac)mkizlr dOW mz`ade'©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤

xn`pe ,'mkidl` 'd iptl mW mYlk`e 'ebe mkizxUrn z`e mkigafe§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤©£©§¤¨¦§¥¡Ÿ¥¤
okynd znwda(a n zeny)df cenll yie ,'zEcrd oFx` z` mW YnUe'§©§¨¨¥£¨¥
y xnele dfnäåä àì ïBøàc ïåékaepay cren ld`a [did-] ¥¨§¨Ÿ£¨

,oerabaeøNòîipyéàåä àì énð`ly ,xnelk ,[did `l ok mb-] ©£¥©¦Ÿ£©
eay cren ld` iptl `l` zbdep ipy xyrn zlik` oi`y ,my lk`p
,oerabae aepa lk`py ink dpyna ipy xyrn `aed `l jkle ,oex`d

.oda lk`p `l ok`y meyn
,opgei iax z` yiwl yix l`ye xfgéëä éà[ok m`-]íéLã÷å çñt ¦¨¦¤©§¨¨¦

énð,oerabae aepa elk`p `ly xn`p [ok mb-]cdey dxifba'íL' ©¦§¨
éôìé ïBøàî 'íL'x`y mb mixkfp xen`d weqta ixdy ,[micnl-] ¨¥¨¨§¦

xn`pe ,'mkigafe mkizeler dny mz`ade' my xn`py ,zepaxw
äåä àì ïBøàc ïåéëc,odaeåä àì énð eäðéà,my eid `l mb md ± §¥¨§¨Ÿ£¨¦§©¦Ÿ£

lre .milk`py dpyna xn`p recne ,oerabae aepa elk`p `l ,xnelk
dl`yd `eti` daye ,llk oex`dn dey dxifb cenll oi`y jgxk

.oerabae aepa lk`p ipy xyrny dpyna xn`p `l recn
déì øîà,xg` ote`a jzl`y z` ayiil yi ,opgei iax[Cì øîàc] ¨©¥§¨©¨
épî àä,dpynd ly `pzd edin ±øîàc ,àéä ïBòîL éaø(.fiw lirl) ¨©¦©¦¦§¦§¨©

y ,zenaa miaxwd miycwd zece`eáéø÷ä àì øeaö óàdnaa ©¦Ÿ¦§¦
dlecbïîæ ïäì òeáwä úBáBçå çñt àlàmicinz oebk ,mzaxwdl ¤¨¤©§©¨©¨¤§©

,mitqeneúBáBç ìáà,cigi ly oky lke ,xeaiv lyíäì òeá÷ ïéàL £¨¤¥¨©¨¤

ïîæe` xeaivl miakek zcear ixirye xac mlrd xt oebk ,mzaxwdl §©
,cigil zexekaàëäå àëädnaa oiae dlecb dnaa oia ,[o`ke o`k-] ¨¨§¨¨

,dphw,áø÷ àìixdeäîäa øNòîllknïäì òeá÷ ïéàL úBáBç Ÿ¨©©§©§¥¨¤¥¨©¨¤
,àeä ïîæ,zenaa axw epi` ezrcl ok lreL÷zéàå[ywede-]øNòî §©§¦§©©§©

,äîäa øNòîì ïâcxn`py(ak ci mixac)z`EaY lM z` xVrY xVr' ¨¨§©§©§¥¨©¥§©¥¥¨§©
miyxec 'xyrz xyr' xen`dne ,'dpW dpW dcVd `vId Lrxf©§¤©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨
xyrn xg`de dnda xyrn cg` ,xacn aezkd zexyrn ipyay
dnaa dnda xyrn miaixwn oi`y myky micnl df ywidne ,obc
`ly dpynd mrh edfe ,ipy xyrn dil` `iadl jixv oi` mb jk

.oerabae aepa lk`p ipy xyrny dazk
:`xnbd zl`eyììkîmixen`d mixacdn cenll ozip m`d ± ¦§¨
äãeäé éaøìcoi`y zeaeg cigil mb eaxw dlecb dnaay xaeqd ¦§©¦§¨
,onf mdl reawáø÷lk`py oicd `ede ,oerabae aepa dnda xyrn ¨©

:`xnbd daiyn .ipy xyrn myïéà,ok ok` ±øa àãà áø øîàäc ¦§¨¨©©£¨©
äîäa øNòîe éðL øNòî ,äðzîïBòáâå áBða ïéìëàðéaø éøáãì ©¨¨©£¥¥¦©§©§¥¨¤¡¨¦§§¦§§¦§¥©¦

.äãeäé§¨
,ipy xyrn oda lk`p cvik :`xnbd dywnäøéa éòa àäå`lde ± §¨¨¥¦¨

:`xnbd zvxzn .`weec ycwnd cbpk lk`idl jixv `edéðz åàìå§¨¨¥
[dpy `l m`de-]ìL ,óñBé áø,ïä úBøéa Ldyelya ,xnelk ©¥¨Ÿ¦¥

,ycwnk aygp did cren ld` didy zenewn,ïBòáâå áBðå ,äìéL¦Ÿ§§¦§
íéîìBò úéáe.milyexia ycwnd zia ±,àeä,sqei axdì éðzdpy ± ¥¨¦¨¥¨
,ef `ziixa,àeäå,envr sqei axøîà[yxit-]dì,`ziixal §¨©¨

mixen` dixacyìoipràaélàå éðL øNòî úìéëà[ezhiy itle-] §£¦©©£¥¥¦§©¦¨
äãeäé éaøcmeyn `ed xacd mrhy ,xen`k ,oerabae aepa lk`py §©¦§¨

.dxiak zeaygp ody
:dpyna epipyéìLeøéì eàa['åëå] íodl did `le zenad exq`p ¨¦¨©¦

.dlgp dzid `ide ,xzid
:xaca zwelgn d`iand `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dnaa zepaxw zaxwd xzid zece` weqta(h ai mixac)íúàá àì ék'¦Ÿ¨¤
äìçpä ìàå äçeðnä ìà äzò ãò,'Kl ozp Lidl` 'd xW`'äçeðî' ©¨¨¤©§¨§¤©©£¨£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨§¨

äìéL Bæe [dliy okyn]íéìLeøé Bæ 'äìçð',[ycwnd zia]øîBàå ¦Ÿ©£¨§¨©¦§¥
xg` weqt(g ai dinxi)øîBàå ,'øòia äéøàk éúìçð él äúéä'cer ¨§¨¦©£¨¦§©§¥©¨©§¥

eixg`ly weqtd,'äéìò áéáñ èéòä éì éúìçð òeáö èéòä'dpeekde ©©¦¨©©£¨¦¦©©¦¨¦¨¤¨
,'dlgp' mya dpkzpy gkene ,ycwnd zialéaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦

íéìLeøé Bæ 'äçeðî' ,øîBà ïBòîLeøîBàå ,äìéL Bæ 'äìçð'weqt ¦§¥§¨§¨©¦©£¨¦Ÿ§¥
xg`(ci alw milidz),'äéúéeà ék áLà ät ãò éãò éúçeðî úàæ'Ÿ§¨¦£¥©Ÿ¥¥¦¦¦¦¨

øîBàåeiptly weqtd,'Bì áLBîì deà ïBiöa 'ä øçá ék'gkene §¥¦¨©§¦¦¨§¨
.'dgepn' mya dpekn oeivay ycwnd ziay

:`xnbd dywn .oerny iax zrc z` zxxan `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©
øîàcy xaeqd dcedi iaxl xacd oaen ±eðééä ,äìéL Bæ äçeðî §¨©§¨¦Ÿ©§

,'äìçpä ìàå äçeðnä ìà' áéúëcdgepnd z` aezkd micwdy ¦§¦¤©§¨§¤©©£¨
,milyexi `idy dlgpl dliy `idy,milyexil dliy dncw ok`y

øîàc ïàîì àlày xaeqd oerny iaxl ±íéìLeøé Bæ äçeðîeäìçð ¤¨§©§¨©§¨§¨©¦©£¨
,äìéL Bæok m`déì éòaéî 'äçeðnä ìàå äìçpä ìà'did jixv ± ¦Ÿ¤©©£¨§¤©§¨¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .milyexil dliy z` micwdle ,xnel weqtdéëä̈¦
øîà÷meyn df ixd ,zenaa daxwda mz` mixzeny dn ,weqtd ¨¨©

yàéòaéî àìly cala ef `l ±äçeðî,milyexil epiideúéèî àìc Ÿ¦©§¨§¨§Ÿ§¦
,[mzrbd `l-]äìçðì eléôà àlà,dliy `ideeúéèî àì énðmb-] ¤¨£¦§©£¨©¦Ÿ§¦

dgepnd l` mzrbd `l ik ,weqtd yxtzn jke .[mzrbd `l ok
.diptly dlgpd l` `l elit`e

:weqtd xe`iaa zetqep zerc dae `ziixa d`ian `xnbdéác àðz̈¨§¥
[ly eyxcn ziaa `ziixa epy-],ìàòîLé éaø,l`rnyi iax mya ©¦¦§¨¥

,Bæå Bæl oda dpeekd ,dlgpde dgepndéçBé ïa ïBòîL éaø .äìéL ¨¦Ÿ©¦¦§¤©
Bæå Bæ ,øîBàl oda dpeekd.íéìLeøéllk zenad exq`p `l ef drcl ¥¨§¨©¦

.milyexil e`ay cr
dywn .igei oa oerny iaxe l`rnyi iax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbdøîàc ïàîì àîìLaxaeqd dcedi iax itl xacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
yBæ äçeðî§¨
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oifge` mipy` cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

.'åâå êìî øùà íéîéäå áéúëãziad oipa iptl dnly jlny rax`e b"p ixd dpy b"l

:h"qy dliyl exiizyp mixvn z`ivil mipenye ze`n rax` enly dpy dze`eéðäðî
.éìéî:daxgyn dliy zyecw xg` zenal xzid didy.íúàá àì éël` lblb inia

:'ebe dgepnd.ï÷ìç äîìå:mdipy z` aezkl aezkd.äæì äæ ïéá äîá øúéä ïúéì`dc

cr xn`we irzyn lblbc zena xzida `xw

`l ik eipira xyid lkyi` mklxne` ip` izn

oi` i`e mz`ayn `l la` 'ebe dzr cr mz`a

dgepn `l` azkinl l"d `l efl ef oia xzid

zyecw xg` edl w"dc n"y dlgp aizkcne

l` mk`ea cr oey`xd xzidl exfgz dgepnd

:dlgpd.éëä éàinp iziip i`ed xzid zryc

lk ewlzqp ixdy oerabe aepl ipy xyrn

'ipzna opz `l mrh i`ne dliy zyecw

:my elke`l.íù íù(ai mixac) my mzlk`e

mewna (eplk`z) jidl` 'd iptl (m` ik) inp i`

aizk oex`ae (cimy)my eny okylxgai xy`

:'ebe oex`d z` my [zzpe] (n zeny)ïåéëå
.äåä àì ïåøàãoex`d did oerabe aep ini lkc

dpapy cr cec xirae dpy 'k mixri zixwa

:ziad.éîð íéùã÷å çñômy mzlk`e `dc

:(ai mixac) aizk inp eda.éðîipzwc 'ipzn jd

jixv did `le l`xyi ixr lka ipy xyrn

:my o`iadl.àéä ù"øoi`y zeaeg xn`c

epiide oerabe aepa eaxw `l onf mdl reaw

oxn`ck `nrh silie dnda xyrne zexeka

mzd ded `ldnda xyrnc oeike lblba lirl

yewzi`c mzd iiezi`l ira `l inp obc xyrn

opixn`e xyrz xyr (ci my) aizkc iccdl

zexeka zkqna xacn aezkd zexyrn izya

:(:bp sc)áø øîàã ð"ä äãåäé 'øì ìáà â"ä
.àãàoerabe aepa lk`p ipy xyrn dad` xa

:dcedi 'x ixacl.äøéá ïðéòá àäåaizkc

:mkidl` 'd iptl (ai mixac).ïåòáâå áåð`cg

:dl aiyg.äìéù åæå åæxzid yi ikd 'it`e

dzryl dycw dpey`xdyecw xaqwc dxza

milyexi zyecwae `al cizrl dycw `le

opixn`ck xzid dixg` yic dil `xiaq dteb

eipeg ziaa oiaixwny izrny (.i sc) dlibna

:l`rnyi 'xk `pniwe`e dfd onfaåæå åæ
.íéìùåøé:zenad exq`p `l ziad dpaiy cre
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åàáoiwxit yixa .l`xyi ixr lka ipy xyrne milw miycw ['ek] oerabe aepl

ipy xyrn xkfed `l lblbl e`aa lirlc qxhpewa yxit (:aiw sc) oizipzna

xyrnc `xnba `kd jixt `dc dnize daiyie dyexi xg`l cr zexyrn ebdp `ly itl

reaw oi`y zeaeg xn`c `id oerny 'x 'ipznc wiqne oerabe aepa mzdl diwqp inp ipy

dnda xyrne xekaa epiidc eaxw `l onf mdl

obc xyrn mzd ded `l dnda xyrnc oeike

`zyde iccdl yewzi`c mzd iiez`l ira `l

lk`p `di `l xyrnl ywzi`c `nrh i`dn

`l c"nl oerabe aepa dnda xyrn enk llk

e zeaeg eaxwxyrne xekaa oizndl oikixv eid

ipy xyrne milral onena oilk`pe enneiy cr

`lc mixtq yie oeicta `l` dpwz el `di `l
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc migaf(iriax meil)

:`xnbd zxne` .oerabe aep ini oeayg z` x`al day `xnbd
,ziad oipa cre f`ny mipyd z` sxvl yi el` dpy mixyrláéúëc¦§¦
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ipXA ipXd WcgA,'Búeëìîì òaøà úðLacer siqedl yiy `vnp ©Ÿ¤©¥¦©¥¦¦§©©§©§©§
cre ,aepl e`ay ilr zxiht zrn oeaygd lk jq dlere ,mipy rax`
raye miyingl ,oeraba cren ld` ini enz f`y ycwnd zia oipa

.mipy
y `vnp ,`ziixad zniiqneøéizLðì eokynäìéLrax` jezn ¦§©§§¦Ÿ

,ycwnd zia oipal cr mixvn z`ivin eidy dpy mipenye ze`n
ìLíéòáLå úBàî Ldpyøñçdpy,úçà.mipy h"qy mdy §Ÿ¥§¦§¦¨¥©©

:dpyna epipy['åëå] ïBòáâå áBðì eàa.zenad exzed ¨§§¦§
:`xnbd zxxan .mixacd xewn z` zx`an `xnbdéléî éðä àðî± §¨¨¥¦¥

dpapy cr exzede zenad exfg dliy oaxeg xg`y jkl xewnd edn
,milyexia ycwnd zia,ïðaø eðúcdaxwd xzid zece` xn`p §¨©¨¨

zenaa(h-g ai mixac)Wi` mFId dR miUr Epgp` xW` lkM oEUrz `l'Ÿ©£§Ÿ£¤£©§Ÿ¦Ÿ©¦
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,`ed weqtd xe`ia ,'Kl ozp Lidl` 'd xW`äìéL Bæ 'äçeðnä ìà' £¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨¤©§¨¦Ÿ
d l`e',íéìLeøé Bæ 'äìçð,zenaa daxwdd xzidy xnel ezpeeke ©£¨§¨©¦

cren ld` didy zra wx `ed ,eipira xyid lk z` oda aixwny
dlgpd l`e dliya dgepnd l` eribd `l oiicre lblba,milyexia

zia dpap `l oiicre dliya cren ld` did `l oiicry xnelk
le`yl yie .milyexia ycwndï÷lç änìdnl ,xnelk ,aezkd ¨¨¦§¨

`idy dliy zxkfda ic did `le ,milyexie dliy ,odizy z` xikfd
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,daeyzde .milyexil e`ay zra okn xg`l oxeqi` jiyniyéãk§¥
øzéä ïzéìzenaa daxwd,äæì äæ ïéa,milyexil dliy oia ¦¥¤¥¥¤¨¤

dry dze`l `l` mlerl zenad z` dxq` `l dliyl mz`iay
lre ,zexzen zenad eid oerable aepl e`ae daxgy zrae ,da eidy
zenad z` dxq`e dxfg dil` oz`iay xnel milyexi mb dxkfed ok

.okl mcew zexzen eidy
:oerabae aepa ipy xyrn zlik` oecipa ozne `yn d`ian `xnbd

éðúéì énð éðL øNòî ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàdid ok mb ± ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨©£¥¥¦©¦¦§¥
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okynd znwda(a n zeny)df cenll yie ,'zEcrd oFx` z` mW YnUe'§©§¨¨¥£¨¥
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.oda lk`p `l ok`y meyn
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lre .milk`py dpyna xn`p recne ,oerabae aepa elk`p `l ,xnelk
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épî àä,dpynd ly `pzd edin ±øîàc ,àéä ïBòîL éaø(.fiw lirl) ¨©¦©¦¦§¦§¨©

y ,zenaa miaxwd miycwd zece`eáéø÷ä àì øeaö óàdnaa ©¦Ÿ¦§¦
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xyrn xg`de dnda xyrn cg` ,xacn aezkd zexyrn ipyay
dnaa dnda xyrn miaixwn oi`y myky micnl df ywidne ,obc
`ly dpynd mrh edfe ,ipy xyrn dil` `iadl jixv oi` mb jk

.oerabae aepa lk`p ipy xyrny dazk
:`xnbd zl`eyììkîmixen`d mixacdn cenll ozip m`d ± ¦§¨
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:`xnbd daiyn .ipy xyrn myïéà,ok ok` ±øa àãà áø øîàäc ¦§¨¨©©£¨©
äîäa øNòîe éðL øNòî ,äðzîïBòáâå áBða ïéìëàðéaø éøáãì ©¨¨©£¥¥¦©§©§¥¨¤¡¨¦§§¦§§¦§¥©¦
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:`xnbd zvxzn .`weec ycwnd cbpk lk`idl jixv `edéðz åàìå§¨¨¥
[dpy `l m`de-]ìL ,óñBé áø,ïä úBøéa Ldyelya ,xnelk ©¥¨Ÿ¦¥

,ycwnk aygp did cren ld` didy zenewn,ïBòáâå áBðå ,äìéL¦Ÿ§§¦§
íéîìBò úéáe.milyexia ycwnd zia ±,àeä,sqei axdì éðzdpy ± ¥¨¦¨¥¨
,ef `ziixa,àeäå,envr sqei axøîà[yxit-]dì,`ziixal §¨©¨
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äãeäé éaøcmeyn `ed xacd mrhy ,xen`k ,oerabae aepa lk`py §©¦§¨

.dxiak zeaygp ody
:dpyna epipyéìLeøéì eàa['åëå] íodl did `le zenad exq`p ¨¦¨©¦
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cr xn`we irzyn lblbc zena xzida `xw

`l ik eipira xyid lkyi` mklxne` ip` izn

oi` i`e mz`ayn `l la` 'ebe dzr cr mz`a

dgepn `l` azkinl l"d `l efl ef oia xzid

zyecw xg` edl w"dc n"y dlgp aizkcne

l` mk`ea cr oey`xd xzidl exfgz dgepnd

:dlgpd.éëä éàinp iziip i`ed xzid zryc

lk ewlzqp ixdy oerabe aepl ipy xyrn
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.äåä àì ïåøàãoex`d did oerabe aep ini lkc

dpapy cr cec xirae dpy 'k mixri zixwa
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:(ai mixac) aizk inp eda.éðîipzwc 'ipzn jd

jixv did `le l`xyi ixr lka ipy xyrn

:my o`iadl.àéä ù"øoi`y zeaeg xn`c

epiide oerabe aepa eaxw `l onf mdl reaw

oxn`ck `nrh silie dnda xyrne zexeka

mzd ded `ldnda xyrnc oeike lblba lirl

yewzi`c mzd iiezi`l ira `l inp obc xyrn

opixn`e xyrz xyr (ci my) aizkc iccdl

zexeka zkqna xacn aezkd zexyrn izya

:(:bp sc)áø øîàã ð"ä äãåäé 'øì ìáà â"ä
.àãàoerabe aepa lk`p ipy xyrn dad` xa

:dcedi 'x ixacl.äøéá ïðéòá àäåaizkc

:mkidl` 'd iptl (ai mixac).ïåòáâå áåð`cg

:dl aiyg.äìéù åæå åæxzid yi ikd 'it`e

dzryl dycw dpey`xdyecw xaqwc dxza

milyexi zyecwae `al cizrl dycw `le

opixn`ck xzid dixg` yic dil `xiaq dteb

eipeg ziaa oiaixwny izrny (.i sc) dlibna

:l`rnyi 'xk `pniwe`e dfd onfaåæå åæ
.íéìùåøé:zenad exq`p `l ziad dpaiy cre
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xyrnc `xnba `kd jixt `dc dnize daiyie dyexi xg`l cr zexyrn ebdp `ly itl

reaw oi`y zeaeg xn`c `id oerny 'x 'ipznc wiqne oerabe aepa mzdl diwqp inp ipy

dnda xyrne xekaa epiidc eaxw `l onf mdl

obc xyrn mzd ded `l dnda xyrnc oeike

`zyde iccdl yewzi`c mzd iiez`l ira `l

lk`p `di `l xyrnl ywzi`c `nrh i`dn

`l c"nl oerabe aepa dnda xyrn enk llk

e zeaeg eaxwxyrne xekaa oizndl oikixv eid

ipy xyrne milral onena oilk`pe enneiy cr

`lc mixtq yie oeicta `l` dpwz el `di `l

oerabe aep iab llk ipy xyrn oizipzna iqxb

yiwdl jiiy `ed d`ad oiprlc yxtl d`xpe

oerh `di df mb mewn z`ad oerh i`d i`c

zeaeg xn`c dcedi 'xl xn`wck mewn z`ad

lk`p ipy xyrn mb lk`p oerabe aepac eaxw

iaxl axw dnda xyrn oi`y dn la` my

oi` df oiprl eaxw `l zeaegc meyn oerny

lka lk`p `di `ly ipy xyrn yiwdl jiiy

meyn lk`p dnda xyrn oi`c `dc mewn

la` xyt` `le mixeni`e minc ozn irac

iycw wxta lirlc dyw edine ixy ipy xyrn

lk`p oi`c xekan xyrn opitli (:q sc) miycw

izyxit mye mixtqa zeqxib yie dfd onfa

ixr lka lk`pc xyrn zgkyn i` dyw cere

migqt) dry lk wxta xn`c `d k"` l`xyi

lka xzid el yiy xyrn ip` daxn (:el sc

`nhpy xyrnl oipn xfrl` 'x xn`c zeayen

(lk`p) aepac oeik `d xfrl` iaxc il dnl 'ek

xzid yi k"` l`xyi ixr lka lk`p oerabe

dinwl (:gl sc) mzd xn`ck zeayen lka

xifp iwiwxe dcez zelg iab `wxit `edda

iaxc mzd jixhvi`c l"ie oerabe aepa oilk`p

yly oizrnya xn`c dcedi iax meyn xfrl`

zia lye oerabe aep lye dliy ly od zexia

iaxc `ail`e ipy xyrn zlik`l minler

ip` `ivene mzd xn`w ikide z"`e dcedi

`lde zeayen lka xzid mdl oi`y mixeka

xyrnk l`xyi ixr lka oerabe aepa oilk`p

erac meyn xyt` `l mixekac xnel yie ipy

edl ehnn oerabe aepae gafnd lv` dgpd

sc) miycw iycw wxta lirl opixn`ck mzd

dxenzae (:hi sc) zeknc `xza wxtae (:q

`ly mpi` mixekac (.`k sc) miycw el` wxta

dedc icin cere dgpd irac meyn ziad ipta

lirl 'ixn`c dcez ingl znexze weye dfg`
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`oifgeקלב mipya cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

.ïåøàä çåðë éäéåixaca xg` `xwn il yi miaezka epi` m`e eiz`vn `le eizytig

:jfer oex`e dz` jgepl midl` 'd dnew dnlya (e a) minid.çåðîdid dliy inia

opiqxb ikd :ilr zny cr daxg `l ixdy.éçåé ïá ïåòîù 'øë ìàòîùé 'ø éáã àðú
:ezenk mipey l`rnyi 'x icinlz eidy oerny 'x ly eyxcn ziaa z`vnp `ziixa

.éøáâì àøáâ åäðéëùîicigi `edy oerny 'x

ixac gipdl l`rnyi 'x icinlz z` jyn

:dliy efe ef xn`y max.åðù àìipzwc `d

zrya maixwde xzid zrya oyicwdc

:zxk mda oi` xeqi`.äèéçùá àìà`ipzck

eilr oiaiig `di leki (:ew sc lirl) hgeyda

:mdl zxg` oi`e mdl z`f xnel cenlz zxk

.øîàú íäéìàå`xw xzae aizk d`lrd iab

xzid zrya oyicwdy miycw hgeya ixii`c

'ebe cer egafi `le xeqi` zrya ohgye

:ikda `pniwe`c.äìòäå èçùåhgy cg`

`nl` dlrd exiage hgy cg` dlrde

:zxk da oi`c ipzw inp d`lrda'ä éðôì
.êîñå(` `xwie) dil jinqe 'd iptl epevxl

:eci z` jnqe.'ä éðôì äðåôödpetv `le

:mipdk zxeza inp dil yixc ikde dnaaìò
.áéáñ çáæîäaaeq ozn ol `wtp `kdne

`xwc ditiqe (:bp sc lirl) onewn edfi`a

ikdc ipira d`xp :cren ld` gzt xy`

dze` axwd (e `xwie) aizkc dybd opiqxb

oxwa dybd ol `wtp `xw i`dne 'ebe 'd iptl

(:ci sc) dheq zkqna zinexc ziaxrn

:(:hi sc) zegpnae.íéçáæ(migaf egafie)

(:ew sc) lirl opniwe`e mze` 'dl minly

xzid zrya oyicwdy miycwa `xw i`dl

`ed migaf `nl` `herin mze` aizke zena

odkd wxfe :zegpne zeter `le eda ibdp eedc

(fi `xwie) 'ebe gzt 'd gafn lr mcd z`

zwixf ueg ihegy zyxta k"za dil opiyxce

dnaa odk zwixf oi`e cren ld` gzt odk

:micarde mixfd s` `l`.ùã÷á íá åúøùé
:okyn epiid.çåçéð çéøinp `xw `edda

:'dl gegip gixl algd aixwdeéöç ãò
.çáæîäwxta mincl dvign ol `wtp `kdn

gafnd aizke (.bp sc lirl) onewn edfi`

ixii`c dicegl gafn `edda `herin epiid

:okyn ly gafn epiide `xw da.åðù àìyic

:dlecb dnaa mincl dvign.íéùã÷ àìà
:da eaixwde enyl eycwedyíéùã÷ ìáà

.äðè÷ äîáì ïèçùùoaixwde oqipkde

dlrnl dler ozil `a m`e ievig oi` dlecba

:ozi hegd on.äðè÷á ïéâäåð ïéàåeda aizkc

edpzi` dlecb dnaa mewn lkn 'dl dtepz

:edlekl d"de dphw dna iycwa elit`eàì
.åðùdna onfa `l` dlecb dnaa ievig yic

la` zenad xeqi` zrya xnelk dlecb

xaca efl ef oia welig oi` zenad xzid onfa

oiaixwd dlecb elit` jkld odizya axwd

:ievig oi` dlecbl
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xy` ixcp z` dnly`e `p dkl` (eh a l`eny) aizkck oexaga aixwdy melya` epivn

yxtn dedc xnel oi`c xeyba izaya jcar xcp xcp ik (my) aizke oexaga 'dl izxcp

dnaa oeraba maixwdle miaeh my eidy oexagn miyak `iadl `l` melya` jld `lc

lr mzd opiwqn `dc (.ci sc) dxenzc ipy wxt yixa xninl irack cren ld`a dlecb

i`c lf` cigi znaa oexaga iaexw`lc oigxk

l`enya aizk cere dil irain oexagn `iadl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc migaf(iriax meil)

äìéLeli`eàëtéà énð éà ,íéìLeøé Bæ äìçðoerny iaxl s` e` ± ¦Ÿ©£¨§¨©¦¦©¦¦§¨
c ,oaen ,dliy ef dlgpe milyexi ef dgepny ,jtidl xaeqdeðééä©§

,'äìçpä ìàå äçeðnä ìà' áéúëc,zenewn ipyl oeekndyàlà ¦§¦¤©§¨§¤©©£¨¤¨
øîàc ïàîì[l`rnyi iax]Bà äìéL Bæå Bæoerny iax] xn`c o`nl §©§¨©¨¦Ÿ

[igei oa,íéìLeøé Bæå Bædgepnd l`' dxn`e dxezd dwlig recn ¨§¨©¦
d l`' `ld ,od zenewn ipyy rnyny 'dlgpd l`eäçeðîde'äìçð §¨©£¨

déì éòaéî.xnel dxezl did ±.àéL÷ ¦¨¥¥©§¨
zercd izyl 'dlgp'e 'dgepn' zenyd yexit z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .ef `ziixaayøîàc ïàîì àîìLa[l`rnyi iax] ¦§¨¨§©§¨©
Bæå Bæl oda dpeekd,äìéLd`xwpy yxtl yieçðc 'äçeðî'da ¨¦Ÿ§¨§¨

Leaékîld` didy mipyd dxyr rax`a okl mcew didy ux`d ¦¦
d`xwp oke ,lblba cren(åæ) 'äìçð'meyníúä eâìôcewlgy-] ©£¨§¨§¨¨

[daúBìçð,mihayláéúëc(i gi ryedi)ìtiå òLBäé íäì ÷lçéå' ©£¦§¦©§©¥¨¤§ª©©©¥
øîàc ïàîì àlà ,''ä ét ìò äìéLa ìøBb íäì[igei oa oerny iax] ¨¤¨§¦Ÿ©¦¤¨§©§¨©

,íéìLeøé Bæå Bæ,ok e`xwp recnàîìLaz`xwpy dn oaen ± ¨§¨©¦¦§¨¨
,'äìçð'`idy itl,íéîìBò úìçð,mlerl ycwnd mewn myyàlà ©£¨©£©¨¦¤¨

z`xwpy dn,'äçeðî' éàî ,'äçeðî'daiyn .ok z`xwp recne §¨©§¨
mewn `idy my lr :`xnbdïBøà úçeðî,zixadëcçBðk éäéå' áéú §©¨¦§¦©§¦§©

.'ïBøàä̈¨
:`xnbd dywnìáà ,íéìLeøé Bæå Bæ øîàc ïàîì àîìLaonfa ¦§¨¨§©§¨©¨§¨©¦£¨

okynàéøL äåä äìéLd [zexzen eid-]áéúëc eðééä ,úBîamihtey) ¦Ÿ£¨©§¨¨©§¦§¦
(hi bi,''äì øevä ìò ìòiå äçðnä úàå íéfòä éãb úà çBðî çwiå'©¦©¨©¤§¦¨¦¦§¤©¦§¨©©©©©©

,dcya rlqd lr `l` cren lde`a gafna `ly zepaxw aixwdy
,zenad f` exzedy oeik xzen xacd didyBæå Bæ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨

ïøéñà äåä úBîáe ,äìéL,ok m` ,[zexeq` eid-]'çBðî çwiå' éàî ¦Ÿ¨£¨£¦¨©©¦©¨©
:`xnbd zvxzn .uega miycw aixwdy `vnp `ld ,'ebeúàøBä¨©

,äúéä äòL.j`lnd ok mdl dxedy ¨¨¨§¨
:ztqep `ziixaéác àðz[ly eyxcn ziaa `ziixa dzpyp-]éaø ¨¨§¥©¦

Bæå Bæ øîàc éçBé ïa ïBòîL éaøk ,ìàòîLéod [dlgpe dgepn-] ¦§¨¥§©¦¦§¤©§¨©¨
,íéìLeøélirl z`aend `ziixak `lye(`"r)l`rnyi iax mya §¨©¦

.dliy efe efy xn`y maxéðîéñåC,df xac xekflàøáb éëLî §¦¨¨©§¥©§¨
éøáâìoa oerny iax jyn epiidc ,[mixg` miyp` cg` yi` jyn-] §©§¥

.ezenk xeaqle max zrcn zehpl l`rnyi iax icinlz z` igei
:dpyna epipy.['åëå] íéLãwä ìkeðL àì ,àðäk áø øîàoi`y ¨©¢¨¦¨©©©£¨Ÿ¨

,oxeqi` onfa eaxwede zenad xzid zrya eycwedy miycwa zxk
,äèéçLa àlà,'dgiaf' oeyl xn`p df oica miwqerd miweqta oky ¤¨¦§¦¨
äàìòäa ìáà,dnaa.áéiçéî énð úøk,àîòè éàîmeyn £¨§©£¨¨¨¥©¦¦©©©©£¨

cokn xg`ly dyxtaàø÷ øîà(h-g fi `xwie)øîàz íäìàå''ebe §¨©§¨©£¥¤Ÿ©
onfa eycwedy miycwa my xaecny s`e ,'ebe 'zxkpe 'ebe dlri xW £̀¤©£¤§¦§©

,xn` eli`k df ixd mewn lkn ,zena xeqi`'øîàz ïéëeîqä ìò'©©§¦Ÿ©
dkenqd dyxtd iabl mb xen` d`lrd lr zxkd aeigy epiidc

.okl mcew
é÷úî,'øîàz íäéìòå' áéúk éî ,äaø dì ólr yexitd didiy ©§¦¨©¨¦§¦©£¥¤Ÿ©

ixde ,zncewd dyxtd(ïðéø÷ íäéìàå) áéúk 'íäìà',xnelk , £¥¤§¦©£¥¤¨¦©
.okl mcew my mixkfpd l`xyilãBòåixdy ,dywäòaøà ,àéðz §©§¨©§¨¨

,íéLã÷a øîBà ïBòîL éaø äéä úBììk.` :md el`eïLéc÷ä §¨¨¨©¦¦§¥§¨¨¦¦§¦¨
,õeça ,úBîaä øeqéà úòLa äìòäå èçLå úBîaä øeqéà úòLa¦§©¦©¨§¨©§¤¡¨¦§©¦©¨©

a ïä éøäxeqi`.úøk ïäa Léå ,äNòz àìå ,äNò.aúòLa ïLéc÷ä £¥¥§£¥§Ÿ©£¤§¥¨¤¨¥¦§¦¨¦§©
,úBîaä øzéäúBîaä øeqéà úòLa äìòäå èçLå,äNòa ïä éøä ¤¥©¨§¨©§¤¡¨¦§©¦©¨£¥¥§£¥

.úøk ïäa ïéàå äNòz àìå.bèçLå ,úBîaä øeqéà úòLa ïLéc÷ä §Ÿ©£¤§¥¨¤¨¥¦§¦¨¦§©¦©¨§¨©
,úBîaä øzéä úòLa õeça äìòäå(àìá) ïäa ïéàå ,äNòa ïä éøä §¤¡¨©¦§©¤¥©¨£¥¥©£¥§¥¨¤

.äNòz [àìå úøk].cäìòäå èçLå ,úBîaä øzéä úòLa ïLéc÷ä ¨¥§Ÿ©£¤¦§¦¨¦§©¤¥©¨§¨©§¤¡¨
,úBîaä øzéä úòLa.íeìkî øeètoia wlgn `l oerny iaxy ixd ¦§©¤¥©¨¨¦§

:`xnbd dwiqn .d`lrdl dhigy,àðäk áøc àúáeéz.àúáeéz §§¨§©©£¨§§¨
:dpyna epipy,['åëå] íéLã÷ elàåxeaiv znal cigi zna oia dne §¥¨¨¦

.'eke
mpi` dpyna mixkfend mipicdy jkl xewnd z` `xnbd zx`an

:cigi znaa mibdep,äëéîñáéúëc(c-b ` `xwie),,'Cîñå ,'ä éðôì' §¦¨¦§¦¦§¥§¨©

oke .cigi znaa `le ,''d iptl' wx `ed dkinqd oicy ixdúèéçL§¦©
áéúëc ,ïBôö(`i ` my)gAfOd Kxi lr' ,úBðzî .''ä éðôì äðBôö ¨¦§¦©¤¤©¦§¥©¨¨¦§¥©§

,áéáñ,rax` ody zepzn izy ly ote`a mcd zwixf epiidcáéúëc ¨¦¦§¦
(d ` my),(÷øæå)'(áéáñ) áéáñ çaænä ìò [ícä úà e÷øæå]xW` §¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦¨¦£¤

lirl df oic eyxc df weqtne ,'crFn ld` gzR(:bp)gafna wxy ixd , ¤©Ÿ¤¥
.cigi znaa `le ok xn`p cren ld` gztayäôeðz,zegpna §¨

éðäå' áéúëcäLbä .''ä éðôì ïäkä ó,dgpnaáéúëc(g a my), ¦§¦§¥¦©Ÿ¥¦§¥©¨¨¦§¦
,'çaænä ìà dLébäå'.cigi zna iptl `le ,recid 'gafnd' §¦¦¨¤©¦§¥©

:dpyna epipy.äîaa äçðî ïéà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¦§¨©¨¨
éøáãì ,úLL áø øîà`nw `pzLé ,äîaa äçðî Lé øîBàämb ¨©©¥¤§¦§¥¨¥¥¦§¨©¨¨¥

zaxwd,äîaa úBôBòeéøáãìdcedi iaxøîBàäyäçðî ïéà ©¨¨§¦§¥¨¥¥¦§¨
ïéà ,äîaazaxwd mb.äîaa úBôBòueg ihegy zyxta xn`py ©¨¨¥©¨¨

(d fi my)wxy zhrnn 'mze`' zaize ,'mzF` 'dl minlW igaf Egafe' ,§¨§¦§¥§¨¦©¨
íéçáæmy x`eand oica mikiiy,úBçðî àìåwxy meyn epiide §¨¦§Ÿ§¨

wiic mb i`cea ,ok wiicny `pzde ,dnal miie`x migafdàìå íéçáæ§¨¦§Ÿ
.úBôBòmb ,zegpn oiprl df weqtn herin yexcl oi`y xaqy `pzde

.zeter hrnl epnn yxc `l
dpyna mixen`d mitqepd mipicl xewnd z` x`al `xnbd zxfeg

:cigi znaa mibdep mpi`yáéúëc ,ïäëå(e fi my),ïäkä ÷øæå'z` §Ÿ¥¦§¦§¨©©Ÿ¥¤
`weec dcearl odk jixvy epiidc .'crFn ld` gzR 'd gAfn lr mCd©¨©¦§©¤©Ÿ¤¥

.cigi znaa `le ,cren ld` gzta,úøL éãâamda xn`pyzeny) ¦§¥¨¥
(bn gk,ì','Lãwa úøL,okyna wx xn`p myaell ieeivdy epiidc §¨¥©Ÿ¤

.cigi znaa `le,úøL éìëemda xn`py(ai c xacna),eúøLé øLà' §¥¨¥£¤§¨§
,'LãBwa íá.cigi znaa `le ,okyna epiidc,çBçéð çéøáéúëc ¨©¤¥©¦©¦§¦

(e fi `xwie)algd xihwde crFn ld` gzR' ,,''äì ççéð çéøìoi`y ixd ¤©Ÿ¤¥§¦§¦©¥¤§¥©¦Ÿ©©
.cigi znaa `le cren ld` gzta `l` zbdep gegip gix zevn

,íéîca ävéçîmincd oia licand gafnd daeb ivga oniqd epiidc §¦¨©¨¦
,dhnl miwxfpd mincd oiae dlrnl miwxfpdáéúëc(d fk zeny) ¦§¦

,'çaænä éöç ãò úLøä äúéäå'wxy miyxec 'gafnd' zaizne §¨§¨¨¤¤©£¦©¦§¥©
idl dciwtzy zyx zeyrl jixv okynay recid gafnadvign ze

a miyxec oke .cigi znaa `le mincláéúëc ,íéãé õeçéø(al n my) ¦¨©¦¦§¦
,'eöçøé çaænä ìà íúáø÷áe'.recid 'gafnd' §¨§¨¨¤©¦§¥©¦§¨

mipicn zhrenn xeaiv zna mby mipte` mpyiy siqen `ng xa inx
:el`eðL àì ,àîç øa éîø øîàdvign jixv xeaiv znaay ¨©¨¦©¨¨Ÿ¨

,mincläìBãb] (äðè÷ äîáá íåáéø÷äå äðè÷) äîa éLã÷a àlà¤¨§¨§¥¨¨§¨
[äìBãb äîáa eáéø÷äå`ae ,xeaiv zna myl eycwedy miycwa ± §¦§¦§¨¨§¨

,my maixwdläìBãb äîáa eäðéáø÷c äpè÷ äîa éLã÷a ìáà± £¨§¨§¥¨¨§©¨§¨§¦§§¨¨§¨
,xeaiv znaa maixwdl `ae ,cigi zna myl eycwedy miycwa

éevéç [ïéà] (ùé).mnc z` wexfl okid dctwd oi` ± ¥¦
,äaø áéúBîy ,`ziixaa epipy÷BLå äæçoaxwn mipdkl mipzipd ¦©¨¨¤¨

,dceze minlyäãBú éîçì úîeøúeipin zrax`n odkl zpzipd §©©§¥¨
,dcezd oaxw mr miaxwd mingldïéâäBðmzpizpe mztpd ipic £¦

eaxwed m` `weecïéâäBð ïéàå ,äìBãb [äîáa] (äîá éùã÷á)m` §¨¨§¨§¥£¦
eaxwed,äpè÷ [äîáa] (äîá éùã÷á)md dlecb dnaay rnyne §¨¨§©¨

dnaa maixwdl zpn lr eycwedy zepaxwa elit`e ,cinz mibdep
:`xnbd zvxzn .dphwàîéà,jk xen`e `ziixaa owz ±ïéâäBð ¥¨£¦

äìBãâ [äîa éLã÷a] (äîáá),dlecb dna myl eycwed m` ± §¨§¥¨¨§¨
,da eaxwedeäpè÷ [äîa éLã÷a] (äîáá) ïéâäBð ïéàåm` ± §¥£¦§¨§¥¨¨§©¨

,dlecb dnaa mze` dlrd m` elit`e ,dphw dna myl eycwed
.`ng xa inx ixacke

:zxg` oeyleðL àì ,àîç øa éîø øîà ,éøîàc àkéàzvign oic ¦¨§¨§¦¨©¨¦©¨¨Ÿ¨
,xeaiv znaa mincïáéø÷äå äìBãb äîa [ïîæa] (éùã÷á) àlà¤¨¦§©¨¨§¨§¦§¦¨

,äìBãb äîáadnaa eaxwedy zepaxwae ,zenad xeqi` onfa xnelk §¨¨§¨
,dlecb,äpè÷ äîa [ïîæa] (éùã÷á) ìáàzenady onfa xnelk £¨¦§©¨¨§©¨

,zexzen,äìBãb äîáa eäðéáø÷c áb ìò óàeycwed elit`e ©©©§¨§¦§§¨¨§¨
,dlecb dna myl mzligznéevéç ïéàz` wexfl okid dctwd oi` ± ¥¦

.mnc
:`ng xa inx ixac lr dywn dax,[äaø áéúî] (äéì òééñî àîéì)¨¦©¨
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המשך בעמוד קלו



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc migaf(iying meil)

íéðôì dñéðëäL,uega dhgyy xg`l.eäî ,õeçì dàéöBäåéî ¤¦§¦¨¦§¦§¦¨©©¦
àìéiòc ïåék ïðéøîàxeaiv znal [dqpkpy±]àzöéçî dì äèì÷± ¨§¦©¥¨§©§¨¨§¨¨§¦§¨

dxifgdl jixve ,xeaiv zna iycw ipic da elge ,dvignd dzhlw
,miptløãä øãäc ïåék àîìc Bà,d`vie dxfgy oeik ,`ny e` ± ¦§¨¥¨©£©£©

.cigi zna iycwk zipecipe ,dz`ivi dlired
:`xnbd zxxanóñBé áøå äaøc àúâeìt eðééä åàìdf oi` ike ± ¨©§§§¨§©¨§©¥

,sqei axe dax zwelgna ielzíBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷ ,ïðúc¦§©¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
,ozevnk oetva `leïäa ïéìòBî.dlirn xeqi` mda yi ±eìò íàå) £¦¨¤§¦¨

eäì àéòaéàå .(eãøé àì,daiyid ipa ewtzqde ±(åìòéù åäî åãøé) Ÿ¥§§¦©§¨§
eãøéL eäî eìò]iab lr ,mexca hgypy df oaxw ixai` elr m` ± ¨©¤¥§

.[ecxi `le gafnd myciwy e` ,mcixedl jixv ,gafnd,øîà äaø©¨¨©
,eãøé] (åìòé àì).[mycwn gafnd oi`y meyn,øîà óñBé áøå ¥§§©¥¨©

òé),eãøé àì eìò íà] (åìdaxl ok m`e .[gafnd myciwy iptn ¦¨Ÿ¥§
helwz `l mb ,mnewnl ueg ehgypy zepaxw ycwn gafnd oi`y
xaeqy sqei axl eli`e ,dzvignl uegn hgypd oaxw dvignd
.uega hgypy oaxw dvignd helwz ,gafnd mhlwy mexc ihegya

:`xnbd dgecóñBé áøì éòaéz äaøì éòaézoia wtzqdl yi ± ¦¨¥§©¨¦¨¥§©¥
.sqei axl oiae daxl,äaøì éòaézy iptnäaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨¥§©¨©¨Ÿ¨¨©©¨

,mycwn gafnd oi` mexca mhgyy miycw iycw ixai`yàlà¤¨
,çaænalirl x`ean epicy(dpyna .bt),éæç àìc Lc÷î déì éæçc ©¦§¥©©£¦¥§©¥§Ÿ£¦

Lc÷î àìepi` jk meyne ,el ie`xy dn z` wx ycwn `edy ± Ÿ§©¥
,mexc ihegy ycwn.gafnl miie`x mpi`y iptnìáàaävéçîyi £¨§¦¨

y ,xneldéì éæç àìc áb ìò óà,dl ie`x epi`y oaxw s` ±äèì÷ ©©©§Ÿ£¦¥¨§¨
.dvignd eze`àîìc Bàzhlew dvignd oi`.óñBé áøì eléôà ¦§¨£¦§©¥

y iptníúä óñBé áø øîà÷ àì ïàk ãògafndy ,[mexc ihegya±] ©¨Ÿ¨¨©©¥¨¨
,ycwnàlàiptnàeä íB÷î ãçcoaxwd ,eleqt zrya mby ± ¤¨§©¨

,exykd mewn mr cg` mewna ,dxfra,àëä ìáàcigi zna iycwa £¨¨¨
,xeaiv zna zvignl eqpkedyeäðéð úBîB÷î éøúcmewny ± ¦§¥§¦§

,cg` mewn epi` mzhilw mewne mzhigyàìmhlwzy xn`p Ÿ
.dvigndàðL àì àîìc Bàdpey zenewn ipy oi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨

helwz jk ,mexc ihegy gafnd ycwny myke ,cg` mewnn
:`xnbd zxne` .cigi zna iycw dvignde÷ézef dl`y cenrz ± ¥

.wtqa
:lirl d`aedy sqei axe dax zwelgnl zxaer `xnbdàúléî± ¦§¨

,`l e` cxi m` ,gafnl dlre enewnl ueg hgypy oaxwy ,df oecip
àñéb ãça óñBé áøìe àñéb ãça äaøì déì àèéLôcheyty ± ¦§¦¨¥§©¨§©¦¨§©¥§©¦¨

ipyd cvdk heyt sqei axle ,[cxiy-] miccvdn cg`k daxl
,[cxi `ly-],éàpé éaø éòác .éàpé éaøì déì éòaéîúìBò éøáà ¦¨¥¥§©¦©©§¨¥©¦©©¥§¥©
ãéçé úîa,elqtpe ,uega ehgypy xg`l dnipt eqpkpyeìòL ¨©¨¦¤¨

eãøéL] eäî (åãøéå) ,çaænì`l e` ,ecxi `le gafnd myciw ± ©¦§¥©©¤¥§
ecxie myciwék ,Cì éòaéz àì øeàä ïäa äìLn àìc àëéä) [¥¨§Ÿ¨§¨¨¤¨Ÿ¦¨¥¨¦

,(éàî ,øeàä ïäa äìLîã àëéä Cì éòaézi`pi iax wtzqpy ixd ¦¨¥¨¥¨§¨§¨¨¤¨©
efe ,`l m` cxi m` ,gafnl dlre ezvignl ueg hgypy leqt oaxwa

:`xnbd zxne` .sqei axe dax zwelgn ixd `ide÷ézcenrz ± ¥
.wtqa i`pi iax ly ezwitq

:cigi znal xeaiv zna oiay mipic iweliga oecl zxfeg `xnbd
,øîzéàoicãéçé úîáa äìéì úèéçLea ewlgpãç .ìàeîLe áø ¦§©§¦©©§¨§¨©¨¦©§¥©

äìeñt øîà ãçå ,äøLk øîà:`xnbd zx`an .éaøãa éâìôéî à÷å ¨©§¥¨§©¨©§¨§¨¦§§¦¦§©¦
øæòìà.xfrl` iax ziiyew z` ayiil yi ji` ,`id mzwelgn ±éaøc ¤§¨¨§©¦

éããäà éàø÷ éîø øæòìàcbpk df miweqt ipy cinrd xfrl` iaxy ± ¤§¨¨¨¥§¨¥©£¨¥
,dywne dfáéúk(bl ci '` l`eny),ízãâa øîàiå'ïáà íBiä éìà elb §¦©Ÿ¤§©§¤Ÿ¥©©¤¤
,'äìBãbeilr zelrdl ick ,mei ceran gafn zepal citwdy ixd §¨

.dlila aixwdl oi` cigi znaa mby dfn cenll yie ,zepaxwáéúëe§¦
eixg`ly weqta(cl my)íäì ízøîàå ,íòá eöt ìeàL øîàiå'©Ÿ¤¨ª¨¨©£©§¤¨¤

àìå ízìëàå äæa ízèçLe ,eäéN Léàå BøBL Léà éìà eLébä©¦¥©¦§¦§¥§©§¤¨¤©£©§¤§Ÿ
Bãéá BøBL Léà íòä ìë eLébiå .ícä ìà ìëàì 'äì eàèçú¤¤§©¤¡Ÿ¤©¨©©¦¨¨¨¦§¨

.'íL eèçLiå ,äìéläpe ,dlila ehgyy yxetn df weqtaeipy e`vn ©©§¨©¦§£¨
.eayiil cvik l`enye ax ewlgpe .df z` df mixzeq miweqtøî©

épLîy ,ayii ,cigi znaa dlil zhigy lqetd -ïàkweqtd ± §©¥¨
xaic ,dlila ehgyyazenda zhigy,ïéleçeïàkweqtd ± §¦¨

xaic ,meia dhigy jixvdyazhigyzenda.íéLã÷gken ok m`e §¨¨¦
.cigi znaa dleqt dlil zhigyyépLî øîezhigy xiyknd ± ©§©¥

y ,ayii ,cigi znaa dlilïàkxaic ,meia dhigy jixvdy weqtd ± ¨
äìBãb äîa éLã÷amzelrdl mzligzn eycwedy zepaxwa ± §¨§¥¨¨§¨

mdilr dlg xaky iptn ,meia mhgeyl mikixv okle ,xeaiv znaa
e ,xeaiv zna zyecwïàkxaic ,dlila ehgyy ea xn`py weqtd ± ¨
äpè÷ äîa éLã÷a,cigi znaa maixwdl eycwedy zepaxwa ± §¨§¥¨¨§©¨

.meia dhigy miperh mpi` mdy
:cigi zna zece` sqep oecip,øîzéàïéà øîà áø ,ãéçé úîa úìBò ¦§©©¨©¨¦©¨©¥

çezéðå èLôä äðeòè`xwie zyxta dxn`py devnd da bdep oi` ± §¨¤§¥§¦©
(e ` `xwie).dixai` gzple dlerd xer hiytdl,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

.çezéðå èLôä äðeòè§¨¤§¥§¦©
:`xnbd zx`anéìéìbä éñBé éaøãa éâìôéî à÷å,`id mzwelgn ± §¨¦§§¦¦§©¦¥©§¦¦

.ililbd iqei iax zrcaäìBò ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©§¦¦¥¨
øaãna ìàøNé eáéø÷äL,dxez ozn mcewèLôä äðeòè ïéà ¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨¥§¨¤§¥

,çezéðåiptnïéàLzevnçezéðå èLôäzbdepî àlàznwdìäà §¦©¤¥¤§¥§¦©¤¨¥Ÿ¤
,Cìéàå ãòBîzrca opgei iaxe ax ewlgpe .gezipe hytda eehvp f`y ¥§¥©

.ililbd iqei iaxøîopgei iax ±øáñzepaxw `l` hrin `ly ©¨©
la` ,cren ld` znwdl encwyîznwdCìéàå ãòBî ìäàzbdep ¥Ÿ¤¥§¥©

,gezipe hytd zevn.äpè÷ äîa àðL àìå äìBãb äîa àðL àìŸ§¨¨¨§¨§Ÿ§¨¨¨§©¨
øîeaxe ±øáñ,cren ld` znwd xg`l mbyïéà äìBãb äîáa ©¨©§¨¨§¨¦

,[gezipe hytd zevn dbdp-].àì äpè÷ äîáa§¨¨§©¨Ÿ
:opgei iaxl reiq d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúåk àéðzíéøác ©§¨§¨¥§©¦¨¨§¨¦
äpè÷ äîáì äìBãb äîa ïéaLdna welgy mixacd md dl` - ¤¥¨¨§¨§¨¨§©¨

.dphw dnan dlecbïéàå ,äìBãb äîáa òeaéøå ãBñéå Láëå ïø÷¤¤¨¤¤¦§¦©§¨¨§¨§¥
äpè÷ äîáa òeaéøå Láëå ãBñéå ïø÷el eidiy ,dlecb dna ipicn ± ¤¤¦§¤¤§¦©§¨¨§©¨

`dzye ,ceqi dn` ,mipdkd ziilrl yak ,ey`xa zepxw rax`
.mibdep el` mipic oi` dphw dnaae .zraexn ezxevBpëå øBik¦§©

äpè÷ äîáa Bpëå øBik ïéàå äìBãb äîáadlecb dnaa ok enke ± §¨¨§¨§¥¦§©§¨¨§©¨
dphw dnaa ok oi`y dn ,qiqa iab lr xeik zeyrl yi.÷BLå äæç̈¤¨

äpè÷ äîáa ÷BLå äæç ïéàå äìBãb äîáadcez miaixwn xy`k ± §¨¨§¨§¥¨¤¨§¨¨§©¨
mpzile mtipdl ,weye dfg mdn mixdl yi ,dlecb dnaa minlye

.dphw dnaa ok oi`y dn ,odkl
d md el`eL íéøácmdaäèéçL ,äpè÷ äîáì äìBãb äîa äúååM §¨¦¤¨§¨¨¨§¨§¨¨§©¨§¦¨

äpè÷e äìBãb äîáa.äpè÷e äìBãâa çezéðå èLôä .øézî íc §¨¨§¨§©¨¤§¥§¦©¦§¨§©¨¨©¦
äpè÷e äìBãâa ìbôîezwixfa dlik`a xzip gafd xyay df oic ± §©¥¦§¨§©¨

oke .dphwa oiae dlecba oia mibdep ,zlqet lebit zaygnye ,mcd
ilra ly mleqtïéîeî,zepaxw aixwdlådïîædxezd dpzpy ¦§§©

miey ,zepaxwd zlik`l.äpè÷e äìBãâahytdy yxetn ixd §§¨§©¨
.opgei iaxke dphw dnaa mibdep gezipe

:dpyna epipy.äæáe äæa ïéåL àîhäå ïîfäå øúBð ìáà`xnbd £¨¨§©§©§©¨¥¨¦¨¤¨¤
:cigi znaa zlqet lebit zaygny oipn `ziixa d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨

,úBNòì ïépîdy'ïîæ'bdep ,lebit ±k ,äpè÷ äîáabdep `edy my ¦©¦©£§©§¨¨§©¨§
aäìBãb äîá) ,ixd .jk xnele oecl yieäøBz äøîày oaxwyïì- ¨¨§¨¨§¨¨¨

,ezlik` onf xg`l xzepy,óøOéxn`py(fi f `xwie)xyan xzepde' ¦¨¥
,'sxyi y`a iyilyd meia gafdeoaxw ok enk,óøOé ìebéôixd ¦¦¨¥

,xnel yie ,dfl df mdipy eeyedyäîaa ìeñt [ïì] (ìåâéô) äî©¨¨©¨¨
,dphw[ìebét] (ïì) óàdidiäîáa ìeñt:`ziixad dgec .dphw ©¦¨§¨¨

Bæ Cøãì Clk Bàzxg` jxca jlil mb xyt` ixd ±äøîà àäc ,( ©¥§¤¤§¨¨§¨
,äøBzy oaxwye ,óøOé ïìok enkàöBé,dxfrl uegn `viy oaxw ± ¨¨¦¨¥¥
,óøOé,xnel yi dzrneäîaa øLk àöBi äîdl oi` ixdy ¦¨¥©¥¨¥©¨¨

,zevign.äîaa øLk ïì óàlebitdy mircei ep` oi` aey ok m`e ©¨¨¥©¨¨
.dphw dnaa bdep
:`xnbd zl`eyúBôBòî àeä øîBçå ì÷ åàìåxyt` i` ike ± §¨©¨¤¥

,serd zepaxwn xnege lwa ,dphw dnaa bdpi lebity cenll
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oifge` mipy` cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

.äñéðëäùlkl zevign dehlw uega dhgyy xg`l dqipkdy xfrl` iaxca qxb

oaixwdy dphw dnaa ehgypy miycw s` `nl` (.b sc) dlirn zkqna qxb xac

inp dna xzid zryac inp dpin opirnye oda bdep dlecb dna oic lk dlecba

iaxc` ibilt `ng xa inxc zepeyld odizye `zkldn dlecb oic dpzyp `l

:xfrl`.íéðôì äñéðëäùdhgyy xg`

:d`ivede xfge uega.åäîoic da bedp in

weye dfg znexza oerhil dlecb dna iycw

b"d :`l e` miptl dxifgdl jixveïðúã
.'åë íéùã÷ éùã÷`le xnzi`c opiqxb `le

zkqna `id dpyne ecxi `l elr m` qxb

:dlirnî.ïäá ïéìòåo`nk opixn` `le

e`vic ezny miycwk edl iede inc oepiwpgc

b"d :dlirn zkqna `ipzck dlirn icin

e`l dl opiqxb inp ikde dlirn zkqna

miycw iycw opzc sqei axe daxc epiid

edl `irai`e mda oilren mexca ohgyy

sqei axe ecxi xn` dax ecxiy edn elr

`lc ecxi xn` dax ecxi `l elr m` xn`

o`nk `l` ycwa oleqty oileqt x`yl enc

helw opixn` `l daxl `nl` inc oepiwpgc

:helw opixn` sqei axl.ùã÷î àì éæç àìã
jezn (:bt lirl) [ycwn] gafnd 'ta `ipzc

ip` rney ycwi gafna rbepd lk xn`py

e`l ipde dler l"z ie`x epi`y oia ie`x oia

:inc oepiwpgc o`nk daxlc edpip ie`xãçã
.àåä íå÷î:ehgyp dxfra ixdyéáø éòáã

çáæîì åìòù ãéçé úîá úìåò éøáà éàðé
.åãøéù åäîikd inp (:b sc) dlirnae b"d

:mzd dl qxb i`pi iaxa `l la` dl qxb

.ãéçé úîáá äèçùðù äìåò éøáà`ly

iycwk dlecb dna iabl `ed dnewna

:mexca ohgyy miycwâ"äzler xnzi`

xyk xn` ax dlila dhgyy cigi zna

iaxc `da ibltinwe leqt xn` l`enye

dlecb oa` meid il` eleb aizk inx xfrl`

dnaa dleqt dlilc `nl` mei `edy cera

dnglna ixdy i`ed dphw dna mzde dphw

`tiq aizke mizylt ixg` mitcex eid

ecia exey yi` mrd lk eyibie `xwc

:dlild.äìåãâ äîá éùã÷á ïàë éðùî áø
b"r`e dlecb dnaa axwil eycwedy

:mei opira dphw dnaa edpiaxw`cïàë
.äðè÷ äîá éùã÷ál`enye :dlila eaxw

elit`e i`w miycw` mei aizkc `d ipyn

aizkc `d mei opira dphw dna iycwa

:oilega dlil.øáãîá:ipiqãòåî ìäàî
.êìéàå:`xwiea xn`p myyãåñéå ùáëå ïø÷
.òåáéøåmiycw iycw wxta edl opitli

oke xeik aizk okyn ly gafnae (.aq lirl)

zeny) dia aizk gafnd oiae cren ld` oia

:(l.÷åùå äæçeda aizk 'd iptl dtepz

:(f `xwie).'åë çåúéðå èùôä äèéçù:`herin eda ogky` `lc.íã:`xiq` dwixf inwne dwixfa xyad z` xizn dwixfl.ìâôîå:onwl silick oda bdep lebit.ïéîåîå
:dphwa edpixyc ogky` `lc.ïîæå:dlik`l.'åë àîèäå øúåðäå ïîæä ìáà:`ed `ziixaa `le `id 'ipznc `tiq.ïîæ úåùòì ïéðî:xzepa lqtp zeidl.ïìä:xzep epiid

.óøùé àöåéäå:sxyil `id die`x dnipt dzid `l m` `d dze` elk`z lk` jkitl dzid dnipt ycwd l` dnc z` `aed `l odn (.at sc) migqta ol `wtpàöåé äî
.äîáá øùë:oxn`ck `pic i`dn `iz` `dc lqet onfd `di `l dzrne xyk ol s` zevign `la dxiyk ixdy dphw.àåä ïéãå:da lqet onfd `diy zxg` jxcn
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ecxi `l elr m` oda oilren mexca ohgyy miycw iycw opiqxb mipyi mixtqa la`

ixiine 'ek daxl iraiz elri xn` sqei ax elri `l xn` dax elriy edn ecxi edl `irai`e

elr m` dax xn`c (:a sc) dlirn yixae ecxi `l elr m` r"kl ikdl xe`d oda dlyna

dlyna `kd `nwe`l jixv dlirnc `idd `la rcze xe`d oda dlyn `la ixiin ecxi

sqei ax xn` i`n` dlyn `la i`c xe`d oda

(.bn lirl) y"a wxt opixn` `d elri ecxi m`

elri `l ecxi m` jk ecxi `l elr m`y myk

oileqt x`yn rexbc mexc zhigya oky lke

dna oick dehlwe dig dqipkda ixiin `kde

on milbxe mici uegixe oedik jixvdl dlecb

weye dfg ztepz ira minly `id m`e xeikd

zna zler ixa` jenqa opiqxb ef `qxib itle

edn ecxie dlecb dna ly gafnl elry cigi

enk ied `ny uega ohgyc oeikc yexit elriy

xzida dhgyy oeik `ny mbe mexca ohgy

ilekl dligz dyicwd jkly cigi znaa uega

oeyll la` dlri xe`d dlync `kid `nlr

dil incne dlyn `la dil `iranc oey`x

oileqt x`y 'it` `hiyt `ld mexc zhigyl

`l ecxie elr m` mexc zhigy enk irixb `lc

dlyn `l m` (my) y"a wxt `ler xn`ck elri

ecxi m` jk ecxi `l elr m`y myk xe`d oda

el jixve elri `l`zlin xn`wc `d xn

i`pi iaxl dil `irain sqei axe daxl `hiytc

:ixn`c `ki`l epiid
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קלה oifge` mipy` cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

.äñéðëäùlkl zevign dehlw uega dhgyy xg`l dqipkdy xfrl` iaxca qxb

oaixwdy dphw dnaa ehgypy miycw s` `nl` (.b sc) dlirn zkqna qxb xac

inp dna xzid zryac inp dpin opirnye oda bdep dlecb dna oic lk dlecba

iaxc` ibilt `ng xa inxc zepeyld odizye `zkldn dlecb oic dpzyp `l

:xfrl`.íéðôì äñéðëäùdhgyy xg`

:d`ivede xfge uega.åäîoic da bedp in

weye dfg znexza oerhil dlecb dna iycw

b"d :`l e` miptl dxifgdl jixveïðúã
.'åë íéùã÷ éùã÷`le xnzi`c opiqxb `le

zkqna `id dpyne ecxi `l elr m` qxb

:dlirnî.ïäá ïéìòåo`nk opixn` `le

e`vic ezny miycwk edl iede inc oepiwpgc

b"d :dlirn zkqna `ipzck dlirn icin

e`l dl opiqxb inp ikde dlirn zkqna

miycw iycw opzc sqei axe daxc epiid

edl `irai`e mda oilren mexca ohgyy

sqei axe ecxi xn` dax ecxiy edn elr

`lc ecxi xn` dax ecxi `l elr m` xn`

o`nk `l` ycwa oleqty oileqt x`yl enc

helw opixn` `l daxl `nl` inc oepiwpgc

:helw opixn` sqei axl.ùã÷î àì éæç àìã
jezn (:bt lirl) [ycwn] gafnd 'ta `ipzc

ip` rney ycwi gafna rbepd lk xn`py

e`l ipde dler l"z ie`x epi`y oia ie`x oia

:inc oepiwpgc o`nk daxlc edpip ie`xãçã
.àåä íå÷î:ehgyp dxfra ixdyéáø éòáã

çáæîì åìòù ãéçé úîá úìåò éøáà éàðé
.åãøéù åäîikd inp (:b sc) dlirnae b"d

:mzd dl qxb i`pi iaxa `l la` dl qxb

.ãéçé úîáá äèçùðù äìåò éøáà`ly

iycwk dlecb dna iabl `ed dnewna

:mexca ohgyy miycwâ"äzler xnzi`

xyk xn` ax dlila dhgyy cigi zna

iaxc `da ibltinwe leqt xn` l`enye

dlecb oa` meid il` eleb aizk inx xfrl`

dnaa dleqt dlilc `nl` mei `edy cera

dnglna ixdy i`ed dphw dna mzde dphw

`tiq aizke mizylt ixg` mitcex eid

ecia exey yi` mrd lk eyibie `xwc

:dlild.äìåãâ äîá éùã÷á ïàë éðùî áø
b"r`e dlecb dnaa axwil eycwedy

:mei opira dphw dnaa edpiaxw`cïàë
.äðè÷ äîá éùã÷ál`enye :dlila eaxw

elit`e i`w miycw` mei aizkc `d ipyn

aizkc `d mei opira dphw dna iycwa

:oilega dlil.øáãîá:ipiqãòåî ìäàî
.êìéàå:`xwiea xn`p myyãåñéå ùáëå ïø÷
.òåáéøåmiycw iycw wxta edl opitli

oke xeik aizk okyn ly gafnae (.aq lirl)

zeny) dia aizk gafnd oiae cren ld` oia

:(l.÷åùå äæçeda aizk 'd iptl dtepz

:(f `xwie).'åë çåúéðå èùôä äèéçù:`herin eda ogky` `lc.íã:`xiq` dwixf inwne dwixfa xyad z` xizn dwixfl.ìâôîå:onwl silick oda bdep lebit.ïéîåîå
:dphwa edpixyc ogky` `lc.ïîæå:dlik`l.'åë àîèäå øúåðäå ïîæä ìáà:`ed `ziixaa `le `id 'ipznc `tiq.ïîæ úåùòì ïéðî:xzepa lqtp zeidl.ïìä:xzep epiid

.óøùé àöåéäå:sxyil `id die`x dnipt dzid `l m` `d dze` elk`z lk` jkitl dzid dnipt ycwd l` dnc z` `aed `l odn (.at sc) migqta ol `wtpàöåé äî
.äîáá øùë:oxn`ck `pic i`dn `iz` `dc lqet onfd `di `l dzrne xyk ol s` zevign `la dxiyk ixdy dphw.àåä ïéãå:da lqet onfd `diy zxg` jxcn
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ecxi `l elr m` oda oilren mexca ohgyy miycw iycw opiqxb mipyi mixtqa la`

ixiine 'ek daxl iraiz elri xn` sqei ax elri `l xn` dax elriy edn ecxi edl `irai`e

elr m` dax xn`c (:a sc) dlirn yixae ecxi `l elr m` r"kl ikdl xe`d oda dlyna

dlyna `kd `nwe`l jixv dlirnc `idd `la rcze xe`d oda dlyn `la ixiin ecxi

sqei ax xn` i`n` dlyn `la i`c xe`d oda

(.bn lirl) y"a wxt opixn` `d elri ecxi m`

elri `l ecxi m` jk ecxi `l elr m`y myk

oileqt x`yn rexbc mexc zhigya oky lke

dna oick dehlwe dig dqipkda ixiin `kde

on milbxe mici uegixe oedik jixvdl dlecb

weye dfg ztepz ira minly `id m`e xeikd

zna zler ixa` jenqa opiqxb ef `qxib itle

edn ecxie dlecb dna ly gafnl elry cigi

enk ied `ny uega ohgyc oeikc yexit elriy

xzida dhgyy oeik `ny mbe mexca ohgy

ilekl dligz dyicwd jkly cigi znaa uega

oeyll la` dlri xe`d dlync `kid `nlr

dil incne dlyn `la dil `iranc oey`x

oileqt x`y 'it` `hiyt `ld mexc zhigyl

`l ecxie elr m` mexc zhigy enk irixb `lc

dlyn `l m` (my) y"a wxt `ler xn`ck elri

ecxi m` jk ecxi `l elr m`y myk xe`d oda

el jixve elri `l`zlin xn`wc `d xn

i`pi iaxl dil `irain sqei axe daxl `hiytc

:ixn`c `ki`l epiid
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úBNòì ïépî ,ïðaø eðz :äæáe äæa ïéåL ,àîhäå ïîfäå øúBð ìáà .äpè÷e äìBãâa ,ïîæe ïéîeî¦§©¦§¨§©¨£¨¨§©§©§©¨¥¨¦¨¤¨¤¨©¨¨¦©¦©£
ìeñt [ïì] (ìåâéô) äî .óøOé ìebéôe ,óøOé ïì ,äøBz äøîà) .äìBãb äîák ,äpè÷ äîáa 'ïîæ'§©§¨¨§©¨§¨¨§¨¨§¨¨¨¦¨¥¦¦¨¥©¨¨
àöBéå ,óøOé ïì ,äøBz äøîà àäc ,(Bæ Cøãì Clk Bà .äîáa ìeñt [ìebét] (ïì) óà ,äîaa©¨¨©¦¨§¨¨©¥§¤¤§¨¨§¨¨¨¦¨¥§¥
.úBôBòî àeä øîBçå ì÷ åàìå .äîaa øLk ,ïì óà .äîaa øLk ,àöBi äî .óøOé¦¨¥©¥¨¥©¨¨©¨¨¥©¨¨§¨©¨¤¥
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זבחים. פרק ארבעה עשר - פרת חטאת דף קכ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקלו mipya cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

.ïäá ìñåô íåîä ïéàù úåôåò äîåzexkfe zenz oi` (.ci sc dxenz) xn xn`c

:zetera.ïäá ìñåô ïîæ`nl` (.cn lirl) i`ny zia 'ta lebit iab edl edpiax `dc

:onf eda leqtíéîìùä çáæ úøåú.dna inlyl elit`e minlyd lkl zg` dxez

zaygne minlyl onfe dcezl onf oipr eze`a xen` dne oipra xen`y dnl dphw

`lc sxyi `veide sxyi oldc a` oipan iz`c meyn edpiieaxl jixhvi`c `de lebit

:ezeaxl jxved jkitl onf da leqtiïîæ úåùòì.äìåãâ äîá ïîæë äðè÷ äîá
y"bn (my) sili lebitn inp xzepe cg` dlile mini ipy minlyle dlile mei dcezl

:'ebe lk`z xy` ytpde (f `xwie) aizk `zyxt `idda inp `nhe oer oerc

íéçáæ úëñî äì à÷éìñå úàèç úøô êìò ïøãä
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äîa éLã÷ .ïäa ìñBt 'ïîæ' ,ïäa ìñBt íenä ïéàL úBôBò äî̈¤¥©¥¨¤§©¥¨¤¨§¥¨¨
äî .ïäa ìñBt 'ïîf'L ïéc Bðéà ,ïäa ìñBt íenäL ,äpè÷§©¨¤©¥¨¤¥¦¤§©¥¨¤©
øfäL ,äpè÷ äîaa øîàz .ïäa øLk øfä ïéà ïkL ,úBôBòl̈¤¥¥©¨¨¥¨¤Ÿ©§¨¨§©¨¤©¨
úøBz úàæå' øîBì ãeîìz .da ìeñt 'ïîæ' àäé àì ,äa øLk̈¥¨Ÿ§¥§©¨¨©§©§Ÿ©
:äìBãb äîa ïîæk ,äpè÷ äîa ïîæ úBNòì ,'íéîìMä çáæ¤©©§¨¦©£§©¨¨§©¨¦§©¨¨§¨

íéçáæ úëñî äì à÷éìñå úàèç úøô êìò ïøãä

1

2

3

4

5

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc migaf(oey`x meil)

(dk'äì eðéNòå úBìBòå íéçáæ eðéãéa ïzz äzà íb äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤©©¨¦¥§¨¥§¨¦§§¨¦©
,'eðéäìàdxe`klezaiz'migaf''zeler' ixdy ,'minly' dzernyn ¡Ÿ¥

minly aixwdl zenda mdl ozi drxty dpeekde ,cxtpa aezk
gp ipay gkene ,gp ipa oick did mpic dxez ozn mcew `lde ,zelere

.minly eaixwd
mdl ozi drxty dzid dyn zpeek :`xnbd zvxzn,'íéçáæ'xnelk §¨¦

zehgypd zendaå äìéëàìmb.äáø÷äì úBìBò ©£¦¨§§©§¨¨
:`xnbd dywnáéúk àäåaezk `lde -(ai gi my)ïúBç] Bøúé çwiå' §¨§¦©¦©¦§¥

íéçáæe äìBò [äLî,'midl`ldxez ozn mcewy dpeekd dxe`kle Ÿ¤¨§¨¦¥Ÿ¦
zvxzn .'dl minlye dler exzi aixwd [gp ipa oick did mpicy]

weqtd :`xnbdàeää,exzi oipra,áéúëc àeä äøBz ïzî øçàì ©§©©©©¨¦§¦
dler eaixwd ,mrd lr l`xyi zyecw dlg xy`k dxez ozn xg`le

minlye.
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäzxaeqd drcl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©

yøîàc ïàîì àlà ,äéä äøBz ïzî øçà [Bøúé]zxaeqd drcl - ¦§©©©©¨¨¨¤¨§©§¨©
yøîéîì àkéà éàî ,äéä äøBz ïzî íãB÷ [Bøúé]ayiiz cvik - ¦§¤©©¨¨¨©¦¨§¥©

dxez ozn iptl `ld ,minly aixwd exziy xne`y weqtd z`
.gp ipal mlek eaygpøîzéàcmi`xen`d zwelgn dxn`p jky - §¦§©

,yxcnd ziaaéåì ïa òLBäé éaøå àéiç éaø éðaewlgpãç ,øîà §¥©¦¦¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©
B÷ Bøúé.äéä äøBz ïzî øçà Bøúé øîà ãçå ,äéä äøBz ïzî íã ¦§¤©©¨¨¨§©¨©¦§©©©©¨¨¨

:`xnbd zvxznøáñ÷ ,äéä äøBz ïzî íãB÷ Bøúé øîàc ïàîì§©§¨©¦§¤©©¨¨¨¨¨©
y lirl xn`c o`nkçð éða eáéø÷ä íéîìLexzi aixwd ok lre §¨¦¦§¦§¥Ÿ©

.minly
[exzi dyrn did izn] mi`xen`d zwelgn z` dlez `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúkweqta xn`p .mi`pzd mb ewlgp jk -my) §©¨¥
(` gi,'ïéãî ïäk Bøúé òîLiå'le`yl yieàáe òîL äòeîM äî ©¦§©¦§Ÿ¥¦§¨©§¨¨©¨

øéibúðå.xiibzdl eze` d`iady rny dreny efi` -òLBäé éaø §¦§©¥©¦§ª©
òîL ÷ìîò úîçìî ,øîBà,`aeBcöa áéúk éøäLweqta aezk - ¥¦§¤¤£¨¥¨©¤£¥§¦§¦

exzi ly ez`ial mcwy(bi fi zeny)ìçiå'úàå ÷ìîò úà òLBäé L ©©£Ÿ§ª©¤£¨¥§¤
,'áøç éôì Bnòd`iad ef drenyy cenll yi miweqtd zekinqne ©§¦¨¤
.xiibzdl eze`

äðzépLkL ,[àáe] òîL äøBz ïzî ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦¥©©¨¨©¨¤§¤¦§¨
BìB÷ äéä ìàøNéì äøBzd"awd lyBôBñ ãòå íìBòä óBqî CìBä ¨§¦§¨¥¨¨¥¦¨¨§©

,äøéL eøîàå ïäéìëéäa äãòø ïzæçà íéáëBë éãáBò [éëìî] ìëå§¨©§¥§¥¨¦£©§¨§¨¨§¥¨¥¤§¨§¦¨

øîàpLdxez ozna ipiq xd lr 'd zcixi oipra(h hk mildz),'d lFw' ¤¤¡©
ozna rnypy d"awd ly elew ,eyexite ,'zFxri sUgIe zFlI` llFgi§¥©¨©¤¡Ÿ§¨
ivrl mileynd minrde ,zeli`k miwfgd minrd z` cigtd ,dxez

.mceakn ehyted xrid'ãBák øîBà Blek Bìëéäáe'ly elkidae - §¥¨¥¨
,d"awdl ceak xne` elek ,jlne jln lky itlìöà ílek eöa÷úð¦§©§¨¥¤

òLøä íòìaìeaî ànL ,eðòîL øLà ïBîää ìBw äî ,Bì eøîàå ¦§¨¨¨¨§¨§©¤¨£¤¨©§¤¨©
(íäì øîà) ,íìBòì àam`d'áLé ìeanì 'ä'(i hk my),m`d xnelk ¨¨¨©©¨¨

.lean aey `iadl cner d"awd[íäì øîà],mrlaCìî 'ä áLiå' ¨©¨¤©¥¤¤¤
,'íìBòì,xnelkìeaî àéáî BðéàL àeä Ceøa LBãwä òaLð øák §¨§¨¦§©©¨¨¤¥¥¦©

Bì eøîà .íìBòì`ny ,mrlalìáà ,àéáî Bðéà íéî ìL ìeaî ¨¨¨§©¤©¦©¥¦£¨
àéáî Là ìL ìeaî,mlerd lrøîàpL(fh eq diryi)(äpä) ék'Làa ©¤¥¥¦¤¤¡©¦¦¥¨¥

ètLð 'ä.mlerd zene`l htyn dyer -ïäì øîà,mrlaøák ¦§¨¨©¨¤§¨
.øNa ìk úéçLî BðéàL òaLð,mrla z` zene`d el`yìBw äîe ¦§©¤¥©§¦¨¨¨©
íäì øîà .eðòîML äfä ïBîää,mrlaäáBè äcîçdxezd `idy ¤¨©¤¤¨©§¨©¨¤¤§¨¨

äòaøàå íéòáLå úBàî òLz Bìöà äæeðb äúéäL åéæðb úéáa Bì Lé¥§¥§¨¨¤¨§¨§¨¤§§©¥§¦§¦§©§¨¨
øîàpL ,åéðáì dðzéì Lwéáe íìBòä àøápL íãB÷ úBøBchk mildz) ¤¤¦§¨¨¨¦¥¦§¨§¨¨¤¤¡©

(`i,'ïzé Bnòì æBò 'ä'.l`xyi ly mfern `idy dxezd `id 'fer'e §©¦¥
.'íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä' eøîàå ílek eçút [ãiî]xg`ne ¦¨¨§¨§¨§§¨¥¤©©¨

ozpye d"awd ly enr mdy l`xyia exikd mlerd zene`y ep`vne
lr rnyyk z`f dyr xiibzdy exzi mby xazqn ,dxezd z` mdl

.l`xyil dxez ozn
òîL óeñ íé úòéø÷ ,øîBà øæòéìà éaøexziøîàpL ,àáeryedi) ©¦¡¦¤¤¥§¦©©¨©¨¤¤¡©

(` déøBîàä éëìî ìk òBîLë éäéå'in z` 'd WiaFd xW` z` 'ebe ©§¦¦§©¨©§¥¨¡¦¥£¤¦¤¥
ipA ipRn gEx cFr ma did `le maal qOIe 'ebe l`xUi ipa ipRn oCxId©©§¥¦§¥§¥¦§¨¥©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨©¦§¥§¥

.'l`xUiäðBfä áçø óàålr ernyyk zene`d ly mcgt lr dxtiq ¦§¨¥§©¨¨©¨
e ,seq mi zrixwì äøîàòLBäé éçeìL(i a my)øLà úà eðòîL ék' ¨§¨¦§¥§ª©¦¨©§¥£¤

LéáBä[dyail jtd-],'óeñ íé éî úà 'äxn`p eixg`ly weqtae ¦¤¥©
exziy xazqne ,mkipRn Wi`A gEx cFr dnw `le Epaal qOIe rnWPe'©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨©§¦¦§¥¤

.z`f rnyyk xiibzd
:`xnbd zl`eyíúä àðL éàîxy`k my oeyld dpey recn - ©§¨¨¨

,ocxid zriwa lr erny zene`d(déì) øîàcmy xn`py -àìå' §¨©¥§Ÿ
àëä àðL éàîe ,'çeø ãBò íá äéäernyyk oeyld dpey recne - ¨¨¨©©§¨¨¨

,seq mi zrixw lrøîà÷cxn`py -.'Léàa çeø ãBò äî÷ àìå' §¨¨©§Ÿ¨¨©§¦
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc migaf(iriax meil)

y ,`ziixaa epipyéùã÷á) ïéâäBð äãBú éîçì úîeøúe ÷BLå äæç̈¤¨§©©§¥¨£¦
,äpè÷ [äîáa] (äîá éùã÷á) ïéâäBð ïéàå ,äìBãb [äîáa] (äîá§¨¨§¨§¥£¦§¨¨§©¨
zvxzn .zenad xzid onfa s` mibdep md dlecb dnaay rnyne

:`xnbdàîéà,jk xen`e `ziixaa owz ±æa] (äîáá) ïéâäBðïî ¥¨£¦¦§©
,äìBãb [äîaxnelk,zenad xeqi` onfaïîæa] (äîáá) ïéâäBð ïéàå ¨¨§¨§¥£¦¦§©
äpè÷ [äîa,xeaiv znaa `le cigi znaa `l ,zenad xzid onfa ± ¨¨§©¨

.`ng xa inx ixacke
:`xnbd zxne`øæòìà éaøc àâéìôe`ng xa inx wleg df xaca ± §¦¨§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax lrúìBò ,øæòìà éaø øîàcãéçé úîadler - §¨©©¦¤§¨¨©¨©¨¦

,uega dhgype cigi zler myl dycwedydñéðëäLixg` ¤¦§¦¨
l dzhigyíéðôa,xeaivd zna z` zetiwnd zevignd jez l` ± ¦§¦

,øác ìëì úBvéçî äeèì÷zna myl dycwedy dlerk dipic lky ¨§¨§¦§¨¨¨
,cigi zna myl dycwed m`y ,xn` `ng xa inx eli`e .xeaiv
ipic da mibdep oi` ,cigi zna ea bdepy onf df m` dipyd `pyille

.xeaiv zna
:zevign zhilw oipra wtq d`ian `xnbdúìBò ,àøéæ éaø éòa± ¨¥©¦¥¨©

myl dycwedy dler,ãéçé úîä©¨¦
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc migaf(iying meil)

e ,xnege lw mixacd ixdeúBôBò äîmpicy,ïäa ìñBt íenä ïéàL ¨¤¥©¥¨¤
lkn ,xa` ixqegn e` dtxh eyrp m` wx daxwdl milqtp mpi`e

d mewn'ïîæ',äpè÷ äîa éLã÷ ,ïäa ìñBtlirl x`azpy(`"r) §©¥¨¤¨§¥¨¨§©¨
ïéc Bðéà ,ïäa ìñBt íenäL,xnege lw -Ldidid'ïîf'lebit ± ¤©¥¨¤¥¦¤§©

.ïäa ìñBt,xnege lwd lr `kxite daeyz yi ,`ziixad zxne` ¥¨¤
,xnel xyt` okyúBôBòl äîleqtiy zetera epxngdy mrhd ± ©¨

,lebitd mdaïkLy ,zxg` `xneg mda yiïäa øLk øfä ïéà± ¤¥¥©¨¨¥¨¤
.lebitd mda lqet mzxneg iptne ,maixwdl mixf exyked `ly

øîàzxnel dz` leki ±aiycw,äpè÷ äîaoeiknyøLk øfäL Ÿ©§¨¨§©¨¤©¨¨¥
,äadpyna epipyy enk(.biw lirl)y oicd `ed ,àäé àìdìeñt 'ïîæ' ¨Ÿ§¥§©¨
.dä

:`ziixad zxne`øîBì ãeîìzoicn gikedl mileki ep` oi` ok` - ©§©
yiy `l` ,dphw dna iycwa mb bdep `di lebit oicy xnege lw

aezkd oeyln z`f cenll'íéîìMä çáæ úøBz úàæå'(`i f `xwie), §Ÿ©¤©©§¨¦
inlyl elit`e ,minlyd zepaxw lkl zg` dxez dpzp dxezdy
micnel ep` dfne ,ef dyxta miaezkd mipicd lk oiprl ,dphw dna

úBNòìy [xnel±]ïîæiycw zlik`,äpè÷ äîa`edïîækzlik` ©£§©¨¨§©¨¦§©
iycw,äìBãb äîa,d`nehde lebitdy cenll epl yi ok enke ¨¨§¨

.dphw dna iycwa mb mibdep ,ef dyxta md s` exkfedy

íéçáæ úëñî äì à÷éìñå úàèç úøô êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc migaf(iyily meil)

y `vnp ,dpy mipenye ze`n rax` eid ziad oipa creeøéizLð¦§©§
ìokynìL äìéLíéòáLå úBàî Ldpyøñçdpy,úçàxnelk §¦Ÿ§Ÿ¥§¦§¦¨¥©©

ryze miyiye ze`n yely did dliyay cren lde` ini oipny
.mipy

,`ziixaa xn`p :`ziixad ixac z` zxxan `xnbdãòBî ìäà éîé§¥Ÿ¤¥
íéòaøà øaãnaLdpyøñçdpy.úçà:`xnbd zx`anïìðî± ¤©¦§¨©§¨¦¨¥©©§¨¨

,df oipn `ziixad dcnl okidnøî øîàc,zxg` `ziixaa xn`py ± ¨§¨©©
aäðLdäðBLàømixvn z`ivil,ïkLnä úà äLî äNòdpyae ¨¨¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨
dïkLnä í÷eä äiðLíéìbøî äLî çìLå.ux`d z` xezl §¦¨©©¦§¨§¨©Ÿ¤§©§¦

cren ld` ini oipn ,`ziixaa xn`p ceräøNò òaøà ,ìbìbaL¤©¦§¨©§©¤§¥
,dpyòáLmipyeLákL,ux`d z`òáLåmipye÷ìçLoia dze` ¤©¤¨§§¤©¤¨§

:`xnbd zx`an .mihayd xyr mipyïìðî`ziixad dcnl okidn ± §¨¨
weqta xn`py ,df oipn(f ci ryedi)øîà÷c[xn`y-]áìkxy`k ¨§¨¨©¨¥

,oexag xird z` ux`d zwelga lawl ywiaéëðà äðL íéòaøà ïa'¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦
áéLàå õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî éúBà 'ä ãáò äLî çBìLa¦§©Ÿ¤¤¤¦¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤¨¨¥

áéúëe ,'éááì íò øLàk øác BúBàcer my [xn`pe-](i weqt my) ¨¨©£¤¦§¨¦§¦
f`n dpW Wnge mirAx` df xAC xW`M izF` 'd digd dPd dYre'§©¨¦¥¤¡¨¦©£¤¦¥¤©§¨¦§¨¥¨¨¥¨

xAcOA l`xUi Kld xW` dWn l` dGd xaCd z` 'd xACäpä äzòå ¦¤¤©¨¨©¤¤Ÿ¤£¤¨©¦§¨¥©¦§¨§©¨¦¥
,'äðL íéðBîLe Lîç ïa íBiä éëðàzrcl ozip el` alk ixacne ¨Ÿ¦©¤¨¥§¦¨¨

,ux`d yeaika ewqr mipy dnkéåä änk øa ïcøéì déøáò ék± ¦©§¥§©§¥©©¨£¥
dnk oa ,ux`l eqpkpe ,mrd lk mr cgi ,ocxid z` alk xar xy`k

,did mipyéðîúå ïéòáL øaixdy ,mipy dpenye miray oa ± ©©§¦§©§¥
eglyp f`y] mixvn z`ivil dipyd dpyay epcnl oey`xd weqtdn
,dpy mirax` oa did ,[lirl z`aend `ziixaa xen`k milbxnd
cr] xacna mipy dpenye miyely cer edzyp okn xg`ly oeike
ux`l dqipkd zray `vnp ,[mixvn z`ivil dpy mirax` e`lny

,mipy dpenye miray oa didøîà÷åzepy seqa alk [xn`e-] §¨¨©
`ed dzry ,yeaikd,'äðL íéðBîLe Lîç ïa'ray etlgy `vnp ¤¨¥§¦¨¨

.mipy
:`xnbd zxne`éøäzece` `ziixaa xen`l xewnd z` o`kn epcnl £¥

òáLmipyeLákL,ux`d z`å,xxal yi oiicròáLmipye÷ìçL ¤©¤¨§§¤©¤¨§
,ux`d z` odaïìðî.df oipn `ziixad dcnl okidn ± §¨¨¨

:mipte` ipya zx`an `xnbdàîéà úéòaéàxn`z dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
,uxzlòáLcîmipy [rayy dnn-]énð òáL ,eLák[ok mb-] ¦§¤©¨§¤©©¦

àîéà úéòaéàå .e÷ìç,xg` ote`a uxzl xn`z dvxz m` ± ¨§§¦¨¥¥¨
mipy ray `ed weligd zepy oipny `ziixad dcnlyàìcî¦§Ÿ

dì úçkLîxen`d z` miiwl lkez `l ok xn`z `l m`y meyn ± ©§©©¨
l`wfgia ze`eapd zg`a(` n)dpW Wnge mixUrA' ef d`eap dzidy§¤§¦§¨¥¨¨

Wcgl xFUrA dpXd W`xA EpzElbløLà øçà äðL äøNò òaøàa §¨¥§Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤

.'øéòä äúkeädpyd y`xa dzid ef d`eapy ,`ed weqtd xe`ia §¨¨¦
mirwez eay laei ly mixetikd mei `ede ,ycegl ixiyra lgd
`id f`e odilral zexfeg zecye mdizal micar mixhtpe xteya
xg` dpy dxyr rax`y weqtd on epcnle ,laei zpyk zxkip
miyely zpya did oaxegde ,laei zpy dzid milyexi daxgpy
ycwnd zia oaxeg cre ux`l l`xyi zqipkn dpde .laeil yye
ray oipnk `ed df oipne ,dpy miyinge ze`n dpeny etlg oey`xd
rax` did laeidy weqta x`eany oeike ,minly zelaei dxyr
rax`a zelaei epn `ly dfn gken ,xird daxgpy xg` mipy dxyr
wx laei mlyp okle] ux`l dqipkd zrn zepey`xd mipyd dxyr
f`y iptn `ed xacd mrh gxkdae ,[oaxegd xg` mipy dxyr rax`
ray eid yeaikd zepyy epgked xaky oeike .welige yeaika ewqr
cgia ody ,mipy ray ok mb eid weligd zepyy gikedl yi ,mipy

.mipy dxyr rax`
ini oipn ,`ziixaa xn`p cerïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà`edíéMîç Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦

òáLå:`xnbd zx`an .mipyïì àðîoipn `ziixad dcnl okidn ± ¨¤©§¨¨¨
,dfáéúëcoex` daypy xyazpy zra odkd ilr zece` [xn`py-] ¦§¦

,mizyilt mr dnglna miwel`dc '` l`eny)(giúà Bøékæäk éäéå'©§¦§©§¦¤
íéäìàä ïBøàxaXYe xrXd ci crA ziPxg` `QMd lrn lRIe £¨¡Ÿ¦©¦Ÿ¥©©¦¥£Ÿ©¦§©©©©©©¦¨¥
,'znIe FYwxtnàðúå,`ziixaa epipye ±äáøç ïäkä éìò únLk ©§©§©¨Ÿ§¨¨§¤¥¥¦©Ÿ¥¨§¨

áBðì eàáe ,äìéL,cren ld` z` my eniwdeìàeîL únLk ¦Ÿ¨§§¤¥§¥
éúîøä[`iapd l`eny-]áBð äáøç,jlnd le`y ici lreàáe ¨¨¨¦¨§¨¨
ïBòáâì,cren ld` z` my eniwdeáéúëe[xn`pe-](a f '` l`eny) §¦§§¦

jln xaky xg`] l`xyi lk lr jln cec dyrpy dpey`xd dpya
[dcedi lr mipy rayeaøiå íéøòé úéø÷a ïBøàä úáL íBiî éäéå'©§¦¦¤¤¨¨§¦§©§¨¦©¦§

.''ä éøçà ìàøNé úéa ìk eäpiå äðL íéøNò eéäiå íéîiäoex`e ©¨¦©¦§¤§¦¨¨©¦¨¨¥¦§¨¥©£¥
zr dze`a daypy xg` miyceg dray mixri zixwl ribd miwl`d
e`ae dliy daxg f`y ,ilr zen zrny `vnpe .xen`ke ,ilr zny
cec zekln zligz cr ,mixri zixwl oex`d ribd zr dze`ae aepl

.dpy mixyr eid ,l`xyi lk lr
:`xnbd zxne` .mipyd mixyr oipn z` zyxtn `xnbdéðä[el`-] ¨¥

,äðL íéøNò,opeayg edf,Bîöòa ìàeîL CìnL äðL øNòxnelk ¤§¦¨¨¤¤¨¨¤¨©§¥§©§
jlnedy cr jln oiicr did `le ilr znyn l`xyi lr htey didy

,le`yäðLåzg`ìeàLå ìàeîL CìnLle`y didy itl ,cgi §¨¨¤¨©§¥§¨
rny `l ea wlnr zngln cr xac lka l`eny zvra jled

,eze`xl l`eny sqi `l aeye l`enylìeàL CìnL íézLe,ecal §©¦¤¨©¨
òáLåmipycjlnãåãcec lgdy zrae ,dcedi hay lr oexaga §¤©§¨¦

didy `vnpe ,cec xirl oex`d z` dlrd f` ,l`xyi lk lr jelnl
.dpy mixyr jyna mixri zixwa oex`d
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קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc migaf(oey`x meil)

(dk'äì eðéNòå úBìBòå íéçáæ eðéãéa ïzz äzà íb äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤©©¨¦¥§¨¥§¨¦§§¨¦©
,'eðéäìàdxe`klezaiz'migaf''zeler' ixdy ,'minly' dzernyn ¡Ÿ¥

minly aixwdl zenda mdl ozi drxty dpeekde ,cxtpa aezk
gp ipay gkene ,gp ipa oick did mpic dxez ozn mcew `lde ,zelere

.minly eaixwd
mdl ozi drxty dzid dyn zpeek :`xnbd zvxzn,'íéçáæ'xnelk §¨¦

zehgypd zendaå äìéëàìmb.äáø÷äì úBìBò ©£¦¨§§©§¨¨
:`xnbd dywnáéúk àäåaezk `lde -(ai gi my)ïúBç] Bøúé çwiå' §¨§¦©¦©¦§¥

íéçáæe äìBò [äLî,'midl`ldxez ozn mcewy dpeekd dxe`kle Ÿ¤¨§¨¦¥Ÿ¦
zvxzn .'dl minlye dler exzi aixwd [gp ipa oick did mpicy]

weqtd :`xnbdàeää,exzi oipra,áéúëc àeä äøBz ïzî øçàì ©§©©©©¨¦§¦
dler eaixwd ,mrd lr l`xyi zyecw dlg xy`k dxez ozn xg`le

minlye.
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäzxaeqd drcl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©

yøîàc ïàîì àlà ,äéä äøBz ïzî øçà [Bøúé]zxaeqd drcl - ¦§©©©©¨¨¨¤¨§©§¨©
yøîéîì àkéà éàî ,äéä äøBz ïzî íãB÷ [Bøúé]ayiiz cvik - ¦§¤©©¨¨¨©¦¨§¥©

dxez ozn iptl `ld ,minly aixwd exziy xne`y weqtd z`
.gp ipal mlek eaygpøîzéàcmi`xen`d zwelgn dxn`p jky - §¦§©

,yxcnd ziaaéåì ïa òLBäé éaøå àéiç éaø éðaewlgpãç ,øîà §¥©¦¦¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©
B÷ Bøúé.äéä äøBz ïzî øçà Bøúé øîà ãçå ,äéä äøBz ïzî íã ¦§¤©©¨¨¨§©¨©¦§©©©©¨¨¨

:`xnbd zvxznøáñ÷ ,äéä äøBz ïzî íãB÷ Bøúé øîàc ïàîì§©§¨©¦§¤©©¨¨¨¨¨©
y lirl xn`c o`nkçð éða eáéø÷ä íéîìLexzi aixwd ok lre §¨¦¦§¦§¥Ÿ©

.minly
[exzi dyrn did izn] mi`xen`d zwelgn z` dlez `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúkweqta xn`p .mi`pzd mb ewlgp jk -my) §©¨¥
(` gi,'ïéãî ïäk Bøúé òîLiå'le`yl yieàáe òîL äòeîM äî ©¦§©¦§Ÿ¥¦§¨©§¨¨©¨

øéibúðå.xiibzdl eze` d`iady rny dreny efi` -òLBäé éaø §¦§©¥©¦§ª©
òîL ÷ìîò úîçìî ,øîBà,`aeBcöa áéúk éøäLweqta aezk - ¥¦§¤¤£¨¥¨©¤£¥§¦§¦

exzi ly ez`ial mcwy(bi fi zeny)ìçiå'úàå ÷ìîò úà òLBäé L ©©£Ÿ§ª©¤£¨¥§¤
,'áøç éôì Bnòd`iad ef drenyy cenll yi miweqtd zekinqne ©§¦¨¤
.xiibzdl eze`

äðzépLkL ,[àáe] òîL äøBz ïzî ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦¥©©¨¨©¨¤§¤¦§¨
BìB÷ äéä ìàøNéì äøBzd"awd lyBôBñ ãòå íìBòä óBqî CìBä ¨§¦§¨¥¨¨¥¦¨¨§©

,äøéL eøîàå ïäéìëéäa äãòø ïzæçà íéáëBë éãáBò [éëìî] ìëå§¨©§¥§¥¨¦£©§¨§¨¨§¥¨¥¤§¨§¦¨

øîàpLdxez ozna ipiq xd lr 'd zcixi oipra(h hk mildz),'d lFw' ¤¤¡©
ozna rnypy d"awd ly elew ,eyexite ,'zFxri sUgIe zFlI` llFgi§¥©¨©¤¡Ÿ§¨
ivrl mileynd minrde ,zeli`k miwfgd minrd z` cigtd ,dxez

.mceakn ehyted xrid'ãBák øîBà Blek Bìëéäáe'ly elkidae - §¥¨¥¨
,d"awdl ceak xne` elek ,jlne jln lky itlìöà ílek eöa÷úð¦§©§¨¥¤

òLøä íòìaìeaî ànL ,eðòîL øLà ïBîää ìBw äî ,Bì eøîàå ¦§¨¨¨¨§¨§©¤¨£¤¨©§¤¨©
(íäì øîà) ,íìBòì àam`d'áLé ìeanì 'ä'(i hk my),m`d xnelk ¨¨¨©©¨¨

.lean aey `iadl cner d"awd[íäì øîà],mrlaCìî 'ä áLiå' ¨©¨¤©¥¤¤¤
,'íìBòì,xnelkìeaî àéáî BðéàL àeä Ceøa LBãwä òaLð øák §¨§¨¦§©©¨¨¤¥¥¦©

Bì eøîà .íìBòì`ny ,mrlalìáà ,àéáî Bðéà íéî ìL ìeaî ¨¨¨§©¤©¦©¥¦£¨
àéáî Là ìL ìeaî,mlerd lrøîàpL(fh eq diryi)(äpä) ék'Làa ©¤¥¥¦¤¤¡©¦¦¥¨¥

ètLð 'ä.mlerd zene`l htyn dyer -ïäì øîà,mrlaøák ¦§¨¨©¨¤§¨
.øNa ìk úéçLî BðéàL òaLð,mrla z` zene`d el`yìBw äîe ¦§©¤¥©§¦¨¨¨©
íäì øîà .eðòîML äfä ïBîää,mrlaäáBè äcîçdxezd `idy ¤¨©¤¤¨©§¨©¨¤¤§¨¨

äòaøàå íéòáLå úBàî òLz Bìöà äæeðb äúéäL åéæðb úéáa Bì Lé¥§¥§¨¨¤¨§¨§¨¤§§©¥§¦§¦§©§¨¨
øîàpL ,åéðáì dðzéì Lwéáe íìBòä àøápL íãB÷ úBøBchk mildz) ¤¤¦§¨¨¨¦¥¦§¨§¨¨¤¤¡©

(`i,'ïzé Bnòì æBò 'ä'.l`xyi ly mfern `idy dxezd `id 'fer'e §©¦¥
.'íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä' eøîàå ílek eçút [ãiî]xg`ne ¦¨¨§¨§¨§§¨¥¤©©¨

ozpye d"awd ly enr mdy l`xyia exikd mlerd zene`y ep`vne
lr rnyyk z`f dyr xiibzdy exzi mby xazqn ,dxezd z` mdl

.l`xyil dxez ozn
òîL óeñ íé úòéø÷ ,øîBà øæòéìà éaøexziøîàpL ,àáeryedi) ©¦¡¦¤¤¥§¦©©¨©¨¤¤¡©

(` déøBîàä éëìî ìk òBîLë éäéå'in z` 'd WiaFd xW` z` 'ebe ©§¦¦§©¨©§¥¨¡¦¥£¤¦¤¥
ipA ipRn gEx cFr ma did `le maal qOIe 'ebe l`xUi ipa ipRn oCxId©©§¥¦§¥§¥¦§¨¥©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨©¦§¥§¥

.'l`xUiäðBfä áçø óàålr ernyyk zene`d ly mcgt lr dxtiq ¦§¨¥§©¨¨©¨
e ,seq mi zrixwì äøîàòLBäé éçeìL(i a my)øLà úà eðòîL ék' ¨§¨¦§¥§ª©¦¨©§¥£¤

LéáBä[dyail jtd-],'óeñ íé éî úà 'äxn`p eixg`ly weqtae ¦¤¥©
exziy xazqne ,mkipRn Wi`A gEx cFr dnw `le Epaal qOIe rnWPe'©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨©§¦¦§¥¤

.z`f rnyyk xiibzd
:`xnbd zl`eyíúä àðL éàîxy`k my oeyld dpey recn - ©§¨¨¨

,ocxid zriwa lr erny zene`d(déì) øîàcmy xn`py -àìå' §¨©¥§Ÿ
àëä àðL éàîe ,'çeø ãBò íá äéäernyyk oeyld dpey recne - ¨¨¨©©§¨¨¨

,seq mi zrixw lrøîà÷cxn`py -.'Léàa çeø ãBò äî÷ àìå' §¨¨©§Ÿ¨¨©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc migaf(iriax meil)

y ,`ziixaa epipyéùã÷á) ïéâäBð äãBú éîçì úîeøúe ÷BLå äæç̈¤¨§©©§¥¨£¦
,äpè÷ [äîáa] (äîá éùã÷á) ïéâäBð ïéàå ,äìBãb [äîáa] (äîá§¨¨§¨§¥£¦§¨¨§©¨
zvxzn .zenad xzid onfa s` mibdep md dlecb dnaay rnyne

:`xnbdàîéà,jk xen`e `ziixaa owz ±æa] (äîáá) ïéâäBðïî ¥¨£¦¦§©
,äìBãb [äîaxnelk,zenad xeqi` onfaïîæa] (äîáá) ïéâäBð ïéàå ¨¨§¨§¥£¦¦§©
äpè÷ [äîa,xeaiv znaa `le cigi znaa `l ,zenad xzid onfa ± ¨¨§©¨

.`ng xa inx ixacke
:`xnbd zxne`øæòìà éaøc àâéìôe`ng xa inx wleg df xaca ± §¦¨§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax lrúìBò ,øæòìà éaø øîàcãéçé úîadler - §¨©©¦¤§¨¨©¨©¨¦

,uega dhgype cigi zler myl dycwedydñéðëäLixg` ¤¦§¦¨
l dzhigyíéðôa,xeaivd zna z` zetiwnd zevignd jez l` ± ¦§¦

,øác ìëì úBvéçî äeèì÷zna myl dycwedy dlerk dipic lky ¨§¨§¦§¨¨¨
,cigi zna myl dycwed m`y ,xn` `ng xa inx eli`e .xeaiv
ipic da mibdep oi` ,cigi zna ea bdepy onf df m` dipyd `pyille

.xeaiv zna
:zevign zhilw oipra wtq d`ian `xnbdúìBò ,àøéæ éaø éòa± ¨¥©¦¥¨©

myl dycwedy dler,ãéçé úîä©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc migaf(iying meil)

e ,xnege lw mixacd ixdeúBôBò äîmpicy,ïäa ìñBt íenä ïéàL ¨¤¥©¥¨¤
lkn ,xa` ixqegn e` dtxh eyrp m` wx daxwdl milqtp mpi`e

d mewn'ïîæ',äpè÷ äîa éLã÷ ,ïäa ìñBtlirl x`azpy(`"r) §©¥¨¤¨§¥¨¨§©¨
ïéc Bðéà ,ïäa ìñBt íenäL,xnege lw -Ldidid'ïîf'lebit ± ¤©¥¨¤¥¦¤§©

.ïäa ìñBt,xnege lwd lr `kxite daeyz yi ,`ziixad zxne` ¥¨¤
,xnel xyt` okyúBôBòl äîleqtiy zetera epxngdy mrhd ± ©¨

,lebitd mdaïkLy ,zxg` `xneg mda yiïäa øLk øfä ïéà± ¤¥¥©¨¨¥¨¤
.lebitd mda lqet mzxneg iptne ,maixwdl mixf exyked `ly

øîàzxnel dz` leki ±aiycw,äpè÷ äîaoeiknyøLk øfäL Ÿ©§¨¨§©¨¤©¨¨¥
,äadpyna epipyy enk(.biw lirl)y oicd `ed ,àäé àìdìeñt 'ïîæ' ¨Ÿ§¥§©¨
.dä

:`ziixad zxne`øîBì ãeîìzoicn gikedl mileki ep` oi` ok` - ©§©
yiy `l` ,dphw dna iycwa mb bdep `di lebit oicy xnege lw

aezkd oeyln z`f cenll'íéîìMä çáæ úøBz úàæå'(`i f `xwie), §Ÿ©¤©©§¨¦
inlyl elit`e ,minlyd zepaxw lkl zg` dxez dpzp dxezdy
micnel ep` dfne ,ef dyxta miaezkd mipicd lk oiprl ,dphw dna

úBNòìy [xnel±]ïîæiycw zlik`,äpè÷ äîa`edïîækzlik` ©£§©¨¨§©¨¦§©
iycw,äìBãb äîa,d`nehde lebitdy cenll epl yi ok enke ¨¨§¨

.dphw dna iycwa mb mibdep ,ef dyxta md s` exkfedy

íéçáæ úëñî äì à÷éìñå úàèç úøô êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc migaf(iyily meil)

y `vnp ,dpy mipenye ze`n rax` eid ziad oipa creeøéizLð¦§©§
ìokynìL äìéLíéòáLå úBàî Ldpyøñçdpy,úçàxnelk §¦Ÿ§Ÿ¥§¦§¦¨¥©©

ryze miyiye ze`n yely did dliyay cren lde` ini oipny
.mipy

,`ziixaa xn`p :`ziixad ixac z` zxxan `xnbdãòBî ìäà éîé§¥Ÿ¤¥
íéòaøà øaãnaLdpyøñçdpy.úçà:`xnbd zx`anïìðî± ¤©¦§¨©§¨¦¨¥©©§¨¨

,df oipn `ziixad dcnl okidnøî øîàc,zxg` `ziixaa xn`py ± ¨§¨©©
aäðLdäðBLàømixvn z`ivil,ïkLnä úà äLî äNòdpyae ¨¨¦¨¨¨Ÿ¤¤©¦§¨
dïkLnä í÷eä äiðLíéìbøî äLî çìLå.ux`d z` xezl §¦¨©©¦§¨§¨©Ÿ¤§©§¦

cren ld` ini oipn ,`ziixaa xn`p ceräøNò òaøà ,ìbìbaL¤©¦§¨©§©¤§¥
,dpyòáLmipyeLákL,ux`d z`òáLåmipye÷ìçLoia dze` ¤©¤¨§§¤©¤¨§

:`xnbd zx`an .mihayd xyr mipyïìðî`ziixad dcnl okidn ± §¨¨
weqta xn`py ,df oipn(f ci ryedi)øîà÷c[xn`y-]áìkxy`k ¨§¨¨©¨¥

,oexag xird z` ux`d zwelga lawl ywiaéëðà äðL íéòaøà ïa'¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦
áéLàå õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî éúBà 'ä ãáò äLî çBìLa¦§©Ÿ¤¤¤¦¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤¨¨¥

áéúëe ,'éááì íò øLàk øác BúBàcer my [xn`pe-](i weqt my) ¨¨©£¤¦§¨¦§¦
f`n dpW Wnge mirAx` df xAC xW`M izF` 'd digd dPd dYre'§©¨¦¥¤¡¨¦©£¤¦¥¤©§¨¦§¨¥¨¨¥¨

xAcOA l`xUi Kld xW` dWn l` dGd xaCd z` 'd xACäpä äzòå ¦¤¤©¨¨©¤¤Ÿ¤£¤¨©¦§¨¥©¦§¨§©¨¦¥
,'äðL íéðBîLe Lîç ïa íBiä éëðàzrcl ozip el` alk ixacne ¨Ÿ¦©¤¨¥§¦¨¨

,ux`d yeaika ewqr mipy dnkéåä änk øa ïcøéì déøáò ék± ¦©§¥§©§¥©©¨£¥
dnk oa ,ux`l eqpkpe ,mrd lk mr cgi ,ocxid z` alk xar xy`k

,did mipyéðîúå ïéòáL øaixdy ,mipy dpenye miray oa ± ©©§¦§©§¥
eglyp f`y] mixvn z`ivil dipyd dpyay epcnl oey`xd weqtdn
,dpy mirax` oa did ,[lirl z`aend `ziixaa xen`k milbxnd
cr] xacna mipy dpenye miyely cer edzyp okn xg`ly oeike
ux`l dqipkd zray `vnp ,[mixvn z`ivil dpy mirax` e`lny

,mipy dpenye miray oa didøîà÷åzepy seqa alk [xn`e-] §¨¨©
`ed dzry ,yeaikd,'äðL íéðBîLe Lîç ïa'ray etlgy `vnp ¤¨¥§¦¨¨

.mipy
:`xnbd zxne`éøäzece` `ziixaa xen`l xewnd z` o`kn epcnl £¥

òáLmipyeLákL,ux`d z`å,xxal yi oiicròáLmipye÷ìçL ¤©¤¨§§¤©¤¨§
,ux`d z` odaïìðî.df oipn `ziixad dcnl okidn ± §¨¨¨

:mipte` ipya zx`an `xnbdàîéà úéòaéàxn`z dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
,uxzlòáLcîmipy [rayy dnn-]énð òáL ,eLák[ok mb-] ¦§¤©¨§¤©©¦

àîéà úéòaéàå .e÷ìç,xg` ote`a uxzl xn`z dvxz m` ± ¨§§¦¨¥¥¨
mipy ray `ed weligd zepy oipny `ziixad dcnlyàìcî¦§Ÿ

dì úçkLîxen`d z` miiwl lkez `l ok xn`z `l m`y meyn ± ©§©©¨
l`wfgia ze`eapd zg`a(` n)dpW Wnge mixUrA' ef d`eap dzidy§¤§¦§¨¥¨¨

Wcgl xFUrA dpXd W`xA EpzElbløLà øçà äðL äøNò òaøàa §¨¥§Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤

.'øéòä äúkeädpyd y`xa dzid ef d`eapy ,`ed weqtd xe`ia §¨¨¦
mirwez eay laei ly mixetikd mei `ede ,ycegl ixiyra lgd
`id f`e odilral zexfeg zecye mdizal micar mixhtpe xteya
xg` dpy dxyr rax`y weqtd on epcnle ,laei zpyk zxkip
miyely zpya did oaxegde ,laei zpy dzid milyexi daxgpy
ycwnd zia oaxeg cre ux`l l`xyi zqipkn dpde .laeil yye
ray oipnk `ed df oipne ,dpy miyinge ze`n dpeny etlg oey`xd
rax` did laeidy weqta x`eany oeike ,minly zelaei dxyr
rax`a zelaei epn `ly dfn gken ,xird daxgpy xg` mipy dxyr
wx laei mlyp okle] ux`l dqipkd zrn zepey`xd mipyd dxyr
f`y iptn `ed xacd mrh gxkdae ,[oaxegd xg` mipy dxyr rax`
ray eid yeaikd zepyy epgked xaky oeike .welige yeaika ewqr
cgia ody ,mipy ray ok mb eid weligd zepyy gikedl yi ,mipy

.mipy dxyr rax`
ini oipn ,`ziixaa xn`p cerïBòáâå áBðaL ãòBî ìäà`edíéMîç Ÿ¤¥¤§§¦§£¦¦

òáLå:`xnbd zx`an .mipyïì àðîoipn `ziixad dcnl okidn ± ¨¤©§¨¨¨
,dfáéúëcoex` daypy xyazpy zra odkd ilr zece` [xn`py-] ¦§¦

,mizyilt mr dnglna miwel`dc '` l`eny)(giúà Bøékæäk éäéå'©§¦§©§¦¤
íéäìàä ïBøàxaXYe xrXd ci crA ziPxg` `QMd lrn lRIe £¨¡Ÿ¦©¦Ÿ¥©©¦¥£Ÿ©¦§©©©©©©¦¨¥
,'znIe FYwxtnàðúå,`ziixaa epipye ±äáøç ïäkä éìò únLk ©§©§©¨Ÿ§¨¨§¤¥¥¦©Ÿ¥¨§¨

áBðì eàáe ,äìéL,cren ld` z` my eniwdeìàeîL únLk ¦Ÿ¨§§¤¥§¥
éúîøä[`iapd l`eny-]áBð äáøç,jlnd le`y ici lreàáe ¨¨¨¦¨§¨¨
ïBòáâì,cren ld` z` my eniwdeáéúëe[xn`pe-](a f '` l`eny) §¦§§¦

jln xaky xg`] l`xyi lk lr jln cec dyrpy dpey`xd dpya
[dcedi lr mipy rayeaøiå íéøòé úéø÷a ïBøàä úáL íBiî éäéå'©§¦¦¤¤¨¨§¦§©§¨¦©¦§

.''ä éøçà ìàøNé úéa ìk eäpiå äðL íéøNò eéäiå íéîiäoex`e ©¨¦©¦§¤§¦¨¨©¦¨¨¥¦§¨¥©£¥
zr dze`a daypy xg` miyceg dray mixri zixwl ribd miwl`d
e`ae dliy daxg f`y ,ilr zen zrny `vnpe .xen`ke ,ilr zny
cec zekln zligz cr ,mixri zixwl oex`d ribd zr dze`ae aepl

.dpy mixyr eid ,l`xyi lk lr
:`xnbd zxne` .mipyd mixyr oipn z` zyxtn `xnbdéðä[el`-] ¨¥

,äðL íéøNò,opeayg edf,Bîöòa ìàeîL CìnL äðL øNòxnelk ¤§¦¨¨¤¤¨¨¤¨©§¥§©§
jlnedy cr jln oiicr did `le ilr znyn l`xyi lr htey didy

,le`yäðLåzg`ìeàLå ìàeîL CìnLle`y didy itl ,cgi §¨¨¤¨©§¥§¨
rny `l ea wlnr zngln cr xac lka l`eny zvra jled

,eze`xl l`eny sqi `l aeye l`enylìeàL CìnL íézLe,ecal §©¦¤¨©¨
òáLåmipycjlnãåãcec lgdy zrae ,dcedi hay lr oexaga §¤©§¨¦

didy `vnpe ,cec xirl oex`d z` dlrd f` ,l`xyi lk lr jelnl
.dpy mixyr jyna mixri zixwa oex`d
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`oifgeקלח mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïîùì àìù åöî÷ðù úåçðîä ìë,d`iade zygxn zgpn acpzdy oebk -

."zagn myl unew ipixd" :xn`e odkd dvnweúåøùë,xhwp ovnewe -

.oilk`p odixiyeäáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìàjixve ,excp ici `vi `lc -

.zygxn myl zxg` `iadlàèåç úçðîî õåçaizkc ycwn `nhnc `idd oebk -

"mixez izyl eci biyz `l m`e" :"`xwie"a

.'ebeúåàð÷ úçðîåm`y ,dheq zgpn -

ozp e` ,dacp myl oebk onyl `ly ovnw

e` jiled e` ,onyl `ly unewd z` ilka

zecearn zg`a ayig e` ,onyl `ly xihwd

."enyl `lye enyl caer ipixd" :elldåà
åîùìå åîùì àìùzegpn izy el`a -

wxtn `nrhe ,oilk`p odixiy oi`e oileqt

"enyle enyl `ly e`" `pzc `de .`xnba

`ed enyl `lye enyl `niz `lc -

`ly la` ,oexg` oeyl qitzc ,dleqtc

s`c ol rnyn `w ,`l - enyle enyl

.ol zi` qtzp mc` eixac zlgzaàøîâ
éðú÷ãîdgpnk dpic lkc rnyn "`l`" -

.cala df `l` dxiykééåðùì øåñàåda -

dnyl `ly dvnwe xar m` oebk ,xg` iepiy

.dnyl `ly ilka unew zzl xeq` -äáãð
xy`k" aizkc `ed xcp `de ,dinza -

!(bk mixac) "zxcpúéùò úøãðù äîë íà-

.jxcp ici z`vi xnelk ,xcp `di - dnyl

.excpl zxg` `iaie ,dacp `di - e`l m`e
äáãðå
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ìë`ziinw dcear Ð 'ek milral elr `ly `l` zexiyk onyl `ly evnwpy zegpnd

unewa yi zecear rax` .`tiq ipzwck dxhwde dklede ilka dpizp oicd `ede ,hwp

,c) migafc `nw wxtae (` ,fh) ipy wxta onwl opixn`ck ,mca yiy zecear rax` cbpk

uege epnfl uegc lebit zaygne ,onyl `ly daygn dlqt zecear rax` oze`ae .(`

daygn oi` dybde dtepza la` ,enewnl

`nw wxtae .dpedk irac ab lr s` zlqet

zlqet daygnc i`xwn opitli (a ,c) migafc

opitli migaf x`ye ,zecear rax`a minlya

`xwne "dxezd z`f"c `yiwida minlyn

zegpnlc d`xpe .edl jixvne "jizty `ven"c

dteb `ywid `iddn minlyn devnl opitli inp

yixcc oerny iaxc `yxcnc ,migafa enk

z`hgk `id miycw ycw" :jenqa `xnba

zgpn z`hgk `id ixd `heg zgpn Ð "my`ke

`lc ,slinl opivn `l ,my`k `id ixd dacp

migafc `nw wxta opixn`ck ,`id `yxc xwir

iaxc dixa dcedi iaxckl `xw xwirc (` ,`i)

z`hgk oinia dcaer Ð cia dcaerl `a :`iig

aizkcn Ð mzd yxtn `heg zgpna akrle .'ek

oiwxita inp yxtn oke .z`hga enk "`id" da

ze`pw zgpne `heg zgpn xnbc (` ,c zegpn)

m`e ."`id" eda aizkc ,onyl `ly zelqetc

`xnba opixn`ck ,onyl erac zetere :xn`z

,(a ,eq) "serd z`hg" wxta migafa opzcke

xyt` i` Ð "dxezd z`f"c `ywidn i`c ?olpn

oilegc `nw wxtc qxhpewd yexitl ,ok xnel

dyri ipyd z`e" aizkc serd zler iab (` ,ak)

z`hg htynk :mzd yixcc "htynk dler

eciae meiae oilegd on `l` `a epi`c ,dnda

z`f"c `ywidnc qxhpewd my dywdy .zipnid

"dcezd" seqa dipin yixcc ,`wtp "dxezd

on `l` `a epi` z`hg dn :(` ,bt zegpn)

migafn zeter opitlic uxzl oi`e !dnda oaxwa `l` opixn` `le ,`xw `edda azk `l serc (jk jeznc) qxhpewa yxite .oilegd on `l` d`a dpi` daegay xac lk s` Ð oilegd

zeter jigxk lrc :dyw oilegc qxhpewd yexitl ,edine .oetv iab (a ,gn migaf) "onewn edfi`" wxta jixt `peb i`d ikc ,milk oiperh oky migafl dn :jxtinl `ki`c ,onyl oiprl

(a ,k) "rxtnl `xewd" wxta dlibna oke ."dxezd z`f"c `ywid xza aizkc `wtp "ezeev meia"n serd z`hgc meiac mzd wiqnc ,"dxezd z`f"c `xwa iaizkxyk meid lk iab

"mdipaxw z` aixwdl ezeev meia" aizkcn ,minlyl yewzi`cn devnl onyl oiprl gqt yixc ,gqtd on ueg `xnb (a ,f) migafc `nw wxtae ."ezeev meia"n `xnba yixcc ,dwilnl

,minlyl yewzi`cn ,devnl onyl `ly oiprl oicd `ede ,"dxezd z`f"c `ywida oiiz` inp zeterc dpin rny iwtp "ezeev meia"n inp zeterc oeik ,ok m` .gqte xyrn xeka df Ð

zilc (a ,at zegpn) "dcezd" wxtc xfril` iaxc `ail` yxtl yi (` ,ak) oilegc `nw wxta "htynk" ol jixhvi`c `de ."`id" aizkcn mipdk zxeza opiyxcc serd z`hga akrle

iaxc `ail` (` ,bt zegpn) "dcezd" wxta dl yixc xyrn lyn `le xeaiv lyn `le elync (` ,ak) oilegc `nw wxta iziinc `yxc `iddc ,oeir jixve ."dxezd z`f"c `ywid dil

dpin lirlc dnda z`hgn `l` ,myl epiipr dnc ,i`w oxd` ly extn e`l jigxk lr xn`wc dnda z`hg `d ?dnda z`hgn zeter opitli ikid ,cere !xfril` iaxk `lce `aiwr

ly exta mzd yxcnl il dnl :dyw cere !cnld on cnl epiide ,z`hg ixwi`cn `tli oxd` ly extn dnda z`hge .qxhpewa my yxitck dl oitilg d`a efy ,zexiyra `iany i`w

:xnel yi dfa edine !i`w dtixyl oxd` ly exte ,"zlk`e" xyrn iab aizkc meyn ,zeler hrnnc oipra "ikp` d`x" zyxta ixtiqa opixn`ck dil wetiz ?xyrn lyn `le elyn :oxd`

z` :azknl ivn dedc ,"el xy` z`hgd xt z`" oxd` ly exta aizkc ,ze`hg lk opiyxc `xezinc yxtl d`xpe .xeaiv lyn `le elyn :yxcinl `z` xwir "el xy`" aizkc `d

:dyw izk` ,edine .ywid ied `lc `gip `zyde .xyrn lyn `le oilegd on epiidc ,elyn Ð serd z`hg oia dnda z`hg oia ,ze`hg lkc `xninl ,"z`hgd" aizke ,el xy` xtd

aezkd wlgc mzd yixcck ,oileg oiprl wlgl "eaixwde" `z`c jzrc `wlqc :xnel yie !zlk`p dpi` `dc ,ixtiqc `yxcn dil wetiz ?serd zler iab oileg oiprl "htynk" il dnl

meia :mzd jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e ."eaixwde" aizkc meyn Ð "dxezd z`f"c `yiwdn dl opitli ded `lc dil `gip jk jezn ,"eaixwde" aizkcn serd zlerl serd z`hg oia

unewd"a onwl `ipzck ,onyl irac rxevn ly ony bele .zeler lk rnync ,"dlerl dxezd z`f" lr aizk "ezev meia"c :xnel yie !"eaixwde"n wlgn iziid `nlic ?`wtp "ezeev meia"n

dxtay ze`fd ray [iab] (xnb) (a ,fk) "daxezeev meia"c ,"dxezd z`f"c `yiwdn witpc yxtl yi ,wiqnck zevxdl yexit ,zeleqt onyl `ly rxevnaye miptaye (`ziixaa ipzwc)

.rxevn ly ony bel zeaxl Ð "mpaxw lkl" :(` ,br zegpn) "zegpn el`e" wxta opiyxcck oaxw ixwi`c rxevn ly ony bela inp ixii` (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z`

ywida cnld xace ,ywida cnl iedc meyn liqtin `lc opiwqn (` ,gk) "dax unewd"a onwle ,my`k xfril` iaxl enyl `ly lqti ok m`c ,rxevn my` llka iedc uxzl oi` la`

.`id dcear e`l dhigyc meyn Ð dwilnk "ezeev meia"n dhigy yixc `le ,"mkgaf meia"n dhigye ,"ezeev meia"n dwiln (a ,k) dlibna yixcc `dne .ywida cnlne xfeg oi`àìù
dil `hiyt `nye .(` ,c) migafc `nw wxta `xnba gkenck milra iepy oicd `ede ,dacp zgpn myl `heg zgpn myl :`tiqa yxtnck ,ycew iepiya ixii`c rnyn dxe`kl Ð onyl

dyy myl :(a ,en migaf) "i`ny zia" wxtc oizipznn ,inp i` .milra iepya o`k ,ycw iepya o`k :`xnba ipync dax ly evexizk ,ycw iepyk milra iepyc izkec lka cenlzdl

.gaef myl gaf myl ,gafp gafd mixacïîùì.xn`w onylk onzqc opiwqn (a ,a) migafc `nw wxta Ð onyl `lyeéø÷aizkc `kid lkc `kdn rnyn Ð dacp dil ixwe xcp dil

dfn aeh Ð "xecz `l xy` aeh" :yixcc (` ,a) oilegc `nw wxtc xi`n iaxl elit`e .xg`z la oiprl (` ,e) dpyd y`xc `nw wxta oke .`weec dacp Ð dacpe ,`wec xcp Ð "xcp"

ediiexzac ,dacp `py `le xcp `py `l Ð dlwzl `xw yiigc oeikc ,yixc oilega ,inp i` .dixeaica `xw ipycn yixcc `kd ip`y Ð xcp dacpl ixw `nl` ,xwir lk acep epi`y dfne

.`z` dacpl "xecz `l xy` aeh"c dpin rny ,"lcgz ik"n ol `wtp xcpc meyn ,inp i` .yginl `ki`íàådil yixc (` ,e) dpyd y`xc `nw wxtac ab lr s` Ð dacp `di e`l

.dacp xcpl dil ixwc rnync ,`xwc dihytn yixc `kd ,dhigy xg`l jiiy `lc xg`z la oiprl
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ì àlL eöî÷pL úBçðnäïîL¯eìò àlL àlà ,úBøéLk ©§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥¤¨¤Ÿ¨

ì íéìòaì.úBàð÷ úçðîe àèBç úçðnî õeç ,äáBç íL ©§¨¦§¥¨¦¦§©¥¦§©§¨

ì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîïúð ,ïîL ¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨©

ì àlL øéè÷äå Cläå éìkaì Bà ,ïîLì àlLå ïîL,ïîL ©§¦§¦¥§¦§¦¤Ÿ¦§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨

ì àlL Bàìå ïîLïîL¯ì ãöék .úBìeñtàlLå ïîL ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§¥©¦§¨§¤Ÿ

ìïîL¯ììe àèBç úçðî íLàlL ,äáãð úçðî íL ¦§¨§¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨¤Ÿ

ììå ïîLïîL¯ììe äáãð úçðî íL.àèBç úçðî íL ¦§¨§¦§¨§¥¦§©§¨¨§¥¦§©¥

àøîâeìò àìå :éðúéì ?"àlà" àðúéîì él änì̈¨¦§¦§¨¤¨¦§¥§Ÿ¨

ì íéìòaì¯ !äáBç íLàeä íéìòaì :ïì òîLî à÷ àä ©§¨¦§¥¨¨¨©§©¨©§¨¦

ì eìò àìcøeñàå äøLk äôeb äçðî àä ,äáBç íeL §Ÿ¨§¨¨¦§¨¨§¥¨§¨

ìì àlL dèçML äìBò :àáø øîàc ,àáøãk .ééepLdîL §©¥¦§¨¨§¨©¨¨¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

¯ì àlL dîc ÷Bøæì øeñà,àøáñ àîéà úéòaéà ;dîL ¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¦¨¥¥¨§¨¨

úéòaéàå !?ìéæéðå da épLéì éðä ìk ,da épLîc íeLî :àøáñ àîéà úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨¦¦§©¥¨¨¨¥¦©¥¨§¥¦§¦¨¥

éúôN àöBî" :àø÷ àîéàéäìà 'äì zøãð øLàk úéNòå øîLz E!àeä øãð ?äáãð ;"äáãð E ¥¨§¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨§¨¨¥¤

úéNò zøãpL äîk íà ,àlà ?äáãð déì éø÷å øãð déì éø÷¯åàì íàå ,øãð àäé¯;äáãð àäé ¨¥¥¥¤§¨¥¥§¨¨¤¨¦§¨¤¨©§¨¨¦¨§¥¥¤§¦¨§¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zegpn(iyiy meil)

úåçðîä ìë ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
ì àlL eöî÷pL úBçðnä ìk,úBøéLk ïîLiab lr xhwen unewde ¨©§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥

,mipdkd ici lr milk`p odixiiy oke ,gafndíéìòaì eìò àlL àlà¤¨¤Ÿ¨©§¨¦
ìäáBç íL,.dizgz zxg` `iadl mdilreàèBç úçðnî õeç §¥¨¦¦§©¥

úBàð÷ úçðîe,[dheq zgpn-]od ixd onyl `ly evnwp m`y ¦§©§¨
odixiiy oi` oke ,gafnd iab lr xhwen ovnew oi`e ,ixnbl zeleqt

oldl `xnbae .mipdkl milk`p(.c).df oic xewn x`eai
zaygna el` zegpn zelqtp mday mipte`d z` zyxtn dpynd

:dnyl `lyì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî,ïîLe` ¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
yïúðovnew z`éìka,onyl `lyCläåovnew z` [jiledy e`-] ¨©©§¦§¦¥

,onyl `ly gafnløéè÷äå[oxihwdy e`-]ì àlLïîLzegpn ly §¦§¦¤Ÿ¦§¨
,zxg` dgpn myl `l` el`Bàipixd' el` zecearn zg`a ayigy

caerìì àlLå ïîLBà ,'ïîLcaer ipixd' dceard zrya ayigy ¦§¨§¤Ÿ¦§¨
ì àlLìå ïîL,ïîLod ixd.úBìeñt ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§
ãöékzaygn `idìì àlLå ïîL,ïîLzgpn lr ayig dligzay ¥©¦§¨§¤Ÿ¦§¨
`hegìe àèBç úçðî íLseqalì.äáãð úçðî íL`id cvike §¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨

zaygnì àlLìå ïîL,ïîL`heg zgpn lr ayig dligzayìíL ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§¥
e ,äáãð úçðîdilr ayig seqalì.àèBç úçðî íL ¦§©§¨¨§¥¦§©¥

àøîâ
onyl `ly evnwpy zegpnd lk' dpynd oeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'daeg myl elr `ly `l` zexiykéì änì̈¨¦
àðúéîìzepyle dpeyla jix`dl dpynl dl dnl -àlà'`ly §¦§¨¤¨

,'daeg myl elréðúéìzepyl dl did -ì íéìòaì eìò àìå'íL ¦§¥§Ÿ¨©§¨¦§¥
,'äáBç.'`l`' `la ¨

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäeprinydl d`a dpynd - ¨¨©§©¨
,dpeyl zekix`awxyì eìò àìc àeä íéìòaìäáBç íLzegpn ©§¨¦§Ÿ¨§¥¨

,mnyl `ly evnwpy el`àäd df oic caln mixac x`yläçðî ¨¦§¨

äøLk dôeb,xac lkl zegpnd x`yk `idåok lrì øeñàééepL- ¨§¥¨§¨§©¥
x`y z` zeyrle ,dnyl `ly dvnwpy ef dgpna zepyle jiyndl

,dnyl `ly dizecearàáøãk`ly zaygn oiprl `ax ixack - ¦§¨¨
.migafa dnylì àlL dèçML äìBò ,àáø øîàc,dîLelit` §¨©¨¨¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

daeg myl milral dler dpi`y÷Bøæì øeñàz`àlL dîc ¨¦§¨¨¤Ÿ
ì.dîL ¦§¨

:`ax ly enrh z` zyxtn `xnbdàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨
xnel lkezn `ed df xeqi` mrhy,àøáñeàø÷ àîéà úéòaéà- §¨¨¦¨¥¥¨§¨

.aezkd zyxcn `ed xeqi`d xewny xnel lkez dvxz m`e
àøáñ ,àîéà úéòaéàdaygna zepyle jiyndl xeq`y `id ¦¨¥¥¨§¨¨

,dgpnd ly die`xdokyìéæéðå da épLéì éðä ìk ,da épLîc íeMî¦¦§©¥¨¨¨¥¦©¥¨§¥¦
jiyndl el yi dvinwd zaygna zg` mrt da dpiyy meyn ike -

.zeceard x`y zaygna da zepyle
e,àîéà úéòaéàa xn`py dnn `ed xeqi`d xewnàø÷(ck bk mixac), ¦¨¥¥¨§¨

éúôN àöBî'éäìà 'äì zøãð øLàk ,úéNòå øBîLz E.'äáãð E ¨§¨¤¦§§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨
ipy mpyi epevxn envr z` aiign mc`y zepaxway epicia dklde
xg`l m`e ,xcp df ixd 'oaxw ilr ixd' oeyla xn` m`y .mibeq
,dzeixg`a aiig `ed ixd dzn e` dca` excpl dnda yicwdy
ixd' zniieqn dnda lr xn` m` la` .dizgz zxg` `iadl eilre
epi` dca` e` dzn m`e ,gafn zyecwa zycwzn `id cin 'oaxwl ef
itle .cala ef dnda z`ada `l` aiigzd `l oky ,dzeixg`a aiig
`edy xcpa ligzdy xg`n `ld ,denz dxe`kl xen`d aezkd df
oeyla miiqn `ed recn ,'zxcp xy`k' aezkd oeylk 'ilr ixd'a
`ed xcp oeyla mc`d xcpy df oaxw ike .'ef ixd'a `idy 'dacp'

,äáãð`ld,àeä øãðji`edéì éø÷aezkd [el `xew-]å øãðmbéø÷ §¨¨¤¤¨¥¥¤¤§¨¥
àlà .äáãð déìy ,`id aezkd zpeeky gxkdazøãpL äîk íà ¥§¨¨¤¨¦§¨¤¨©§¨

úéNòxwde,enyl ezaøãð àäé,'zxcp xy`k' jzaeg myl dlrie ¨¦¨§¥¤¤
åàì íàågaf myl `l` eze` zxcpy dn myl epaixwz `l m` - §¦¨

,xg`àäédf oaxw,äáãðzxg` dacp myl eze` zacpzd eli`ke §¥§¨¨
.jxcp zaeg ici ea `vei jpi`e ,oey`xd xcpd myl `le
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק דוד שי'

שלום וברכה!

ענינו בהנוגע לביהכ"נ,  )נוסף על מילוי  בנועם קבלתי מכתבו, בו כותב אודות פעולותיו הטובות 

גם( בהנוגע להנקודה דהפצת המעינות חוצה, ובטח מוסיף בשני הענינים גם יחד, כי פשיטא שלא רק שאין 

בזה סתירה אלא עוד מסייע ענין אחד לחבירו, וכמובן גם מדבר משנה, מצוה גוררת מצוה. והרי רואים 

הענין גם במוחש, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, קלייבען גשמיות און זייהען רוחניות שבחדא מחתא 

אמר זה. ומה טוב שבמקום שמבקר ומשפיע יתבונן בהאנשים דעל אתר ע"מ לבחור מביניהם מי שיוכל 

להמשיך ענינים לאחר כך ובטח יש למצוא מתאים לזה עכ"פ במדה חשובה אם לא בשלימות, אלא שכמו 

בכל הענינים יוצרך לחינוך והרגל בזה, שלכן נצרכה התבוננות בעוד מועד, ולמען יוכל לשדל את זה שימצא 

בכדי שיסכים בלבב שמח ומתוך חפץ ורצון ויורהו הדרכים איך לעשות בזה, מובן שכוונתי בזה לא לאיש 

אחד שיתעסק בכל המקומות שמבקר הוא שזהו דבר הקשור בקישוים גדולים מכמה טעמים אלא שבכל 

ביהכ"נ ומקום ימצא איש מאנשי המקום, וק"ל, והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה להצלחה בכל הענינים, והשי"ת יעזרהו ויצליחו לנצל כחותיו במילואם בכרם חב"ד בענין 

ומקום המתאים - סו"ס.



קלט מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïîùì àìù åöî÷ðù úåçðîä ìë,d`iade zygxn zgpn acpzdy oebk -

."zagn myl unew ipixd" :xn`e odkd dvnweúåøùë,xhwp ovnewe -

.oilk`p odixiyeäáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìàjixve ,excp ici `vi `lc -

.zygxn myl zxg` `iadlàèåç úçðîî õåçaizkc ycwn `nhnc `idd oebk -

"mixez izyl eci biyz `l m`e" :"`xwie"a

.'ebeúåàð÷ úçðîåm`y ,dheq zgpn -

ozp e` ,dacp myl oebk onyl `ly ovnw

e` jiled e` ,onyl `ly unewd z` ilka

zecearn zg`a ayig e` ,onyl `ly xihwd

."enyl `lye enyl caer ipixd" :elldåà
åîùìå åîùì àìùzegpn izy el`a -

wxtn `nrhe ,oilk`p odixiy oi`e oileqt

"enyle enyl `ly e`" `pzc `de .`xnba

`ed enyl `lye enyl `niz `lc -

`ly la` ,oexg` oeyl qitzc ,dleqtc

s`c ol rnyn `w ,`l - enyle enyl

.ol zi` qtzp mc` eixac zlgzaàøîâ
éðú÷ãîdgpnk dpic lkc rnyn "`l`" -

.cala df `l` dxiykééåðùì øåñàåda -

dnyl `ly dvnwe xar m` oebk ,xg` iepiy

.dnyl `ly ilka unew zzl xeq` -äáãð
xy`k" aizkc `ed xcp `de ,dinza -

!(bk mixac) "zxcpúéùò úøãðù äîë íà-

.jxcp ici z`vi xnelk ,xcp `di - dnyl

.excpl zxg` `iaie ,dacp `di - e`l m`e
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ìë`ziinw dcear Ð 'ek milral elr `ly `l` zexiyk onyl `ly evnwpy zegpnd

unewa yi zecear rax` .`tiq ipzwck dxhwde dklede ilka dpizp oicd `ede ,hwp

,c) migafc `nw wxtae (` ,fh) ipy wxta onwl opixn`ck ,mca yiy zecear rax` cbpk

uege epnfl uegc lebit zaygne ,onyl `ly daygn dlqt zecear rax` oze`ae .(`

daygn oi` dybde dtepza la` ,enewnl

`nw wxtae .dpedk irac ab lr s` zlqet

zlqet daygnc i`xwn opitli (a ,c) migafc

opitli migaf x`ye ,zecear rax`a minlya

`xwne "dxezd z`f"c `yiwida minlyn

zegpnlc d`xpe .edl jixvne "jizty `ven"c

dteb `ywid `iddn minlyn devnl opitli inp

yixcc oerny iaxc `yxcnc ,migafa enk

z`hgk `id miycw ycw" :jenqa `xnba

zgpn z`hgk `id ixd `heg zgpn Ð "my`ke

`lc ,slinl opivn `l ,my`k `id ixd dacp

migafc `nw wxta opixn`ck ,`id `yxc xwir

iaxc dixa dcedi iaxckl `xw xwirc (` ,`i)

z`hgk oinia dcaer Ð cia dcaerl `a :`iig

aizkcn Ð mzd yxtn `heg zgpna akrle .'ek

oiwxita inp yxtn oke .z`hga enk "`id" da

ze`pw zgpne `heg zgpn xnbc (` ,c zegpn)

m`e ."`id" eda aizkc ,onyl `ly zelqetc

`xnba opixn`ck ,onyl erac zetere :xn`z

,(a ,eq) "serd z`hg" wxta migafa opzcke

xyt` i` Ð "dxezd z`f"c `ywidn i`c ?olpn

oilegc `nw wxtc qxhpewd yexitl ,ok xnel

dyri ipyd z`e" aizkc serd zler iab (` ,ak)

z`hg htynk :mzd yixcc "htynk dler

eciae meiae oilegd on `l` `a epi`c ,dnda

z`f"c `ywidnc qxhpewd my dywdy .zipnid

"dcezd" seqa dipin yixcc ,`wtp "dxezd

on `l` `a epi` z`hg dn :(` ,bt zegpn)

migafn zeter opitlic uxzl oi`e !dnda oaxwa `l` opixn` `le ,`xw `edda azk `l serc (jk jeznc) qxhpewa yxite .oilegd on `l` d`a dpi` daegay xac lk s` Ð oilegd

zeter jigxk lrc :dyw oilegc qxhpewd yexitl ,edine .oetv iab (a ,gn migaf) "onewn edfi`" wxta jixt `peb i`d ikc ,milk oiperh oky migafl dn :jxtinl `ki`c ,onyl oiprl

(a ,k) "rxtnl `xewd" wxta dlibna oke ."dxezd z`f"c `ywid xza aizkc `wtp "ezeev meia"n serd z`hgc meiac mzd wiqnc ,"dxezd z`f"c `xwa iaizkxyk meid lk iab

"mdipaxw z` aixwdl ezeev meia" aizkcn ,minlyl yewzi`cn devnl onyl oiprl gqt yixc ,gqtd on ueg `xnb (a ,f) migafc `nw wxtae ."ezeev meia"n `xnba yixcc ,dwilnl

,minlyl yewzi`cn ,devnl onyl `ly oiprl oicd `ede ,"dxezd z`f"c `ywida oiiz` inp zeterc dpin rny iwtp "ezeev meia"n inp zeterc oeik ,ok m` .gqte xyrn xeka df Ð

zilc (a ,at zegpn) "dcezd" wxtc xfril` iaxc `ail` yxtl yi (` ,ak) oilegc `nw wxta "htynk" ol jixhvi`c `de ."`id" aizkcn mipdk zxeza opiyxcc serd z`hga akrle

iaxc `ail` (` ,bt zegpn) "dcezd" wxta dl yixc xyrn lyn `le xeaiv lyn `le elync (` ,ak) oilegc `nw wxta iziinc `yxc `iddc ,oeir jixve ."dxezd z`f"c `ywid dil

dpin lirlc dnda z`hgn `l` ,myl epiipr dnc ,i`w oxd` ly extn e`l jigxk lr xn`wc dnda z`hg `d ?dnda z`hgn zeter opitli ikid ,cere !xfril` iaxk `lce `aiwr

ly exta mzd yxcnl il dnl :dyw cere !cnld on cnl epiide ,z`hg ixwi`cn `tli oxd` ly extn dnda z`hge .qxhpewa my yxitck dl oitilg d`a efy ,zexiyra `iany i`w

:xnel yi dfa edine !i`w dtixyl oxd` ly exte ,"zlk`e" xyrn iab aizkc meyn ,zeler hrnnc oipra "ikp` d`x" zyxta ixtiqa opixn`ck dil wetiz ?xyrn lyn `le elyn :oxd`

z` :azknl ivn dedc ,"el xy` z`hgd xt z`" oxd` ly exta aizkc ,ze`hg lk opiyxc `xezinc yxtl d`xpe .xeaiv lyn `le elyn :yxcinl `z` xwir "el xy`" aizkc `d

:dyw izk` ,edine .ywid ied `lc `gip `zyde .xyrn lyn `le oilegd on epiidc ,elyn Ð serd z`hg oia dnda z`hg oia ,ze`hg lkc `xninl ,"z`hgd" aizke ,el xy` xtd

aezkd wlgc mzd yixcck ,oileg oiprl wlgl "eaixwde" `z`c jzrc `wlqc :xnel yie !zlk`p dpi` `dc ,ixtiqc `yxcn dil wetiz ?serd zler iab oileg oiprl "htynk" il dnl

meia :mzd jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e ."eaixwde" aizkc meyn Ð "dxezd z`f"c `yiwdn dl opitli ded `lc dil `gip jk jezn ,"eaixwde" aizkcn serd zlerl serd z`hg oia

unewd"a onwl `ipzck ,onyl irac rxevn ly ony bele .zeler lk rnync ,"dlerl dxezd z`f" lr aizk "ezev meia"c :xnel yie !"eaixwde"n wlgn iziid `nlic ?`wtp "ezeev meia"n

dxtay ze`fd ray [iab] (xnb) (a ,fk) "daxezeev meia"c ,"dxezd z`f"c `yiwdn witpc yxtl yi ,wiqnck zevxdl yexit ,zeleqt onyl `ly rxevnaye miptaye (`ziixaa ipzwc)

.rxevn ly ony bel zeaxl Ð "mpaxw lkl" :(` ,br zegpn) "zegpn el`e" wxta opiyxcck oaxw ixwi`c rxevn ly ony bela inp ixii` (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z`

ywida cnld xace ,ywida cnl iedc meyn liqtin `lc opiwqn (` ,gk) "dax unewd"a onwle ,my`k xfril` iaxl enyl `ly lqti ok m`c ,rxevn my` llka iedc uxzl oi` la`

.`id dcear e`l dhigyc meyn Ð dwilnk "ezeev meia"n dhigy yixc `le ,"mkgaf meia"n dhigye ,"ezeev meia"n dwiln (a ,k) dlibna yixcc `dne .ywida cnlne xfeg oi`àìù
dil `hiyt `nye .(` ,c) migafc `nw wxta `xnba gkenck milra iepy oicd `ede ,dacp zgpn myl `heg zgpn myl :`tiqa yxtnck ,ycew iepiya ixii`c rnyn dxe`kl Ð onyl

dyy myl :(a ,en migaf) "i`ny zia" wxtc oizipznn ,inp i` .milra iepya o`k ,ycw iepya o`k :`xnba ipync dax ly evexizk ,ycw iepyk milra iepyc izkec lka cenlzdl

.gaef myl gaf myl ,gafp gafd mixacïîùì.xn`w onylk onzqc opiwqn (a ,a) migafc `nw wxta Ð onyl `lyeéø÷aizkc `kid lkc `kdn rnyn Ð dacp dil ixwe xcp dil

dfn aeh Ð "xecz `l xy` aeh" :yixcc (` ,a) oilegc `nw wxtc xi`n iaxl elit`e .xg`z la oiprl (` ,e) dpyd y`xc `nw wxta oke .`weec dacp Ð dacpe ,`wec xcp Ð "xcp"

ediiexzac ,dacp `py `le xcp `py `l Ð dlwzl `xw yiigc oeikc ,yixc oilega ,inp i` .dixeaica `xw ipycn yixcc `kd ip`y Ð xcp dacpl ixw `nl` ,xwir lk acep epi`y dfne

.`z` dacpl "xecz `l xy` aeh"c dpin rny ,"lcgz ik"n ol `wtp xcpc meyn ,inp i` .yginl `ki`íàådil yixc (` ,e) dpyd y`xc `nw wxtac ab lr s` Ð dacp `di e`l

.dacp xcpl dil ixwc rnync ,`xwc dihytn yixc `kd ,dhigy xg`l jiiy `lc xg`z la oiprl
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ì àlL eöî÷pL úBçðnäïîL¯eìò àlL àlà ,úBøéLk ©§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥¤¨¤Ÿ¨

ì íéìòaì.úBàð÷ úçðîe àèBç úçðnî õeç ,äáBç íL ©§¨¦§¥¨¦¦§©¥¦§©§¨

ì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîïúð ,ïîL ¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨©

ì àlL øéè÷äå Cläå éìkaì Bà ,ïîLì àlLå ïîL,ïîL ©§¦§¦¥§¦§¦¤Ÿ¦§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨

ì àlL Bàìå ïîLïîL¯ì ãöék .úBìeñtàlLå ïîL ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§¥©¦§¨§¤Ÿ

ìïîL¯ììe àèBç úçðî íLàlL ,äáãð úçðî íL ¦§¨§¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨¤Ÿ

ììå ïîLïîL¯ììe äáãð úçðî íL.àèBç úçðî íL ¦§¨§¦§¨§¥¦§©§¨¨§¥¦§©¥

àøîâeìò àìå :éðúéì ?"àlà" àðúéîì él änì̈¨¦§¦§¨¤¨¦§¥§Ÿ¨

ì íéìòaì¯ !äáBç íLàeä íéìòaì :ïì òîLî à÷ àä ©§¨¦§¥¨¨¨©§©¨©§¨¦

ì eìò àìcøeñàå äøLk äôeb äçðî àä ,äáBç íeL §Ÿ¨§¨¨¦§¨¨§¥¨§¨

ìì àlL dèçML äìBò :àáø øîàc ,àáøãk .ééepLdîL §©¥¦§¨¨§¨©¨¨¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

¯ì àlL dîc ÷Bøæì øeñà,àøáñ àîéà úéòaéà ;dîL ¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¦¨¥¥¨§¨¨

úéòaéàå !?ìéæéðå da épLéì éðä ìk ,da épLîc íeLî :àøáñ àîéà úéòaéà .àø÷ àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¥¨§¨¨¦¦§©¥¨¨¨¥¦©¥¨§¥¦§¦¨¥

éúôN àöBî" :àø÷ àîéàéäìà 'äì zøãð øLàk úéNòå øîLz E!àeä øãð ?äáãð ;"äáãð E ¥¨§¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨§¨¨¥¤

úéNò zøãpL äîk íà ,àlà ?äáãð déì éø÷å øãð déì éø÷¯åàì íàå ,øãð àäé¯;äáãð àäé ¨¥¥¥¤§¨¥¥§¨¨¤¨¦§¨¤¨©§¨¨¦¨§¥¥¤§¦¨§¥§¨¨
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כָּל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zegpn(iyiy meil)

úåçðîä ìë ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
ì àlL eöî÷pL úBçðnä ìk,úBøéLk ïîLiab lr xhwen unewde ¨©§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥

,mipdkd ici lr milk`p odixiiy oke ,gafndíéìòaì eìò àlL àlà¤¨¤Ÿ¨©§¨¦
ìäáBç íL,.dizgz zxg` `iadl mdilreàèBç úçðnî õeç §¥¨¦¦§©¥

úBàð÷ úçðîe,[dheq zgpn-]od ixd onyl `ly evnwp m`y ¦§©§¨
odixiiy oi` oke ,gafnd iab lr xhwen ovnew oi`e ,ixnbl zeleqt

oldl `xnbae .mipdkl milk`p(.c).df oic xewn x`eai
zaygna el` zegpn zelqtp mday mipte`d z` zyxtn dpynd

:dnyl `lyì àlL ïöîwL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî,ïîLe` ¦§©¥¦§©§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
yïúðovnew z`éìka,onyl `lyCläåovnew z` [jiledy e`-] ¨©©§¦§¦¥

,onyl `ly gafnløéè÷äå[oxihwdy e`-]ì àlLïîLzegpn ly §¦§¦¤Ÿ¦§¨
,zxg` dgpn myl `l` el`Bàipixd' el` zecearn zg`a ayigy

caerìì àlLå ïîLBà ,'ïîLcaer ipixd' dceard zrya ayigy ¦§¨§¤Ÿ¦§¨
ì àlLìå ïîL,ïîLod ixd.úBìeñt ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§
ãöékzaygn `idìì àlLå ïîL,ïîLzgpn lr ayig dligzay ¥©¦§¨§¤Ÿ¦§¨
`hegìe àèBç úçðî íLseqalì.äáãð úçðî íL`id cvike §¥¦§©¥§¥¦§©§¨¨

zaygnì àlLìå ïîL,ïîL`heg zgpn lr ayig dligzayìíL ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§¥
e ,äáãð úçðîdilr ayig seqalì.àèBç úçðî íL ¦§©§¨¨§¥¦§©¥

àøîâ
onyl `ly evnwpy zegpnd lk' dpynd oeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'daeg myl elr `ly `l` zexiykéì änì̈¨¦
àðúéîìzepyle dpeyla jix`dl dpynl dl dnl -àlà'`ly §¦§¨¤¨

,'daeg myl elréðúéìzepyl dl did -ì íéìòaì eìò àìå'íL ¦§¥§Ÿ¨©§¨¦§¥
,'äáBç.'`l`' `la ¨

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäeprinydl d`a dpynd - ¨¨©§©¨
,dpeyl zekix`awxyì eìò àìc àeä íéìòaìäáBç íLzegpn ©§¨¦§Ÿ¨§¥¨

,mnyl `ly evnwpy el`àäd df oic caln mixac x`yläçðî ¨¦§¨

äøLk dôeb,xac lkl zegpnd x`yk `idåok lrì øeñàééepL- ¨§¥¨§¨§©¥
x`y z` zeyrle ,dnyl `ly dvnwpy ef dgpna zepyle jiyndl

,dnyl `ly dizecearàáøãk`ly zaygn oiprl `ax ixack - ¦§¨¨
.migafa dnylì àlL dèçML äìBò ,àáø øîàc,dîLelit` §¨©¨¨¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

daeg myl milral dler dpi`y÷Bøæì øeñàz`àlL dîc ¨¦§¨¨¤Ÿ
ì.dîL ¦§¨

:`ax ly enrh z` zyxtn `xnbdàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨
xnel lkezn `ed df xeqi` mrhy,àøáñeàø÷ àîéà úéòaéà- §¨¨¦¨¥¥¨§¨

.aezkd zyxcn `ed xeqi`d xewny xnel lkez dvxz m`e
àøáñ ,àîéà úéòaéàdaygna zepyle jiyndl xeq`y `id ¦¨¥¥¨§¨¨

,dgpnd ly die`xdokyìéæéðå da épLéì éðä ìk ,da épLîc íeMî¦¦§©¥¨¨¨¥¦©¥¨§¥¦
jiyndl el yi dvinwd zaygna zg` mrt da dpiyy meyn ike -

.zeceard x`y zaygna da zepyle
e,àîéà úéòaéàa xn`py dnn `ed xeqi`d xewnàø÷(ck bk mixac), ¦¨¥¥¨§¨

éúôN àöBî'éäìà 'äì zøãð øLàk ,úéNòå øBîLz E.'äáãð E ¨§¨¤¦§§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨
ipy mpyi epevxn envr z` aiign mc`y zepaxway epicia dklde
xg`l m`e ,xcp df ixd 'oaxw ilr ixd' oeyla xn` m`y .mibeq
,dzeixg`a aiig `ed ixd dzn e` dca` excpl dnda yicwdy
ixd' zniieqn dnda lr xn` m` la` .dizgz zxg` `iadl eilre
epi` dca` e` dzn m`e ,gafn zyecwa zycwzn `id cin 'oaxwl ef
itle .cala ef dnda z`ada `l` aiigzd `l oky ,dzeixg`a aiig
`edy xcpa ligzdy xg`n `ld ,denz dxe`kl xen`d aezkd df
oeyla miiqn `ed recn ,'zxcp xy`k' aezkd oeylk 'ilr ixd'a
`ed xcp oeyla mc`d xcpy df oaxw ike .'ef ixd'a `idy 'dacp'

,äáãð`ld,àeä øãðji`edéì éø÷aezkd [el `xew-]å øãðmbéø÷ §¨¨¤¤¨¥¥¤¤§¨¥
àlà .äáãð déìy ,`id aezkd zpeeky gxkdazøãpL äîk íà ¥§¨¨¤¨¦§¨¤¨©§¨

úéNòxwde,enyl ezaøãð àäé,'zxcp xy`k' jzaeg myl dlrie ¨¦¨§¥¤¤
åàì íàågaf myl `l` eze` zxcpy dn myl epaixwz `l m` - §¦¨

,xg`àäédf oaxw,äáãðzxg` dacp myl eze` zacpzd eli`ke §¥§¨¨
.jxcp zaeg ici ea `vei jpi`e ,oey`xd xcpd myl `le
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" קמ
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äá ééåðùì éøù éî äáãðå`dzy - (b `xwie) "epaxw minly gaf m`" :aizkde -

!minly myl dgiaf'åë úåçðîä ìë øîåà ïåòîù éáø.`heg zgpn elit`e -ïéàù
íéçáæì úåîåã úåçðîä.elr `lc `picen migafac -íéçéëåî äéùòî`edy -

lk" wxta ,oiyw diyrne dtv zagn ,oikx miygex diyrne dwenr zygxnc ,afkn

.(` ,bq zegpn) "dvn ze`a zegpndìáà
ïë åðéà íéçáæá,giken dyrn mdl oi` -

.daeg myl elr `lc iepiy eda ipdn jklid

äáéøç úçðî(d `xwie) `heg zgpnc -

`l" :(d xacna) eda aizkc ,ze`pw zgpne

."ony dilr miyiäìåìá.zegpn x`y -

oerny iaxc dilr oizipzn `bilt `zyde

zegpnd lka ipzw oizipznc - `cg :izxza

zgpn ocic `pz liqt `wc - `cge ,elr `lc

.ixnbl `hegéùà áøì àçéðäuxznc -

`zkeca xn`c oerny iaxc opinx ik ,onwl

,`kdc oerny iaxc` (oizipzna) izixg`

oerny iax xn`c `dc ,iy` ax edl uxzne

myl zagn unew ipixd" :xne`a - elr

,dgpnc dny xkc` `lc oeikc ,"zygxn

.edpip `nlra gex ixac - `pnc dny `l`

- elr `lc `nlra oerny iax xn`wc `de

dnewe`l `ki` .dgpnc dny xkci`c oebk

xkci`c oizipznc ,oerny iaxk oizipzn

- enyle enyl `ly :yxtnck ,dgpnc dny

.`heg zgpn myl dacp zgpn mylàìà
àáøìå äáøìipixg` inrha dl epync -

xninl `ki` i`n ,onwl yxtnckéëå ?
àîéú,oerny iaxk `nwezin oizipzn -

:oerny iaxc dinrhl onwl dax ipynck

`d ;milra iepiya o`ke ycw iepiya o`k

oebk ,ycw iepiya - elr oerny iax xn`c

diyrnc ,zygxn zgpn myl zagn zgpn

- elr `l xn`c `de .afkn `edy oigiken

dvnwe oae`x d`iady oebk ,milra iepiya

i` giken dyrn `kilc ,oerny myl odk

.oernyc i` `id oae`xcïéúéðúî àäå
ùã÷ éåðéùá:ipzwc .elr `lc ipzwe ,ixiin -

zgpn unwy oebk - onyl `lye onyl cvik

!dacp myle `heg zgpn myl `hegéîð éàå
àáø éðùîãë`dc ,oerny iaxc `nrhl -

zgpn myl zagn zgpn unewa - elr xn`c

"dgpnd zxez z`f" :aizkc meyn ,zygxn

`de .zegpnd lkl zg` dxez - (e `xwie)

.gaf myl dgpn unewa - elr `l ipzwc

,inp xykzl gaf myl unewa :jixt onwle

dl ipyne !xn`w dilr oigiken diyrn `dc

oizipzna iieyw`l hwpc `de .(` ,b) onwl

onyl iieyw`l ivnc oicd `ed ,onyl `lyn

ik `l` ,daxl opiyw`ck onyl `lye

.lif`e hiwp oizipznc `xciqíéùã÷ ùã÷
'åâå àéäz`hg dl ixwe ,aizk dgpna -

cvik `d ,my`e?`id ixd `heg zgpn

migafd lk :(` ,a migaf) ol `niiwc ,z`hgk

elr `ly `l` mixyk onyl `ly egafpy

z`hge gqt on ueg ,daeg myl milral

.z`hgc `nrh yxtn onwle ,gqtc `nrh yxtn migafc `nw wxtae .ixnbl oileqtyäöøî åðéàå.lirl ipzwck dcen oerny iax migafac ,daeg myl elr `l -äçðî óà
'åë!dacp zgpna oiae `heg zgpna oia ,oerny iaxc` oerny iaxc `iywe -ùã÷ éåðéùá ïàë.lirl ziyixtck -àåä àùé÷ä äçðîá àðîçø ìñôã äáùçî éãëî-

dgpn s` ,"aygi `l eze` aixwnd" :(f my) aizkck daygn da dlqt migaf dn ,"my`ke z`hgk `id miycw ycw" :(e `xwie) aizkck ,migafl dgpn `pngx yiwzi`c

milra iepiy il dne ycw iepiy il dn inpàøëðéî àìã äáùçî ?.daygn dl aiygc ,`pngx liqt ,e`l m`e afkn m` -àøëðéîã äáùçî ìáà`l ,afkn `edy lkl -

- dta e`iven e`l i`c ,dyrnk daygnd lr aiigl - "ryt xac lk lr" :(` ,cn) `rivn `aaa opixn`ck ,`ed dta xeaic z`ved miycwc daygn jd .daygn ied

dl aiigp i`nl ezaygnóåòä úìåò ?ey`xa dwiln s` - gafn ly ey`xa dxhwd dn ,"dvnpe xihwde wlne" :mipdk zxeza `ipzck ,`xwiqd hegn dlrnl ziyrp -

.(` ,dq migaf) "miycw iycw" wxta miycw zhigya yxtn ikde ,dhnl serd z`hge .aizk `xw i`da inp ievine ,gafn lyéëä éà`l lkl dielbd daygnc oeik -

.'ek serd zler ,dlqtäöøú?dzlr `lc (a ,cq migaf) "miycw iycw" wxta miycw zhigya opz dnl` .daeg myl dlrz -ä÷éìîgafna mewn lka serd z`hgl -

.dzlr `lc opz ikd meyn ,`xkpin `lc daygn dl `iede ,(` ,bq migaf) "miycw iycw" wxta ,dxiykòóåòä úìålr enc dvnpe" :(` `xwie) aizkc ,ievina dxiykd -¥

.(d `xwie) 'ebe "dvni mca x`ypde 'ebe z`hgd mcn dfde" :aizkc ,ievin jk xg`e dligz d`fd serd z`hg ."gafnd xiwäì ãéáò äåä äèîìlr" :(d `xwie) aizkck -

.oezgzd xiw df :mipdk zxeza yxtne ,"xiwäàæä.wegxnl jled mcd wevpe eizerav` oia hgeq - ievin .envrn fzip mcde ,gka cixene dlrne serd seba fge` -
éøîà
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äèéçù`lc `de .mexca yie oetva yic ,ozhigya miwelgc jixt onwl Ð olekl zg`

yiig `lc oerny iaxc `ail` `kd ixii`c meyn Ð "olekl zg` dkled" ipzw

oerny iaxe ,dlhal xyt`y dcear `iedc meyn ,(a ,ci) migafc `nw wxta dkleda

:zvw dniz la` .(` ,ai zegpn) zegpnc jelida ibeltl jixhvi` `l gafa jelid` biltc

inp xyti`c ?zegpnc dlawa bilt `l i`n`

"dax unewd" wxt onwlck ,oerny iaxl dlhal

dcaerl `a ?oerny iaxc `nrh i`n :(` ,ek)

era `l ok m` ,z`hgk oinia dcaer Ð cia

!dlawä÷éøæyic ab lr s`e Ð olekl zg`

ie zg` dpzna,qxhpewa yxit ,rax` ozna y

edine .xtik Ð zg` dpzna olek epzip m` :opzc

oipzip myl opzpy rax` ozna oipzipdc :dyw

oziyk oigiken odiyrnc ,evxil zg` dpzna

`ly dpey`xd ozpy dryac :xnel yie !miipyd

oziy cr oigiken odiyrn oi` oiicr enyl

opzck ,zlqet daygn oi` dipyae ,oexg`d

zg` dpznac (a ,el migaf) "i`ny zia" wxta

z`hgc ,dler myl z`hgn dyw la` .xtik

ceqia dhnl dlere ,rav`ae zepxwa dlrnl

my`c ,dlawn dyw cere !ilkd on dwixfae

iaxl s`e ,oinia z`hge ,l`nya s` ezlaw

oiwxita onwle (` ,ck) migafc ipy wxta oerny

.onwl ok zeywdl leki did i`cec d`xpe !(` ,i)

úçðîxac df oi` Ð z`hgk `id ixd `heg

.ywida cnlne xfeg ywida cnld

minlyn devnl opitli z`hgc ab lr s`c

aizk `d mewn lkn ,(` ,g) migafc `nw wxta

silic `d dyw la` .akrl ditebl "`id" dia

diteb my`e ,dvxn epi`c my`n dacp zgpn

yie !(my) migafc `nw wxta opitli minlyn

,`nlra `zknq` `kdc `yxc jdc :xnel

dcedi iaxckl `xw xwirc migafa yxtnck

minlyn dgpn opitlie ,[iz`] `iig iaxc dixa

."dxezd z`f"c `yiwida

éãëîÐ `ed `yiwd `pngx lqtc daygn

"my`ke z`hgk"c `yiwdc ab lr s`c

z`f"c `yiwda `iz` mewn lkn ,xwir e`l

iepiy il dn Ð `ed `yiwdc oeike ,"dxezd

iywn dn :xn`z m`e .milra iepiy il dn ycew

yiy `gkenc dteb `ziixa iywiz ?daxl iia`

diyrnc meyn Ð `nrh yxtncn ,welig

ipdk `ziixad ayiil lekic :xnel yie !oigiken

iepiyc oeikc iia` xaqw ,inp i` .onwlc i`xen`

`ed Ð oigiken diyrnc meyn leqt `l ycew

,`peb i`d ik minlyn opitlic .milra iepiy oicd

`l dgpn s` Ð leqtl zwlg `l minly dnc

iac `pz yixc `peb i`d ikc .xiykdl welgz

iab (` ,dl zeaezk) "zexrp el`" wxta diwfg

wlg `lc `xaq jde .dnda dkne mc` dkn

.minly iab (` ,f) migafc `nw wxta ogky`

úìåò`wlq `w Ð dlrnl dwlny serd

mewn lkn ,z`hgk dxiykc ab lr s` :oizrc

ux`l mcd leti `ly dlrnl zeyrl jxc oi`

.devnl dhnl `aiy mcew
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ì éøL éî äáãðeéaøk àìc ïéúéðúî ,àîéì ?äa ééepL §¨¨¦¨¥§©¥¨¥¨©§¦¦§¨§©¦

,àéðúc ?ïBòîLeöî÷pL úBçðnä ìk :øîBà ïBòîL éaø ¦§§©§¨©¦¦§¥¨©§¨¤¦§§

ì àlL¯ ïîLì íéìòaì eìòå úBøéLkïéàL .äáBç íL ¤Ÿ¦§¨§¥§¨©§¨¦§¥¨¤¥

ì úáçî õîBwäL ,íéçáfì úBîBc úBçðnäúLçøî íeL ©§¨©§¨¦¤©¥©£©§©§¤¤

¯ì äéìò ïéçéëBî äéNòîì äáéøç ,úáçî íeLíeL ©£¤¨¦¦¨¤¨§©£©£¥¨§

äìeìa¯ì äéìò ïéçéëBî äéNòîìáà ;äáéøç íeL §¨©£¤¨¦¦¨¤¨§£¥¨£¨

,ïleëì úçà ä÷éøæe ,ïleëì úçà äèéçL ,ïk Bðéà íéçáæa¦§¨¦¥¥§¦¨©©§¨§¦¨©©§¨

õîB÷a ïàk :øîàc ,éLà áøì àçéðä .ïleëì úçà äìa÷å§©¨¨©©§¨¨¦¨§©©¦§¨©¨§¥

ì úáçîì úáçî úçðî õîB÷a ïàk ,úLçøî íeLíeL ©£©§©§¤¤¨§¥¦§©©£©§

¯ ïéúéðúî ,úLçøî úçðîì äçðîàlà .àéä äçðî íeL ¦§©©§¤¤©§¦¦¦§¨§¦§¨¦¤¨

épLî à÷ãk ,àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî àáøå äaøì§©¨§¨¨©¦¨§¥©§¦¥¨¦§¨§©¥

ïéúéðúî àä ;íéìòa éepéLa ïàk ,Lã÷ éepéLa ïàk :äaø©¨¨§¦Ÿ¤¨§¦§¨¦¨©§¦¦

ì ãöék :éðú÷c ,àeä LãB÷ éepéLì àlLå ïîLïîL¯ìíeL ¦¤§¨¨¥¥©¦§¨§¤Ÿ¦§¨§

ìe àèBç úçðîépLî à÷ãk éîð éàå !äáãð úçðî íeL ¦§©¥§¦§©§¨¨§¦©¦¦§¨§©¥

ì äçðî õîB÷a ïàk :àáøäçðî õîB÷a ïàk ,äçðî íeL ¨¨¨§¥¦§¨§¦§¨¨§¥¦§¨

ìì äçðî ïéúéðúî àä ;çáæ íeL:éðú÷c ,àéä äçðî íeL §¤©¨©§¦¦¦§¨§¦§¨¦§¨¨¥

ì àlLìå ïîLïîL¯ìì äáãð úçðî íLúçðî íL ¤Ÿ¦§¨§¦§¨§¥¦§©§¨¨§¥¦§©

éaøk àìc ïéúéðúî ,àzøåeçî àáøå äaøì àlà !àèBç¥¤¨§©¨§¨¨§©©§¨©§¦¦§¨§©¦

éaø ,àéðúc .ïBòîL éaøcà ïBòîL éaøc éîøå .ïBòîL¦§§¨¥§©¦¦§©§©¦¦§§©§¨©¦

"íLàëå úàhçk àéä íéLã÷ Lã÷" :øîBà ïBòîL¯Lé ¦§¥Ÿ¤¨¨¦¦©©¨§¨¨¨¥

;íLàk ïäî Léå úàhçk ïäîàéä éøä àèBç úçðî ¥¤©©¨§¥¥¤¨¨¨¦§©¥£¥¦

ì àlL döî÷ Cëéôì ,úàhçkdîL¯,úàhçk äìeñt ©©¨§¦¨§¨¨¤Ÿ¦§¨§¨©©¨

ì àlL döî÷ Cëéôì ,íLàk àéä éøä äáãð úçðîdîL ¦§©§¨¨£¥¦¨¨¨§¦¨§¨¨¤Ÿ¦§¨

¯ävøî Bðéàå øLk íLà äî ,íLàëå ;äøéLk¯úçðî óà §¥¨§¨¨¨¨¨¨¨¥§¥§©¤©¦§©

ïàk :àéL÷ àì ,äaø øîà !ävøî dðéàå äøéLk äáãð§¨¨§¥¨§¥¨§©¨£©©¨¨©§¨¨

éãkî :ééaà äéì øîà .íéìòa éepéLa ïàk ,LãB÷ éepéLa§¦¤¨§¦§¨¦£©¥©©¥¦§¥

LãB÷ éepéL él äî ,àéä àLéwä àðîçø ìñôc äáLçî©£¨¨§¨©©£¨¨¤¥¨¦©¦¦¤

øîà÷c "ïéçéëBî äéNòî" :déì øîà ?íéìòa éepéL él äî©¦¦§¨¦£©¥©£¤¨¦¦§¨¨©

ïBòîL éaø¯;àø÷c àîòè Léøc ïBòîL éaøc ,àéä àøáñ ©¦¦§§¨¨¦§©¦¦§¨¥©§¨¦§¨

àøkðéî àìc äáLçî¯àøkðéîc äáLçî ,àðîçø ìñt¯ ©£¨¨§¨¦§§¨¨©©£¨¨©£¨¨§¦§§¨

úàèç äöéîå ÷ìî äìåò äìåò :ïîéñ) .àðîçø ìñt àì̈¨©©£¨¨

.(íéì÷ íéùã÷ íéùã÷ éùã÷ óåòä¯úìBò ,äzòî àlà¤¨¥©¨©

äéNòî ;ävøú óBòä úàhç íeLî äìòîì d÷ìnL óBòä̈¤§¨¨§©§¨¦©©¨§©¤©£¤¨

àéä óBòä úàhç éàc ,àéä óBòä úìBòc äéìò ïéçéëBî¯ ¦¦¨¤¨§©¨¦§¦©©¨¦

¯ !dì ãéáò éåä ähîìéî äìòîì óBòä úàhç ehà §©¨¨¥¨¥¨©©©¨§©§¨¦

!äøLk çaæna íB÷î ìëa ä÷éìî :øî øîàä ?àúéì¯ ¥¨¨¨©¨§¦¨§¨¨©¦§¥©§¥¨

ì äìòîì dîc ävénL óBòä úìBòóBòä úàhç íL ©¨¤¦¨¨¨§©§¨§¥©©¨

éàc ,àéä óBòä úìBòc äéìò ïéçéëBî äéNòî ;ävøú§©¤©£¤¨¦¦¨¤¨§©¨¦§¦

àéä óBòä úàhç¯!äàfä dì ãéáò äåä ähîì ©©¨¦§©¨£¨¨¥¨©¨¨
:éøîà
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zegpn(iyiy meil)

,dacp enyl `ly hgypy oaxwl aezkd `xwy epl ixdéî äáãðe§¨¨¦
ì éøLda ééepLxn`py dnn `ld ,da zepyl xzen ike -(` b `xwie) ¨¦§©¥¨

dkixv dacp inly zgiaf s`y epcnl 'FpAxw minlW gaf m`e'§¦¤©§¨¦¨§¨
oi`e enyl `ly gafd hgypy elit` ok m` .mnyl zeyridl
`ly enc z` wexfl xeq` mewn lkn ,ezaeg ici ea `vei milrad

.dacp oick enyl
z`aend oerny iax zhiya mb diepy epizpyn m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .epiptly `ziixaaéaøk àìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
àlL eöî÷pL úBçðnä ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .ïBòîL¦§§©§¨©¦¦§¥¨©§¨¤¦§§¤Ÿ

ìå úBøéLk ïîLs`ì íéìòaì eìò,äáBç íLmeynúBçðnä ïéàL ¦§¨§¥§¨©§¨¦§¥¨¤¥©§¨
,íéçáfì úBîBc`le dnyl `ly leqt bdep migafa wx ok lre ©§¨¦

.zegpnaLokõîBwäzgpnì úáçîíeLzgpn [myl-],úLçøî ¤©¥©£©§©§¤¤
`ldäéNòîzagna dziiyr zxev -äéìò ïéçéëBîdyecw `idy ©£¤¨¦¦¨¤¨
ìúáçî íeLmyl `lezygxnzygxn myl dilr aygn `edyke , §©£©

dgpn unewd oke .afkn `edy lkl recie ielbäáéøçoebk [dyiai-] £¥¨
dpeale ony `ll ze`ad dheq zgpne `heg zgpnìíeLmzq dgpn §

`idyäìeìa`ld ,onyaäéìò ïéçéëBî äéNòîdyecw `idy §¨©£¤¨¦¦¨¤¨
ìíeLdgpnäáéøç.dlela myl `le,ïk Bðéà íéçáfa ìáà §£¥¨£¨©§¨¦¥¥

y meyn ,afkn `edy lkl xkip oi` xg` gaf myl ayegykeäèéçL§¦¨
úçà`idìzepaxwd lke ,ïleëok enkå ,ïleëì úçà ä÷éøæs` ©©§¨§¦¨©©§¨§

.ïleëì úçà äìa÷zxkipy iepiy zaygny oerny iax xaeqe ©¨¨©©§¨
.zlqet dpi` xwy zaygn `idy lkl drecie

eixac oial mixen`d oerny iax ixac oia dxizq z`aen oldl

.dnyl `ly zaygn zlqet dgpna mby zxg` `ziixaazyxtn
:`xnbdøîàc éMà áøì àçéðä,dxen`d dxizqd aeyiiaïàk- ¨¦¨§©©¦§¨©¨

xaecn dpey`xd `ziixaaúáçî õîB÷adze` unew ipixd' xn`e §¥©£©
ì'úLçøî íeLmy z` wx `l` dgpnd my z` eixaca xikfd `le §©§¤¤

,dxiyk `id oerny iax zrcly ,ilkdla`ïàkdipyd `ziixaa ¨
xaecnúáçî úçðî õîB÷adze` unew ipixd' xn`eìúçðî íeL §¥¦§©©£©§¦§©

'úLçøîdf itly ,dleqt `idy oerny iax dcenyxnel yi ©§¤¤
cì äçðî ïéúéðúîàéä äçðî íeLzgpn unew ipixd' xne`a - ©§¦¦¦§¨§¦§¨¦

dpi`y da dcen oerny iax s`y 'zygxn zgpn myl ef zagn
.ezhiya s` diepy dpyndy `vnpe ,daeg myl dleräaøì àlà¤¨§©¨

àáøå,oerny iax ixacay dxizqd z` xg` ote`a mivxzndéàî §¨¨©
øîéîì àkéà.ezhiya s` diepy epizpyny xnel ozip ji` - ¦¨§¥©

:el` dixack `xnbd dgixknäaø épLî à÷ãk àîéz éëåm`e - §¦¥¨¦§¨§©¥©¨
z` dax ayiiy enk oerny iax zhiya epizpyn z` ayiil dvxz

y ,eixaca dxizqdïàk`ziixaa -dpey`xdxiykdyoerny iax ¨
xaecn onyl `ly zegpn,Lã÷ éepéLadgpnd iyrny oeikny §¦Ÿ¤

,melk eixaca oi` afkn `edy migikeneli`eïàkdipyd `ziixaa - ¨
xaecn onyl `ly zegpn lqtyíéìòa éepéLaz` aixwdy - §¦§¨¦

migiken dgpnd iyrn oi`y oeikny ,milrad myl `ly dgpnd
z` cinrp ok enke ,leqt zaygn ef ixd `id xwy zaygny
mb lqet `edy oerny iax ea dceny milra iepiya epizpyn

c ,ok uxzl xyt` i` `ld ,zegpnaàäiepyd 'onyl `ly' ¨
aàeä LãB÷ éepéL ïéúéðúî.milra iepiy `lecixdéðz÷,`tiqa ©§¦¦¦¤§¨¨¥

ì ãöék'ì àlLå ïîLïîL,ayigyììe àèBç úçðî íeLúçðî íeL ¥©¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¦§©¥§¦§©
.'äáãð§¨¨

:`xnbd zyxtn ceràáø épLî à÷ãk énð éàåz` uxzp m` mbe - §¦©¦¦§¨§©¥¨¨
,`ax ly evexizk oerny iax ixaca dxizqdïàk`ziixaa - ¨

xaecn dpey`xdäçðî õîB÷azg`ìäçðî íeLeli`e ,zxg`ïàk §¥¦§¨§¦§¨¨
xaecn dipyd `ziixaaì äçðî õîB÷açáæ íeL,dndalkep `l mb §¥¦§¨§¤©

c .oerny iax zhiya dpynd z` cinrdlàädnyl `ly dgpn ¨
a epipyyïéúéðúî,dleqt `idyäçðîdvnwpyìäçðî íeLàéä ©§¦¦¦§¨§¦§¨¦

,gaf myl `lecixdéðz÷`ed cvik' `tiqaì àlLìå ïîL,ïîL §¨¨¥¤Ÿ¦§¨§¦§¨
`heg zgpn aixwdyìäáãð úçðî íLeì,'àèBç úçðî íL`lde §¥¦§©§¨¨§¥¦§©¥

.xiykn oerny iax zxg` dgpn myl dgpna
:`xnbd dwiqnì àlàly mdivexiz itàúøåeçî ,àáøå äaø ¤¨§©¨§¨¨§©©§¨

c [xxean-]ïéúéðúî`idïBòîL éaøk àìcdgpnn iepiya xiyknd ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§

.dgpnl
:oerny iax ixacay dxizqa oecl zxfeg `xnbdïBòîL éaøc éîøe§¦§©¦¦§

ïBòîL éaøcàlr lirl `ziixaay oerny iax ixacn zeywdl yi - ©§©¦¦§
.zxg` `ziixaa eixac,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcdgpna xn`p §©§¨©¦¦§¥

(i e `xwie).'íLàëå úàhçk àéä íéLã÷ Lã÷'dgpn ly df ywidne Ÿ¤¨¨¦¦©©¨§¨¨¨
y ,epcnl my`e z`hglïäî Léopicyïäî Léå úàhçkopicy ¥¥¤©©¨§¥¥¤

.íLàkyúàhçk àéä éøä àèBç úçðî,dndaeCëéôìm`döî÷ ¨¨¨¦§©¥£¥¦©©¨§¦¨§¨¨
ì àlLdîL`id ixdúàhçk äìeñt.dnyl `ly dhgypyeli`e ¤Ÿ¦§¨§¨©©¨

,íLàk àéä éøä äáãð úçðîeCëéôìm`ì àlL döî÷dîLixd ¦§©§¨¨£¥¦¨¨¨§¦¨§¨¨¤Ÿ¦§¨
`idå .äøéLkdpicíLàk,ievix oiprl s`íLà äî`ly axwy §¥¨§¨¨¨¨¨¨

enylävøî Bðéàå øLk,milraläáãð úçðî óàdnyl `ly ¨¥§¥§©¤©¦§©§¨¨
ävøî dðéàå äøéLkoerny iax ixaca yxetn ixd .milral §¥¨§¥¨§©¨

dacp zgpna znxeb oke `heg zgpna zlqet dnyl `ly zaygny
.zncewd `ziixaa eixack `le ,daeg myl dlrz `ly

:ef dxizq aeyiia dax ly evexiz z` d`ian `xnbdàì ,äaø øîà̈©©¨Ÿ
àéL÷,y meynïàkoerny iax da xiykdy dpey`xd `ziixaa - ©§¨¨

xaecn dnyl `ly dgpn,LãB÷ éepéLadgpn myl dvnwy oebke §¦¤
eli`e ,zxg`ïàkxaecn dipyd `ziixaa -,íéìòa éepéLaunwy ¨§¦§¨¦

iax da dceny ,xg` mc` myl `l` milrad myl `ly dgpnd z`
.dleqt `idy oerny

:dax ixac lr iia` ziiyew z` d`ian `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥
,daxlàéä àLéwä àðîçø ìñôc äáLçî éãkîleqt xewn `ld - ¦§¦©£¨¨§¨©©£¨¨¤¥¨¦

ok m`e ,'my`ke z`hgk' ywidn `ed dnyl `ly dgpnél äî©¦
.íéìòa éepéL él äî LãB÷ éepéLmilqet my`e z`hga `ld ¦¤©¦¦§¨¦

.mdipia wlgl yi zegpna recne ,mdipy
:dax ly evexiz z` d`ian `xnbddéì øîàiax x`ia `ld ,dax ¨©¥

zygxn myl zagn unewdy' ,enrh z` dpey`xd `ziixaa oerny
e ,'zagn meyl oigiken diyrnéaø øîà÷c 'ïéçéëBî äéNòî'©£¤¨¦¦§¨¨©©¦

,àéä àøáñ ïBòîLda oi` xwy zaygn `idy da xkipy daygny ¦§§¨¨¦
,melkãixdàø÷c àîòè Léøc ïBòîL éaøixcb z` reawl ekxce ©©¦¦§¨¦©£¨¦§¨

oerny iax yxec o`k s` ok lr .df mrh it lr ea mixen`d mipicd
`weecy ,aezkd mrh z`àøkðéî àìc äáLçî`idy dilr [xkip-] ©£¨¨§Ÿ¦§§¨

xwy,àðîçø ìñtla`àøkðéîc äáLçîzagn oebk ,xwy `idy ¨©©£¨¨©£¨¨§¦§§¨
,zygxn mylàðîçø ìñt àì. Ÿ¨©©£¨¨

íéLã÷ íéLã÷ éLã÷ óBòä úàhç ävéîe ÷ìî äìBò äìBò ïîéñ)¦¨¨¨¨©¦¨©©¨¨§¥¨¨¦¨¨¦
.(íél÷©¦

ycew iepiy zaygn ly mipey mipte`n dax ixac lr dywn `xnbd
.zlqet `id mewn lkn xwy `idy dilr xkipy elit`y ,migafa

:`xnbd dywnd÷ìnL óBòä úìBò äzòî àlàly oeilrd eivga ¤¨¥©¨©¨¤§¨¨
gafndäìòîì`xwiqd hegníeMî[myl-]ävøz ,óBòä úàhç §©§¨¦©©¨§©¤

itl ycew iepiy meyn lqtidl dl oi`e ,daeg myl milral dlrze
y,àéä óBòä úàhç éàc ,àéä óBòä úìBòc äéìò ïéçéëBî äéNòî©£¤¨¦¦¨¤¨§©¨¦§¦©©¨¦

dì ãéáò äåä ähîìly oezgzd eivga dwlenl el did `ld - §©¨£¨¨¦¨
migafa dpyna epipy recne ,`xwiqd hegn dhnl gafnd(.eq)

.daeg myl dler dpi`y
:`xnbd zvxznàúéì éî äìòîì óBòä úàhç eèàxyt` i` ike - ¨©©¨§©§¨¦¥¨

,`xwiqd hegn dlrnl serd z`hg z` welnløî øîàä`ld - ¨¨©©
`ziixaa epipy(:bq migaf)ä÷éìîserd z`hg lyçaæna íB÷î ìëa §¦¨§¨¨©¦§¥©

.äøLkserd z`hg myl serd zler zwilna xkip oi`y `vnp §¥¨
.`id xwy zaygny

oerny iax ixacl :`xnbd dywn aeyävénL óBòä úìBòz`dîc ©¨¤¦¨¨¨
äìòîì`xwiqd hegnì,ävøz óBòä úàhç íLdvnpy jkn oky §©§¨§¥©©¨§©¤

dlrnl dncc .àéä óBòä úìBòc äéìò ïéçéëBî äéNòîixdéà ©£¤¨¦¦¨¤¨§©¨¦§¦
dì ãéáò äåä ähîì ,àéä óBòä úàhçdid `xwiqd hegn dhnl - ©©¨¦§©¨£¨¨¦¨

.dlrnl `le dnc z` ozep[å]serd z`hg dzid eli` okäåä] äàfä §©¨¨£¨
[íãB÷ dì ãéáòligza -xiw lr d`fda dnc z` ozep did d ¨¦¨¥

,gafnd ceqi lr mcdn xzepd z` dvnn did jk xg` wxe ,gafnd
`idy xg`ne .d`fda `le ievina wx ozip dncy serd zlerk `le

.ievixd z` leqtl ick da oi` xwy zaygn
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`oifgeקמב mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

éøîàdl ciarwc i`de .`ed d`fd xzac ievin jde ,`id z`hg i`ce :iypi` -

.'eke xn`w `d - dlrnléîð éëä.dxiykc da oerny iax dcen i`cec -àìå
úåôåòìdfdy serd z`hg oebk ,daeg myl elr zeterc ,oinec zeterl i`cec -

.serd zler myl dhnl dncàðîçø øîàã øîéàóàíåøãáoetv edl raw `lc -

:dlera aizkc ,dlere my`e z`hgl rawck

aizke ,(` `xwie) "dpetv gafnd jxi lr"

hgyz dlerd hgyz xy` mewna" :z`hga

.my`a oke ,(e my) "z`hgdõéî÷ à÷ã àäå
úùçøîá äì.zygxn myl ,xnelk -úáçî

àéåä:opiqxb ikd .afknc irci rcine -

øîà åæ àîìéãå,`xkpin `l izk` ,xnelk -

,xcp zygxn meylc xn`w `hyew :ixaqc

:zxn` `wce .zagna diiz`e xar xarine

`ki` - `ied zagn zagna diiz`c oeik

`ia` ef dgpn" `nlicc ,`id `l :xninl

diiepyl ivn `l ezc ,xn` "zygxna

.zagnlïðáøìikd ,dleqt df ixd :ixn`c -

iaxk op`e .ikd jxtinle xninl `ki`c inp

:mzd xne` oerny iaxe ,ixiinw oerny

- zygxna `iade "zagna ilr ixd" xne`d

e`l `pnc `zeriaw `nl` ,`vi excp ici s`

.`id melkøîà àðù àìå éìò øîà àðù àì
äæ éøäzagn - zagna diiz` ik ,jklid -

daygn - zygxn meyl dl unw ike ,`ied

:xninl `ki` migaf iab la` .`ied `xkpinc

iab :`iyw i`e .mexca edpihgye xar xarin

zler ixaqc ,ikd dil ipyil serd z`hg

,jxtinl `kil `d !xar xarine `ed serd

ciarc - `cg ,dil opiwfgn `l ixeqi` ixzc

.dhnl dil ciar `wc - cere ,d`fd dil

.dawp z`hge ,xkf dleräèçåù éðéøä øîà
øîéîì àëéà éàî ãéçé íùìi`ce `d -

e` dayk ,`id dawp cigi z`hgc opirci

!dxiryãéçé úàèçã åúå,`id dawp -

i`n ,dler myl dhgye dxfrl dawp `iade

xninl `ki`?àéñëéîlgxc zeawp -

.drici `le ,dapfa dil`aäøéòùdl oi`c -

xninl `ki` i`n ,apfúåìéæâ íùà ?-

xy` dlifbd z` aiyde" :"`xwie"a aizkc

,(d `xwie) 'ebe "`iai eny` z`e 'ebe lfb

aizkc ,edpip mipy izy ipa - zelirn my`e

.(my) "li`" edaòøåöîå øéæð íùàaizk -

zkqna `ed dpy oa yak lke ,"yak" eda

.(b dpyn ` wxt) dxtúåìéæâ íùà åúå
úåìéòîå,mipy izy ipa ediipica edpzi`c -

`l` `a epi` my` !evxil gqt myl ohgye

.miyakd onøîö éàäãyi miyak my` -

xriy `l` xnv el oi` xirye ,xnv el

.`ed lkl ielb xace ,`nlraàøëéã éøîà
àåä àîëåàikdle .`ed xegy li` :ixaq -

.od mixegy mixiry mzqc ,`nke` hwpìâò
øôåehgyy giyn odk xt oebk ,z`hg -

o`vd on `l` oi`a oi`y ,my`e gqt myl

.evxil
äçðî
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äöéî:(d `xwie) aizkck ,ceqi da aizkc ab lr s` Ð dxiyk gafna mewn lka dnc

`l ievinc (a ,dq migaf) "serd z`hg" wxta opixn`d ,"gafnd ceqi l` dvni"

.(a ,g) dlirnc ipy wxta `id `zbelte .llk dvin `l elit` akrnúàèçdfdy serd

did (dzr) ok enk la` .dzr ok enk dywn ,d`fde ievinn zeywdl ligzdy itl Ð dnc

dhnl dwlny z`hg zwilnn zeywdl leki

,dlrnl serd zler zwilnc ,dler myl

:(` ,dq) "miycw iycw" wxta migafa opixn`ck

.dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

éàãÐ edl ciar ded mexca milw miycw

xnele irhinl izil `lc meyn :oizrc `wlq

.miycw iycw mdy

øáòéîå`d Ð mexca edpihgye xarc `ed

`iyew iab lirl ikd ipyn `lc

zler myl dhnl dnc dfdy serd z`hgc

yn :qxhpewa yxit ,serd`le ,izxz `ki`c me

m`c ,dyw eyexitle .dhnle d`fd dyriy irh

`ki`c ,dler myl dnda z`hgn el iywz ok

`zydc d`xpe !lirl `pyixtck iiepiy izxz

,zeterl `le migaflc lirlc `iepiyn ea xfeg

.xar xarin opixn`c iiepyl `ki` edlek`c

àîìàÐ `ed melk e`l `pnc `zeriaw

:opz (a ,cw zegpn) `xza wxtae

`iai Ð "izyxit dn rcei ipi`e izyxit"

ikide .oerny iaxk `xnba dl iwene ,ozyng

oerny iaxl `d ?oerny iaxc dizeek `iz`

`nye !`vi zygxn `iade zagn yxit elit`

`ki`c oebk ,inp i`e .miny ici z`vl `aa mzd

`dz Ð izxcp ef m` :xn`we iziinc ,`cg

.dacp `dz Ð e`l m`e ,ixcpl

àìdywd Ð ef xn` `py `le ilr xn` `py

gpiz :xi`n epiax axd oa wgvi iax axd

dlela myl daixg `l` ,zygxn myl zagn

xarc `ed xarine ,`id dlela `d :ixn` Ð

yie !daixg myl dlela oke .daixg dl ciare

daixg dyriy ,ypi` irh `l `dac :xnel

`gipc :xnel yi cere .daixg dlelae dlela

`la dyecw dgpn xn`c o`nl oia ,ikd e`la

`la dyecw dgpn oi` xn`c o`nl oia ,ony

.oeir jixv ,onwl onyïåéë`iyp xiry `ki`c

,`ed `iyp xiry :ixn` Ð li` ef dler m`e Ð

.`ed `nke` `xkic ixn` :jenqa opixn`ck

øîàzelirn my` myl zelifb my` myl

izk` :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n

xn`dc .dpy oa dil iziine xar xar i`c ixn`

oa my` :(a ,hi) "miycw el`" wxta dxenza

oa ,mizy oa e`iade dpydpy oa e`iade mizy

:xnel yie !daeg myl elr `ly `l` ,dxiyk Ð

dnvr lk :mzd xn`c ,dinrhl oerny iaxc

.dyecw dpi`éàäãxnv Ð xriy i`de xnv

rlezk enic`i m`" :(` diryi) aizkck ,oal

yixa rnynck ,xegy xriy ."eidi xnvk

ibqn ifir `nrh i`n :(a ,fr zay) "oii `ivend"

`yixa ,mler ly eziixak ?ixni` xcde `yixa

ixn` :`kd xn`wc epiide .`xedp xcde `keyg

.ok yxit `l qxhpewae .`ed `nke` `xkic
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ävéî :øî øîàc ,àeä äàfä øúác éevéî àîìéc :éøîà̈§¦¦§¨¦§¨©©¨¨§¨©¨¦¨

çaæna íB÷î ìëa dîc¯¯ .äøéLkäfäL óBòä úàhç ¨¨§¨¨©¦§¥©§¥¨©©¨¤¦¨

ì ähîì dîcïéçéëBî äéNòîc ;ävøz óBòä úìBò íL ¨¨§©¨§¥©¨§©¤§©£¤¨¦¦

àéä óBòä úìBò éàc ,àéä óBò úàhçc äéìò¯äìòîì ¨¤¨§©©¦§¦©¨¦§©§¨

!déì ãéáò äåä éevéîe ,dì ãéáò äåä¯àlà ,éîð éëä £¨¨¥¨¦£¨¨¥¥¨¦©¦¤¨

øîà÷ "íéçáæì úBîBc úBçðnä ïéàL éôì"¯,íéçáæì §¦¤¥©§¨¦§¨¦¨¨©¦§¨¦

.úBôBòì àìå¯ì ïBôva ïèçML íéLã÷ éLã÷íéLã÷ íL §Ÿ§¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨§¥¨¨¦

íéLã÷ éLã÷c ïäéìò ïéçéëBî ïäéNòî ;evøéì íél÷©¦¦©©£¥¤¦¦£¥¤§¨§¥¨¨¦

íél÷ íéLã÷ éàc ,eäðéð¯!eäì ãéáò äåä íBøca¯ ¦§§¦¨¨¦©¦©¨£¨¨¥§

àðîçø øîàc øeîéà¯éî ïBôva àìå íBøca ,íBøca óà ¥§¨©©£¨¨©©¨©¨§Ÿ©¨¦

.äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL :ïðúc ?øîà¯íél÷ íéLã÷ ¨©¦§©§¦¨¨§¨¨¨£¨¨¨¨¦©¦

ì íBøca ïèçMLïäéNòî ;evøéì íéLã÷ éLã÷ íL ¤§¨¨©¨§¥¨§¥¨¨¦¦©©£¥¤

íéLã÷ éLã÷ éàc ,eäðéð íél÷ íéLã÷c ïäéìò ïéçéëBî¯ ¦¦£¥¤§¨¨¦©¦¦§§¦¨§¥¨¨¦

!eäì ãéáò äåä ïBôva¯,eäðéð íéLã÷ éLã÷ :éøîà ©¨£¨¨¥§¨§¦¨§¥¨¨¦¦§

.íBøca eäì èçLå øáòc àeä øaòéîe¯úáçî ,éëä éà ¦§©©£©§¨©§©¨¦¨¦©£©

ìúLçøîì dì õéî÷ à÷c éàä ,éîð úLçøî íL¯:øîà §¥©§¤¤©¦©§¨¨¥¨§©§¤¤¨©

úáçîa dì éúééîc àäå ,øãð úLçøîa éàä¯úLçøîc ©§©§¤¤§©§¨§©§¥¨§©£©§©§¤¤

!úáçîa dééúàå øáòc àeä øaòîe ,àéä¯éîð ék íúä ¦¦§©©£©§©§¨§©£©¨¨¦©¦

úáçîa dì éúééî ék ,øãð úLçøîa¯,àéåä úáçî §©§¤¤§©¦©§¥¨§©£©©£©¨§¨

,úLçøîa àéáäå "úáçîa éìò éøä" øîBàä :ïðúãk§¦§©¨¥£¥¨©§©£©§¥¦§©§¤¤

úáçîa àéáäå "úLçøîa"¯Bøãð éãéå àéáä àéáäM äî §©§¤¤§¥¦§©£©©¤¥¦¥¦¦¥¦§

.àöé àì¯àéáäå "úáçîa àéáäì Bæ" øîà àîìéãå Ÿ¨¨§¦§¨¨©§¨¦§©£©§¥¦

,úLçøîa àéáäå "úáçîa àéáäì Bæ" :ïðúãk ,úLçøîa§©§¤¤§¦§©§¨¦§©£©§¥¦§©§¤¤

úáçîa àéáäå "úLçøîa"¯!äìeñt Bæ éøäéëä ïðaøì §©§¤¤§¥¦§©£©£¥§¨§©¨©¨¦

Bøãð éãé óà :ïBòîL éaø øîàc ïåék ,ïBòîL éaøì ;éîð©¦§©¦¦§¥¨§¨©©¦¦§©§¥¦§

àðL àìå ,àeä íeìë àìå àðîc àúeòéá÷ àîìà ,àöé̈¨©§¨§¦¨§¨¨§¨§§¨§¨

."éìò" øîà àðL àìå "Bæ" øîà¯äìBò ,äzòî àlà £©§¨§¨£©¨©¤¨¥©¨¨

ì èçML¯ !äá÷ð éàäå øëæ éàäc ,ävøz úàhç íLïåék ¤¨©§¥©¨§©¤§©¨¨§©§¥¨¥¨

¯ .òéãé àì ,àeä øëæc àéNð øéòN àkéàcì" øîàíL §¦¨§¦¨¦§¨¨¨§¦©£©§¥

ãéçé úàhç ,eúå ?øîéîì àkéà éàî "ãéçé úàhç©©¨¦©¦¨§¥©§©©¨¦

ì dèçML!øëæ äìBòå äá÷ð úàhçc ,ävøz äìBò íL ¤§¨¨§¥¨§©¤§©¨§¥¨§¨¨¨

¯¯ .äéìàa àéñkéîéúééà ,äNák éúééàc àëéä çðéúä ¦¨§¨§©§¨¨¥©¥¨§©§¥¦§¨©§¥

?øîéîì àkéà éàî äøéòN¯úBá÷ðì íéøëæ ïéa ,àlà §¦¨©¦¨§¥©¤¨¥§¨¦¦§¥

.éLðéàc eäéézòcà åàì¯ì BèçML çñtíLà íL ¨©©§©§¤¡¨¥¤©¤§¨§¥¨¨

¯ !íézL ïa éàäå äðL ïa éàäc ,évøéìíLà àkéàc ïåék ¦©¥§©¤¨¨§©¤§©¦¥¨§¦¨£©

.äéì à÷éñt àì ,òøBöî íLàå øéæð¯ì" øîàíLà íeL ¨¦©£©§¨¨§¦¨¥£©§£©

ìe úBìéæb,eúå ?øîéîì àkéà éàî ,"úBìéòî íLà íeL §¥§£©§¦©¦¨§¥©§

ì ïèçML úBìéòî íLàå úBìéæb íLà,evøéì çñt íeL £©§¥©£©§¦¤§¨¨§¤©¦©

¯ !íéðL ézL ïa éðäå äðL ïa çñôcäðL ïa ïéa ,àlà §¤©¤¨¨§¨¥¤§¥¨¦¤¨¥¤¨¨

ïa àkéàc ,éLðéàc eäéézòcà åàì íéðL ézL ïa ïéáì§¥¤§¥¨¦¨©©§©§¤¡¨¥§¦¨¤

¯ .äðL ïák éæçéîc íézL ïa àkéàå ,íézL ïák éæçéîc äðLì BèçML øéòN!øòéN éàäå øîö éàäc ,évøéì íLà íeL¯:éøîà ¨¨§¦§¥§¤§©¦§¦¨¤§©¦§¦§¥§¤¨¨¨¦¤§¨§¨¨¦©¥§©¤¤§©¥¨¨§¦

¯ .àeä àîkeà àøëécì ïèçML øôe ìâò!àkéì íLàå çñôa øôe ìâòc ,evøéì íLàå çñt íeL¯,éîð éëä ïéà ¦§¨¨¨¥¤¨¤§¨¨§¤©§¨¨¦©§¥¤¨§¤©§¨¨¥¨¦¨¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zegpn(ycew zay meil)

dler `idy dilr migiken serd zler iyrn oi` :`xnbd zvxzn
c meyn ,z`hg `leéøîà,dnc ievin lr mi`exdéevéî àîìéc ¨§¦¦§¨¦

øúác[xg`ly-]àeä äàfä,mcd z` dvnn `edy dnn s`e §¨©©¨¨
,dler `idy dgked oi` dhnl `le dlrnløî øîàcepipy ixdy - §¨©©

migafa(:bq),ävéîz`dîcserd z`hg lyçaæna íB÷î ìëa ¦¨¨¨§¨¨©¦§¥©
.äøéLk§¥¨

eiyrny lky oerny iax zhiya dax ixacl :`xnbd dywn cer
,ycew iepiya lqtp epi` `ed oaxw dfi` migikenäfäL óBòä úàhç©©¨¤¦¨

ähîì dîcdpick `xwiqd hegnìc .ävøz óBòä úìBò íLixd ¨¨§©¨§¥©¨§©¤§
,àéä óBò úàhçc äéìò ïéçéëBî äéNòîmeynóBòä úìBò éàc ©£¤¨¦¦¨¤¨§©©¦§¦©¨

déì ãéáò äåä éevéîe ,dì ãéáò äåä äìòîì ,àéähegn dlrnl - ¦§©§¨£¨¨¦¨¦£¨¨¦¥
`le ievina dnc z` zzl eilr did oke ,dzeyrl el did `xwiqd

d`fda.:`xnbd zvxznénð éëä`id oerny iax zrcl ok` - ¨¦©¦
,dvxne dxiykàlàxn`y dnúBîBc úBçðnä ïéàL éôì' ¤¨§¦¤¥©§¨

,'íéçáfì,mda lqet ycew iepiyy migafa dceny rnynyixd ©§¨¦
àìå 'íéçáfì' øîà÷xn`,'úBôBòì'ok`y ser zepaxw yi mlerle ¨¨©©§¨¦§Ÿ¨

.ycew iepiya milqtp mpi`e zegpnl minec
:`xnbd dywn cerïBôva ïèçML íéLã÷ éLã÷mpick dxfrd ¨§¥¨¨¦¤§¨¨¦§

ìíél÷ íéLã÷ íLoerny iax zrclevøéìixdy ,[evxi-]ïäéNòî §¥¨¨¦©¦¦©©£¥¤
eäðéð íéLã÷ éLã÷c ïäéìò ïéçéëBî,meyníél÷ íéLã÷ éàc,md ¦¦£¥¤§¨§¥¨¨¦¦§§¦¨¨¦©¦

íBøãadxfrdeäì ãéáò äåä.mze` hgey did -:`xnbd zvxzn ¦§£¨¨¦§
øeîéàxnel yi `ld -àðîçø øîàcdxyk milw miycw zhigyy ¥§¨©©£¨¨

,íBøca óà`weec mle`éî ïBôva àìå íBøca[ike-]øîàaezkd ©©¨©¨§Ÿ©¨¦¨©
,okãixdïðúmigafa(.dp)milw miycw'.'äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL ©§©§¦¨¨§¨¨¨£¨¨

:`xnbd dywn ceríBøãa ïèçML íél÷ íéLã÷dxfrdìíL ¨¨¦©¦¤§¨¨¦§§¥
evøéì íéLã÷ éLã÷,ixdyíél÷ íéLã÷c ïäéìò ïéçéëBî ïäéNòî ¨§¥¨¨¦¦©©£¥¤¦¦£¥¤§¨¨¦©¦

,eäðéðmeyníéLã÷ éLã÷ éàcmd,eäì ãéáò äåä ïBôvaoky ¦§§¦¨§¥¨¨¦©¨£¨¨¦§
.oetva `weec `id miycw iycw zhigymhgeyyk :`xnbd zvxzn

,miycw iycw myl mexcaéøîày mi`exd,eäðéð íéLã÷ éLã÷ ¨§¦¨§¥¨¨¦¦§
íBøca eäì èçLå øáòc àeä øaòéîeoetv oic lr xary `l` - ¦§¨§¨©§¨©§©¨

.mexca mnewna `ly mhgye mda xn`py
:`xnbd dywnéëä éàunewdì úáçîénð úLçøî íLxnel yi ¦¨¦©£©§¥©§¤¤©¦

`l` ,dilr migiken diyrn oi`yéàäd`exy mc`d -õéî÷ à÷c ©§¨¨¦
a éàä ,øîà úLçønì dìzgpndì éúééîc àäå ,øãð úLçøî- ¨©©§¤¤¨©©§©§¤¤¨©§¨§©§¥¨

d`iany dneúáçnazn`adgpnä úLçøîcàé,xcpy itk ©©£©§©§¤¤¦
úáçna déiúàå øáòc àeä øaòîezagn d`iade xary `l` - ¦§¨§¨©§©§¥©©£©

epi` zygxn myl dvnewd odkdy xeaqie ,zygxn d`iadl mewna
oerny iax oi` recne ,zn`a `idy dn myl dze` unew `l` ,afkn

.ycew iepiy meyn dlqet:`xnbd zvxzníúämyl zagna ¨¨
zygxnénð ék[m` mb-]azgpn,øãð úLçøîmewn lknéúééî ék ¦©¦§©§¤¤¨©¦©§¥

dì[d`ianyk-]àéåä úáçî ,úáçna`le zagn oic dl yi - ¨©©£©©£©¨§¨
.zygxnïðúãkoldl(:aw),éìò éøä' øîBàädgpn `iadl'úáçna §¦§©¨¥£¥¨©©©£©
àéáäådze`úLçøna,ilr ixd' xcepd okeàéáäå úLçøna §¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦

,àéáä àéáäL äî 'úáçnadgpn oin eze` myl daixw `ide ©©£©©¤¥¦¥¦
,xcpy dgpnd oin myl `le `iadyåmle`àöé àì Bøãð éãé.`vnp §§¥¦§Ÿ¨¨

zagn d`ay xg`n mewn lkn ,zygxna milrad xcp m` s`y
zygxn myl dvnewy odkde ,zagn `idy dilr migiken diyrn

.eixaca afkn
:`xnbd dywn aeyàîìéãåy d`exd xeaqi -øîàlr milrad §¦§¨¨©

zleq ixd' znieqn zleqBædyecwàéáäìdgpn dze`'úáçna §¨¦©©£©
àéáäådze`,úLçøna,zagn zyecwa dyecw `id mewn lkny §¥¦©©§¤¤
ïðúãkoldl dpyna(my)ixd' xne`dàéáäå 'úáçna àéáäì Bæ §¦§©§¨¦©©£©§¥¦
dze`,úLçønaef ixd' xcpy e`àéáäå 'úLçønadze`,úáçna ©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©

.äìeñt Bæ éøämy dteba lg zagn myl dyicwdy xg`n oky £¥§¨
zrcly `vnp .dny dpzyn `l zygxna d`iad m` s`e ,zagn
ef zygxn unewd odkd ,zagnl milrad dyicwdy xaeqd d`exd
dl yi ok m`e ,dz`ad oic lr xaer `l` afkn epi` zagn myl

.ycew iepiy meyn lqtidl:`xnbd zvxznìzhiyénð éëä ïðaø §©¨¨¨¦©¦

,zagn `idy migiken diyrn oi` zygxn myl zagn zgpn ok` -
j` .zygxn myl deyicwdy okzi okyìzhiyïBòîL éaø §©¦¦§

`ziixaa(my),`ed ok `lïBòîL éaø øîàc ïåékilr ixd' xne`a ¥¨§¨©©¦¦§
y zygxn `iade 'zagnàîìà .àöé Bøãð éãé óàeixacn gken ©§¥¦§¨¨©§¨

àðîc àúeòéá÷xcpd zrya [ilkd zriaw-],àeä íeìk àìå`l` §¦¨§¨¨§Ÿ§
,zygxn zgpna s` zagn zgpn ly xcp ici mi`veiåok m`àðL àì §Ÿ§¨

,éìò øîà àðL àìå Bæ øîàmbezgpn myl zleqd z` yicwdyk ¨©§Ÿ§¨¨©¨©
xyt` ok lre ,cala xeaica 'zagn' my dilr lg oi` zagn

.zygxn d`iadle dzepyl
oaxwd iyrny lky xaeqd oerny iax ixacl :`xnbd dywn cer

,ycew iepiy meyn ea oi` eilr migikenèçML äìBò äzòî àlà¤¨¥©¨¨¤¨©
ìc ,ävøz úàhç íLixdéàän d`a dlerå øëæeli`éàäz`hg §¥©¨§©¤§©¨¨§©

n d`a,äá÷ðdvxn dpi` recne ,dler `idy gken xkf d`ay jkne §¥¨
.ycew iepiya:`xnbd zvxznøéòN àkéàc ïåékly z`hgàéNð ¥¨§¦¨§¦¨¦
,àeä øëæcz`hg myl dlerd z` hgeyd odkd z` d`exd lkàì §¨¨Ÿ

òéãéz`hg myl dhgey `edy xeaqi oky ,eixaca afkn `edy §¦©
.`iyp

m` :`xnbd dywn aeyøîàdhgey ipixd' ,dler hgeydìíL ¨©§¥
,øîéîì àkéà éàî ,'ãéçé úàhç`edy lkl xkip df ote`a `ld ©©¨¦©¦¨§¥©

.dvxn dlerd oi` recne ,xkf d`a dpi` cigi z`hg oky ,afkn
eúåzeywdl yi cere -ì dèçML ãéçé úàhç,ävøz äìBò íL §©©¨¦¤§¨¨§¥¨§©¤
cixdúàhçd`aäìBòå äá÷ðd`a,øëædlerl dawp hgeyyke §©¨§¥¨§¨¨¨

.dler `le z`hg `idy dilr giken dly d`xnd:`xnbd zvxzn
z`hgd zeawpàéñkéî[dqekn-]äéìàad`exd oi`e ,dapfay ¦©§¨§©§¨

dhgeyd zaygn lr xkip oi` ok lre ,dawp e` xkf `id m` oigan
.afkn `edy dler myl

:`xnbd dywn aeyçðéúädhgypy z`hg recn ayiin df uexiz - ¨¦©
wx dleqt dler myléúééàc àëéäez`hgl [`iady-]äNákyiy ¥¨§©§¥¦§¨
m` la` ,dil` dläøéòN éúééàdler myl dhgyeàkéà éàî ©§¥§¦¨©¦¨

,øîéîìdpi`y dawp `idy dilr xkipe ,dil` dxiryl oi` `ld §¥©

.dlerl die`x:`xnbd zvxznàlàlcaddúBá÷ðì íéøëæ ïéa ¤¨¥§¨¦¦§¥
éLðéàc eäéézòcà åàìok lre ,mal z` eil` miny miyp` oi` - ¨©©§©§§¦§¥

myl dhgeyy z`hg lr xne`yk eixaca afkn `edy xkip oi`
.dler

:`xnbd dywn cerì BèçML çñtévøéì íLà íL,[dvxi-]cixd ¤©¤§¨§¥¨¨¦©¥§©§
éàägqtdy wx `aå ,äðL ïaeli`éàäli`n wx `a my`ïa ©¤¨¨§©¤

,íézLmeyn lqtp `ed recne ,my` `le gqt `edy eilr xkipe §©¦
.ycew iepiy:`xnbd zvxznòøBöî íLàå øéæð íLà àkéàc ïåék¥¨§¦¨£©¨¦©£©§¨

,dpy oa yakn mi`aydéì à÷éñt àìz` d`exl el xexa `l - Ÿ§¦¨¥
myl hgey `edy xeaqi oky ,afkn `edy my` myl gqt hgeyd

.dpy ipa mdy el` zeny`
m` :`xnbd dywn aeyøîàehgey `edy gqtd lrìíLà íeL ¨©§£©

ìe úBìéæbúBìéòî íLà íeLmizpy oa li`n mi`adàkéà éàî §¥§£©§¦©¦¨
,øîéîì.xwy mdy eixac lr xkip i`cea df ote`a `ld §¥©

eúådyw cere -ì ïèçML úBìéòî íLàå úBìéæb íLàçñt íeL §£©§¥©£©§¦¤§¨¨§¤©
evøéì,[evxi-]cixdçñô`edéðäå ,äðL ïali`n wx mi`a zeny` ¦©§¤©¤¨¨§¨¥

yak `edy,íéðL ézL ïarecn mdilr dgiken mzi`xny xg`ne ¤§¥¨¦
.daeg myl miler mpi`:`xnbd zvxznàlàlcaddïéayakïa ¤¨¥¤

ïéáì äðLli`éLðéàc eäéézòcà åàì íéðL ézL ïareci epi` - ¨¨§¥¤§¥¨¦¨©©§©§§¦§¥
meyn ,mc` ipaléæçéîc äðL ïa àkéàc[d`xpy-]íézL ïák §¦¨¤¨¨§¦§¥§¤§©¦

.äðL ïák éæçéîc íézL ïa àkéàå§¦¨¤§©¦§¦§¥§¤¨¨
:`xnbd dywn cerøéòNz`hg ly mifrì BèçMLíLà íeL ¨¦¤§¨§¨¨

mili`n e` miyakn `l` `a epi`yc ,évøéìixdéàäel yi yak ¦©¥§©
øîö,åeli`éàäel yi xiryøòéNdf lcady xg`ne ,xnv `le ¤¤§©¥¨

m`e ,xwy `idy ef iepiy zaygn lr xkipy `vnp ,mc` lkl reci

.ycew iepiy meyn lqtp `ed recn ok:`xnbd zvxznéøîà̈§¦
y mi`exdàîëeà àøëéc[xegy li`-]àeäenk d`xpe exnv ffbpy ¦§¨¨¨

`idy my` myl ehgeyd zaygn lr giken ed`xn oi`e ,xiry
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המשך בעמוד סס



קמג מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

éøîàdl ciarwc i`de .`ed d`fd xzac ievin jde ,`id z`hg i`ce :iypi` -

.'eke xn`w `d - dlrnléîð éëä.dxiykc da oerny iax dcen i`cec -àìå
úåôåòìdfdy serd z`hg oebk ,daeg myl elr zeterc ,oinec zeterl i`cec -

.serd zler myl dhnl dncàðîçø øîàã øîéàóàíåøãáoetv edl raw `lc -

:dlera aizkc ,dlere my`e z`hgl rawck

aizke ,(` `xwie) "dpetv gafnd jxi lr"

hgyz dlerd hgyz xy` mewna" :z`hga

.my`a oke ,(e my) "z`hgdõéî÷ à÷ã àäå
úùçøîá äì.zygxn myl ,xnelk -úáçî

àéåä:opiqxb ikd .afknc irci rcine -

øîà åæ àîìéãå,`xkpin `l izk` ,xnelk -

,xcp zygxn meylc xn`w `hyew :ixaqc

:zxn` `wce .zagna diiz`e xar xarine

`ki` - `ied zagn zagna diiz`c oeik

`ia` ef dgpn" `nlicc ,`id `l :xninl

diiepyl ivn `l ezc ,xn` "zygxna

.zagnlïðáøìikd ,dleqt df ixd :ixn`c -

iaxk op`e .ikd jxtinle xninl `ki`c inp

:mzd xne` oerny iaxe ,ixiinw oerny

- zygxna `iade "zagna ilr ixd" xne`d

e`l `pnc `zeriaw `nl` ,`vi excp ici s`

.`id melkøîà àðù àìå éìò øîà àðù àì
äæ éøäzagn - zagna diiz` ik ,jklid -

daygn - zygxn meyl dl unw ike ,`ied

:xninl `ki` migaf iab la` .`ied `xkpinc

iab :`iyw i`e .mexca edpihgye xar xarin

zler ixaqc ,ikd dil ipyil serd z`hg

,jxtinl `kil `d !xar xarine `ed serd

ciarc - `cg ,dil opiwfgn `l ixeqi` ixzc

.dhnl dil ciar `wc - cere ,d`fd dil

.dawp z`hge ,xkf dleräèçåù éðéøä øîà
øîéîì àëéà éàî ãéçé íùìi`ce `d -

e` dayk ,`id dawp cigi z`hgc opirci

!dxiryãéçé úàèçã åúå,`id dawp -

i`n ,dler myl dhgye dxfrl dawp `iade

xninl `ki`?àéñëéîlgxc zeawp -

.drici `le ,dapfa dil`aäøéòùdl oi`c -

xninl `ki` i`n ,apfúåìéæâ íùà ?-

xy` dlifbd z` aiyde" :"`xwie"a aizkc

,(d `xwie) 'ebe "`iai eny` z`e 'ebe lfb

aizkc ,edpip mipy izy ipa - zelirn my`e

.(my) "li`" edaòøåöîå øéæð íùàaizk -

zkqna `ed dpy oa yak lke ,"yak" eda

.(b dpyn ` wxt) dxtúåìéæâ íùà åúå
úåìéòîå,mipy izy ipa ediipica edpzi`c -

`l` `a epi` my` !evxil gqt myl ohgye

.miyakd onøîö éàäãyi miyak my` -

xriy `l` xnv el oi` xirye ,xnv el

.`ed lkl ielb xace ,`nlraàøëéã éøîà
àåä àîëåàikdle .`ed xegy li` :ixaq -

.od mixegy mixiry mzqc ,`nke` hwpìâò
øôåehgyy giyn odk xt oebk ,z`hg -

o`vd on `l` oi`a oi`y ,my`e gqt myl

.evxil
äçðî
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äöéî:(d `xwie) aizkck ,ceqi da aizkc ab lr s` Ð dxiyk gafna mewn lka dnc

`l ievinc (a ,dq migaf) "serd z`hg" wxta opixn`d ,"gafnd ceqi l` dvni"

.(a ,g) dlirnc ipy wxta `id `zbelte .llk dvin `l elit` akrnúàèçdfdy serd

did (dzr) ok enk la` .dzr ok enk dywn ,d`fde ievinn zeywdl ligzdy itl Ð dnc

dhnl dwlny z`hg zwilnn zeywdl leki

,dlrnl serd zler zwilnc ,dler myl

:(` ,dq) "miycw iycw" wxta migafa opixn`ck

.dwiln s` Ð gafn ly ey`xa dxhwd dn

éàãÐ edl ciar ded mexca milw miycw

xnele irhinl izil `lc meyn :oizrc `wlq

.miycw iycw mdy

øáòéîå`d Ð mexca edpihgye xarc `ed

`iyew iab lirl ikd ipyn `lc

zler myl dhnl dnc dfdy serd z`hgc

yn :qxhpewa yxit ,serd`le ,izxz `ki`c me

m`c ,dyw eyexitle .dhnle d`fd dyriy irh

`ki`c ,dler myl dnda z`hgn el iywz ok

`zydc d`xpe !lirl `pyixtck iiepiy izxz

,zeterl `le migaflc lirlc `iepiyn ea xfeg

.xar xarin opixn`c iiepyl `ki` edlek`c

àîìàÐ `ed melk e`l `pnc `zeriaw

:opz (a ,cw zegpn) `xza wxtae

`iai Ð "izyxit dn rcei ipi`e izyxit"

ikide .oerny iaxk `xnba dl iwene ,ozyng

oerny iaxl `d ?oerny iaxc dizeek `iz`

`nye !`vi zygxn `iade zagn yxit elit`

`ki`c oebk ,inp i`e .miny ici z`vl `aa mzd

`dz Ð izxcp ef m` :xn`we iziinc ,`cg

.dacp `dz Ð e`l m`e ,ixcpl

àìdywd Ð ef xn` `py `le ilr xn` `py

gpiz :xi`n epiax axd oa wgvi iax axd

dlela myl daixg `l` ,zygxn myl zagn

xarc `ed xarine ,`id dlela `d :ixn` Ð

yie !daixg myl dlela oke .daixg dl ciare

daixg dyriy ,ypi` irh `l `dac :xnel

`gipc :xnel yi cere .daixg dlelae dlela

`la dyecw dgpn xn`c o`nl oia ,ikd e`la

`la dyecw dgpn oi` xn`c o`nl oia ,ony

.oeir jixv ,onwl onyïåéë`iyp xiry `ki`c

,`ed `iyp xiry :ixn` Ð li` ef dler m`e Ð

.`ed `nke` `xkic ixn` :jenqa opixn`ck

øîàzelirn my` myl zelifb my` myl

izk` :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n

xn`dc .dpy oa dil iziine xar xar i`c ixn`

oa my` :(a ,hi) "miycw el`" wxta dxenza

oa ,mizy oa e`iade dpydpy oa e`iade mizy

:xnel yie !daeg myl elr `ly `l` ,dxiyk Ð

dnvr lk :mzd xn`c ,dinrhl oerny iaxc

.dyecw dpi`éàäãxnv Ð xriy i`de xnv

rlezk enic`i m`" :(` diryi) aizkck ,oal

yixa rnynck ,xegy xriy ."eidi xnvk

ibqn ifir `nrh i`n :(a ,fr zay) "oii `ivend"

`yixa ,mler ly eziixak ?ixni` xcde `yixa

ixn` :`kd xn`wc epiide .`xedp xcde `keyg

.ok yxit `l qxhpewae .`ed `nke` `xkic

o`k
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ävéî :øî øîàc ,àeä äàfä øúác éevéî àîìéc :éøîà̈§¦¦§¨¦§¨©©¨¨§¨©¨¦¨

çaæna íB÷î ìëa dîc¯¯ .äøéLkäfäL óBòä úàhç ¨¨§¨¨©¦§¥©§¥¨©©¨¤¦¨

ì ähîì dîcïéçéëBî äéNòîc ;ävøz óBòä úìBò íL ¨¨§©¨§¥©¨§©¤§©£¤¨¦¦

àéä óBòä úìBò éàc ,àéä óBò úàhçc äéìò¯äìòîì ¨¤¨§©©¦§¦©¨¦§©§¨

!déì ãéáò äåä éevéîe ,dì ãéáò äåä¯àlà ,éîð éëä £¨¨¥¨¦£¨¨¥¥¨¦©¦¤¨

øîà÷ "íéçáæì úBîBc úBçðnä ïéàL éôì"¯,íéçáæì §¦¤¥©§¨¦§¨¦¨¨©¦§¨¦

.úBôBòì àìå¯ì ïBôva ïèçML íéLã÷ éLã÷íéLã÷ íL §Ÿ§¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨§¥¨¨¦

íéLã÷ éLã÷c ïäéìò ïéçéëBî ïäéNòî ;evøéì íél÷©¦¦©©£¥¤¦¦£¥¤§¨§¥¨¨¦

íél÷ íéLã÷ éàc ,eäðéð¯!eäì ãéáò äåä íBøca¯ ¦§§¦¨¨¦©¦©¨£¨¨¥§

àðîçø øîàc øeîéà¯éî ïBôva àìå íBøca ,íBøca óà ¥§¨©©£¨¨©©¨©¨§Ÿ©¨¦

.äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL :ïðúc ?øîà¯íél÷ íéLã÷ ¨©¦§©§¦¨¨§¨¨¨£¨¨¨¨¦©¦

ì íBøca ïèçMLïäéNòî ;evøéì íéLã÷ éLã÷ íL ¤§¨¨©¨§¥¨§¥¨¨¦¦©©£¥¤

íéLã÷ éLã÷ éàc ,eäðéð íél÷ íéLã÷c ïäéìò ïéçéëBî¯ ¦¦£¥¤§¨¨¦©¦¦§§¦¨§¥¨¨¦

!eäì ãéáò äåä ïBôva¯,eäðéð íéLã÷ éLã÷ :éøîà ©¨£¨¨¥§¨§¦¨§¥¨¨¦¦§

.íBøca eäì èçLå øáòc àeä øaòéîe¯úáçî ,éëä éà ¦§©©£©§¨©§©¨¦¨¦©£©

ìúLçøîì dì õéî÷ à÷c éàä ,éîð úLçøî íL¯:øîà §¥©§¤¤©¦©§¨¨¥¨§©§¤¤¨©

úáçîa dì éúééîc àäå ,øãð úLçøîa éàä¯úLçøîc ©§©§¤¤§©§¨§©§¥¨§©£©§©§¤¤

!úáçîa dééúàå øáòc àeä øaòîe ,àéä¯éîð ék íúä ¦¦§©©£©§©§¨§©£©¨¨¦©¦

úáçîa dì éúééî ék ,øãð úLçøîa¯,àéåä úáçî §©§¤¤§©¦©§¥¨§©£©©£©¨§¨

,úLçøîa àéáäå "úáçîa éìò éøä" øîBàä :ïðúãk§¦§©¨¥£¥¨©§©£©§¥¦§©§¤¤

úáçîa àéáäå "úLçøîa"¯Bøãð éãéå àéáä àéáäM äî §©§¤¤§¥¦§©£©©¤¥¦¥¦¦¥¦§

.àöé àì¯àéáäå "úáçîa àéáäì Bæ" øîà àîìéãå Ÿ¨¨§¦§¨¨©§¨¦§©£©§¥¦

,úLçøîa àéáäå "úáçîa àéáäì Bæ" :ïðúãk ,úLçøîa§©§¤¤§¦§©§¨¦§©£©§¥¦§©§¤¤

úáçîa àéáäå "úLçøîa"¯!äìeñt Bæ éøäéëä ïðaøì §©§¤¤§¥¦§©£©£¥§¨§©¨©¨¦

Bøãð éãé óà :ïBòîL éaø øîàc ïåék ,ïBòîL éaøì ;éîð©¦§©¦¦§¥¨§¨©©¦¦§©§¥¦§

àðL àìå ,àeä íeìë àìå àðîc àúeòéá÷ àîìà ,àöé̈¨©§¨§¦¨§¨¨§¨§§¨§¨

."éìò" øîà àðL àìå "Bæ" øîà¯äìBò ,äzòî àlà £©§¨§¨£©¨©¤¨¥©¨¨

ì èçML¯ !äá÷ð éàäå øëæ éàäc ,ävøz úàhç íLïåék ¤¨©§¥©¨§©¤§©¨¨§©§¥¨¥¨

¯ .òéãé àì ,àeä øëæc àéNð øéòN àkéàcì" øîàíL §¦¨§¦¨¦§¨¨¨§¦©£©§¥

ãéçé úàhç ,eúå ?øîéîì àkéà éàî "ãéçé úàhç©©¨¦©¦¨§¥©§©©¨¦

ì dèçML!øëæ äìBòå äá÷ð úàhçc ,ävøz äìBò íL ¤§¨¨§¥¨§©¤§©¨§¥¨§¨¨¨

¯¯ .äéìàa àéñkéîéúééà ,äNák éúééàc àëéä çðéúä ¦¨§¨§©§¨¨¥©¥¨§©§¥¦§¨©§¥

?øîéîì àkéà éàî äøéòN¯úBá÷ðì íéøëæ ïéa ,àlà §¦¨©¦¨§¥©¤¨¥§¨¦¦§¥

.éLðéàc eäéézòcà åàì¯ì BèçML çñtíLà íL ¨©©§©§¤¡¨¥¤©¤§¨§¥¨¨

¯ !íézL ïa éàäå äðL ïa éàäc ,évøéìíLà àkéàc ïåék ¦©¥§©¤¨¨§©¤§©¦¥¨§¦¨£©

.äéì à÷éñt àì ,òøBöî íLàå øéæð¯ì" øîàíLà íeL ¨¦©£©§¨¨§¦¨¥£©§£©

ìe úBìéæb,eúå ?øîéîì àkéà éàî ,"úBìéòî íLà íeL §¥§£©§¦©¦¨§¥©§

ì ïèçML úBìéòî íLàå úBìéæb íLà,evøéì çñt íeL £©§¥©£©§¦¤§¨¨§¤©¦©

¯ !íéðL ézL ïa éðäå äðL ïa çñôcäðL ïa ïéa ,àlà §¤©¤¨¨§¨¥¤§¥¨¦¤¨¥¤¨¨

ïa àkéàc ,éLðéàc eäéézòcà åàì íéðL ézL ïa ïéáì§¥¤§¥¨¦¨©©§©§¤¡¨¥§¦¨¤

¯ .äðL ïák éæçéîc íézL ïa àkéàå ,íézL ïák éæçéîc äðLì BèçML øéòN!øòéN éàäå øîö éàäc ,évøéì íLà íeL¯:éøîà ¨¨§¦§¥§¤§©¦§¦¨¤§©¦§¦§¥§¤¨¨¨¦¤§¨§¨¨¦©¥§©¤¤§©¥¨¨§¦

¯ .àeä àîkeà àøëécì ïèçML øôe ìâò!àkéì íLàå çñôa øôe ìâòc ,evøéì íLàå çñt íeL¯,éîð éëä ïéà ¦§¨¨¨¥¤¨¤§¨¨§¤©§¨¨¦©§¥¤¨§¤©§¨¨¥¨¦¨¦©¦
éàîå
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מנחות. פרק ראשון - כל המנחות דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" קמד
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

äçðî íùì äçðî.elr ,zygxn myl zagn -äéìò ïéçéëåî äéùòî àðú àäå
øîà÷!xykzil inp gaf myl dgpn jklid -øîà÷ éëäzegpnd oi`y it lr s` -

`xkpin `lc daygn - zygxn myl zagn unewdc ab lr s`c ,migafl zenec

xninl `ki` migiken diyrn `dc ,ok epi`y xkip i`ce `l` ,`id ok didiy

dielbd daygn ol `xiaq i`cec ,lqtizc

- dleqt `idy oky lk afkn `edy lkl

."dgpnd zxez z`f" aizkc ,elr ikd elit`

.lirlc `eddl inc `l "`xkpin `l" `d

dielbd daygnc edl `xiaq iy` axe `ax

ikde ,zlqety oky lk afkn `edy lkl

`xkpinc daygn ,daxc` :onwl ivxzn

xzen exn`i `ny ,`pngx lqt xwy `idy

.zepaxwa zepylïë åðéà íéçáæá ìáà éàîå
meyn ,elr `lc `ed oic mzd :rnync -

olekl zg` dhigyc?`ed oicc oky lk `d

!`id xwy `edy xkpin `lc daygna ,elrc

ïìåëì úçà äèéçù àäãxninl `ki`e -

`ny xfbinl `kil `dc ,daeg myl dlrzc

`l ikd elit` - migafa zepyl xzen exn`i

,aizk `l "gafe dgpnd zxez z`f"c ,elr

zegpnd lkl zg` dxez :rnyn iedilc

.migafd lkl zg` dxezeäöøúåmyl -

on ueg :(` ,a) migafa opz dnl` !daeg

z`hgd one gqtdïðáøì ?z`f" edl zilc -

."zxez'åë áìç úàèç àáø øîà àä
äøéùë`le z`hg my dpin xwr `le -

.milral dzlråäéð åäééãäá úåìåò-

xifp zler myl (exn`i `ly) xninl `ki`e

dxiyk dnyl `ly z`hg z`vnpe ,hgy

oi`e - edpip zeler :`pixg` `pyil .aixwdl

egk iaiyg `le ,xiykdl `l` `hg lr oi`a

- edpip zeler :miyxtnc yie .z`hgk

x`ya ok oi`y dn ,dlerk mikqp miperhy

rxevn z`hg gpiz ,`ed xwir `le .ze`hg

(a ,v zegpn) "zecn izy" wxta opixn`ck

dperh `l xifp z`hg la` ,mikqp dperhc

!mikqpàìåñôì åäìåë åäì éðúîelit` -

dleqt mc z`hg myl hgyy alg z`hg

.aixwdlnàéù÷ àìiaxc` oerny iaxc -

:opiqxb ikd .oerny.zygxn myl zagnàäå
'åë àðúzgpn myl zagn zgpn elit`e -

`dc ,daeg myl dler `dz inp zygxn

!oigiken diyrnøîà÷ éëä`dc ,xnelk -

daygnc ,`id `zerixb oigiken diyrn

`ny ,`pngx lqt xwy `idy `xkpinc

it lr s` :opixn`w ikde .zepyl xzen exn`i

s` dgpnac ,migafl dnec dpi` dgpndy

xninl `ki`e ,oigiken diyrnc ab lr

zenk `xkpin `lc daygna `lqtinc

jk epi`y xkip i`ce `l` ,`id xne` `edy

my xkci` `lc `kid dxiyk ikd elit` -

`nrhl lirl opiyxtck 'ek la` i`ne .dgpn

.`axcäìåìá íùì äáøç.elrc ipzwc -

ïåòîù éáø øîà éàîà`nrh i`n ,xnelk -

elr?`kd `kil `dc ,daygn i`ce `d

!`pnàîìòá äìéá íùìxkci` `lc oeik -

- dlela zgpn myl daixg zgpn `icda

ipixd" xn`c o`nk ,edpip `nlra gex ixac

."(lela) xg` xac myl unewíéçáæá éëä éài`n` ,elr `lc oerny iax dcenc -

dcen?ip` ef daeg :xn`w ikdc ,daeg myl dlrz minly myl dler higy ik

!ipial ipew oia mely zeyrl myl hgeyìñô áæëî àåäù àøëðéîã äáùçî äáøãà
àðîçø.epaxw zcear lr xearle zepyl xzen :exn`i `ly -òîùî àì úøåú úàæ
åäìz`hg oerny iax xyk`c ogky` `lc ,"z`hgd zxez z`fe" edl `iywc -

.xifp z`hg myl algàçà áøã`l dil ipyc ab lr s`e .dlela myl daixg -

.dgpn epiid inp mzq dlelac ,`iepy i`d xazqinàñéâ éàäì äáøì.dielbd `le ,dl dlqt dielb dpi`y daygnc -àñéâ éàäì àáøìåoky lk dielbd daygnc -

.dlqtcçáæ íùì äçðî[` ,c scl jiiy o`kn] .`irye` iaxl `irain -ééáàã àéùå÷-
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ïàë.`zkec meya dia ixii` `lc ,df oipr `ax hwp mpga Ð gaf myl dgpn unewa

enk uxzl leki did "dgpnd zxez z`f" aizkc meyn wlgny envr df uexizc

zg` dxezc meyn xyk ycew iepiya ,milra iepiya o`k ycew iepiya o`k :dax uxizy

` did m` rnyn dedc ,dax ly epeyl dpiy jkitl `nye .zegpnd lkliepiya o`k :xne

myl dgpna elit` xyk ycew iepiyc Ð ycew

,`ziixac `pyil wiicc :xnel yi cere .gaf

iepiya "dleqt dnyl `ly dvnw" dil rnync

,ixn` `l daxk edlek :xn`wc onwle .ycew

mrh xninl el `gip Ð df `nrh yxtn `le

.mi`xen`d lkl deyd

óàlqtize `id `xkpin `lc daygnc ab lr

epeyl dpiy dnl :denzl yi daxd Ð

`xewy dnc ,`zrny yixa lirlc `pyiln

cge ,"`xkpin `l" `kd `xew "`xkpin" lirl

xkipy epiid Ð "`xkpin"c ,ediiexzl `yexit

epiid Ð `kdc "`xkpin `l"e ,xwy ezaygny

daxc` `l` ,aygn `edy enk `diy xkip oi`c

oeyld dpiy `nye !aygn `edy enk epi`y xkip

`gip jkitl ,lqtizc mrh zpizp enk `edy itl

`l" oeyl leqt lr lirle `kd hwpinl dil

daxk edlek :xn`wc `zrny seqae ."`xkpin

.`pngx lqt `xkpinc daygn daxc` ,ixn` `l

.leqt lr "`xkpin" oeyl hwp dax` i`wc meyn

éáøìiyxc `l opaxc rnyn Ð inp ikd oerny

mc" wxtac ab lr s` ."z`hgd zxez z`f"

lr fzipy z`hg mc iab (` ,av migaf) "z`hg

lkl zg` dxez :opiyxc ,qeaik oerh cbad

`aizkc icina ,biltc o`n `kile ,ze`hgd

ipd oebk ,`nlr ilek dil iyxc diteb z`hga

aizk `l ycew iepiy la` ,"z`hg mc" wxtc

`idda aizk micba qeaikc ,cere .z`hga

`nw wxtac :xn`z m`e ."dxezd z`f"c `zyxt

z`hg :beanc dinyn ax xn` (a ,h) migafc

zg` dxezc ,dxiyk oeygp z`hg myl dhgyy

`axl `iyxyn ax jixte .ze`hgd lkl

oigiken diyrnc `nrh ,oerny iaxc `ziixan

`nil ,`l Ð dilr oigiken diyrn oi` `d ,dilr

`ed `ax `d ?`iyew i`ne !"dgpnd zxez z`f"

!"zxez z`f"n oerny iaxc `nrh `kd yxtnc

daxe ,"dax" qixb mzdc :mz epiax xne`e

o`k ycew iepiya o`k :lirl ipync dinrhl

mzd qixb elit`c :xnel yi cere .milra iepiya

i`xen` edlekk ax ixac ayiil dvex "`ax"

axc d`xpc ,`iyw mz epiax yexitle .`kdc

!dax ly `le ,did `ax ly ecinlz `iyxyn

ax ixac my ayiil `ax dvexy :xnel yi cere

iaxc dilr ibiltc opaxk elit` beanc dinyn

,`iyxyn axe ."zxez z`f" edl zilc ,oerny

ezeywdl leki did Ð oerny iaxn el dywdyk

,`ziixan iieyw`l dil `gip `l` ,oizipznn

"zxez z`f"n e`l Ð xyknc oerny iax elit`c

.qxhpewd yexit my rnyn oke .xykníùì
jd Ð dxiyk dxf dcear z`hg myl mc z`hg

(a ,h) migafc `nw wxta `zi` `zlin

"zxez z`f"c `xw e`lae .beanc `zrnya

`ax mzd xn`wck ,z`hg myl z`hg xykn

"z`hgl dze` hgye"c `zlin jci`` (lirl)

,dhgyp z`hg myl z`hg ixde ,`pngx xn`

oi`c oeik enc zelerkc ,rxevne xifp z`hg myl oicd `ede .dleqt i`ce dler myl la`

on envr xrivy itl d`a xifp z`hgc xn`c `ed oerny iaxc ab lr s`e .`hg lr oi`a

`hg meync cere .zexifp jxc `l` ,z`hg iziin `l oii xrv`c oeik ,`hg lr df oi` Ð oiid

.z`hg ixwin `l i`d ik `xhefïàë:iqxbc zi`e Ð opiqxb zygxn myl zagn unewa

.ayiil yi mdipye .zygxn myl zagn zgpn unewa o`k

z`hg
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ïàk :àéL÷ àì ,øîà àáø .íéçáæ áBø ?íéçáæ éàîe©§¨¦§¨¦¨¨£©¨©§¨¨

ì äçðî õîB÷aì äçðî õîB÷a ïàk ,äçðî íeL.çáæ íeL §¥¦§¨§¦§¨¨§¥¦§¨§¤©

ì äçðîäçðî íeL¯úçà äøBz ,"äçðnä úøBz úàæå" ¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¦§¨¨©©

ì äçðî ;úBçðnä ìëìçáæ íeL¯äçðnä úøBz úàæå" §¨©§¨¦§¨§¤©§Ÿ©©¦§¨

.áéúk àì "çáæå¯ïéçéëBî äéNònL éðtî" àpz àäå §¤©¨§¦§¨©¨¦§¥¤©£¤¨¦¦

!øîà÷ "äéìò¯àìc äáLçîc áb ìò óà :øîà÷ éëä ¨¤¨¨¨©¨¦¨¨©©©©§©£¨¨§¨

ìñtéúå àéä àøkðéî¯úçà äøBz ,"äçðnä úøBz úàæå" ¦§§¨¦§¦¨¥§Ÿ©©¦§¨¨©©

¯ .úBçðnä ìëì?"ïk Bðéà íéçáfa ìáà" éàîe¯ìò óà §¨©§¨©£¨©§¨¦¥¥©©

ïleëì úçà äèéçLc áb¯àì "çáæå äçðnä úøBz úàæå" ©¦§¦¨©©§¨§Ÿ©©¦§¨§¤©¨

.áéúk¯ì dèçML áìç úàhç ,äzòî àlàúàhç íL §¦¤¨¥©¨©©¥¤¤§¨¨§¥©©

ì ,ícì ,äøæ äãBáò úàhç íeLì ,øéæð úàhç íeLíeL ¨§©©£¨¨¨§©©¨¦§

òøBöî úàhç¯:àðîçø øîàc ,ävøúe äøéLk àäz ©©§¨§¥§¥¨§©¤§¨©©£¨¨

"úàhçä úøBz úàæå"¯!úBàhç ìëì úçà äøBz¯éaøì §Ÿ©©©¨¨©©§¨©¨§©¦

dèçML áìç úàhç :øîà àä ,ïðaøì ;éîð éëä ïBòîL¦§¨¦©¦§©¨©¨¨©©©¥¤¤§¨¨

ìì ,íc úàhç íL¯ äøæ äãBáò úàhç íeL,äøéLk §¥©©¨§©©£¨¨¨§¥¨

ìòøBöî ,øéæð úàhç íL¯,äìeñteäééãäa úBìBò éðäc §¥©©¨¦§¨§¨§¨¥©£©§

:àìeñôì eäleëì äéì éðúî àáøc äéøa àçà áø .eäðéð¦§©©¨§¥§¨¨©§¥¥§§¦§¨

¯ "úàhçì dúBà èçLå"ìéLà áø .úàhç BúBà íL §¨©¨§©¨§¥©¨©©¦

ì úáçî úçðî õîB÷a ïàk :àéL÷ àì ,øîàíeL £©¨©§¨¨§¥¦§©©£©§

ì úáçî úçðî õîB÷a ïàk ,úLçøî.úLçøî úçðî íeL ©§¤¤¨§¥¦§©©£©§¦§©©§¤¤

ì úáçî úçðî¯ úLçøî íeL,áMçî à÷ àðîa ¦§©©£©§©§¤¤§¨¨¨§©¥

ì úáçî úçðî ;äìñt àì àðîa äáLçîeúçðî íeL ©£¨¨§¨¨¨¨§¨¦§©©£©§¦§©

úLçøî¯.áMçî à÷ äáLçî äa äìñôc äçðîa¯àäå ©§¤¤§¦§¨§¨§¨¨©£¨¨¨§©¥§¨

!øîà÷ "äéìò ïéçéëBî äéNònL éðtî" àpz¯:øîà÷ éëä ©¨¦§¥¤©£¤¨¦¦¨¤¨¨¨©¨¦¨¨©

.ìñtéz àéä økðéî äáLçîc áb ìò óà¯ìáà" éàîe ©©©§©£¨¨¦§¨¦¦¨¥©£¨

?"ïk Bðéà íéçáfa¯,ïleëì úçà äèéçLc áb ìò óà ©§¨¦¥¥©©©¦§¦¨©©§¨

ïleëì úçà äìa÷ ,ïleëì úçà ä÷éøæ¯äìñôc äçéáæa §¦¨©©§¨©¨¨©©§¨¦§¦¨§¨§¨

àáøc äéøa àçà áø äéì øîà .áMçî à÷ äáLçî déa¥©£¨¨¨§©¥£©¥©©¨§¥§¨¨

?ïBòîL éaø øîà éànà äìeìa íeLî äáøç :éLà áøì§©©¦£¥¨¦§¨©©£©©¦¦§

ì :äéì øîà.àîìòa äléa íeL¯ì ,éëä éàíéîìL íeL £©¥§¦¨§¨§¨¦¨¦§§¨¦

éîð¯ì!àîìòa íéîìL íeL¯çáæ íúä ?àzLä éëä ©¦§§¨¦§¨§¨¨¦¨§¨¨¨¤©

"íéîìMä íc úà áéø÷nä" :áéúëc ,íéîìL éøwéà dôeb¨¦§¥§¨¦¦§¦©©§¦¤©©§¨¦

éøwéà éî dôeb äçðî àëä ,"íéîìMä íc úà ÷øfä"©Ÿ¥¤©©§¨¦¨¨¦§¨¨¦¦§¥

"ïîMá äìeìa" ,áéúk "ïîMá äìeìa äçðî ìëå" ?äìeìa§¨§¨¦§¨§¨©¤¤§¦§¨©¤¤

éøîà àì äaøk eälek .éøwéà àì àîúñ "äìeìa" ,éøwéà¦§¥§¨§¨¨¨¦§¥§§©¨¨¨§¦

¯àì àáøk ;àðîçø ìñt àøkðîc äáLçî ,äaøãàc§©§©¨©£¨¨§¦§§¨¨©©£¨¨§¨¨¨

éøîà¯éøîà àì éLà áøk ;eäì òîLî àì "úøBz úàæå" ¨§¦§Ÿ©¨©§©§§©©¦¨¨§¦

¯àèéLôc àúléî .àáøc déøa àçà áøc àéLe÷ íeLî¦§¨§©©¨§¥§¨¨¦§¨¦§¦¨

äéì àéòaéî ,àñéb éàäì àáøìe àñéb éàäì äaøì äéì¥§©¨§©¦¨§¨¨§©¦¨¦¨£¨¥

àòa dì éøîàå ,àéòLBä áø éòác ;àéòLBä áøì§©©£¨§¨¥©©£¨§¨§¦¨§¨

ì äçðî :éñà éaøî àéòLBä áø dépéîçáæ íeL ¦¥©©£¨¥©¦©¦¦§¨§¤©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zegpn(ycew zay meil)

éàîel zenec zegpnd oi`y''íéçáæezpeek ,oerny iax xn`yláBø ©§¨¦
íéçáæmpic ok` migafdn zvwn la` ,ycew iepiy meyn milqtpy §¨¦

.milqtp mpi`e zegpnk
d`aedy oerny iax ixaca dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd

lirl(:a):ïàk ,àéL÷ àì ,øîà àáøiax xiykdy `ziixaa - ¨¨¨©Ÿ©§¨¨
xaecn onyl `ly zegpn oernyäçðî õîB÷azg`ìíeL[myl-] §¥¦§¨§

äçðîeli`e ,zxg`ïàkzegpn oerny iax lqty dipyd `ziixaa - ¦§¨¨
xaecn onyl `lyì äçðî õîB÷açáæ íeL.miig ilra zepaxw ly §¥¦§¨§¤©

ì äçðîäçðî íeLxn`py meyn dxiyk zxg`(f e `xwie)úàæå' ¦§¨§¦§¨§Ÿ
,'äçðnä úøBzy o`kne,úBçðnä ìëì úçà äøBziepiy jkitle ©©¦§¨¨©©§¨©§¨

.ycew iepiyl aygp epi` dgpnl dgpnn daygnzvinw la`äçðî¦§¨
ìçáæ íeLixdy ,ycew iepiyl zaygp'çáæå äçðnä úøBz úàæå' §¤©§Ÿ©©¦§¨§¤©

,áéúk àì.migafe zegpnl zg` dxez oi`e Ÿ§¦
:`xnbd dywnàðz àäåy ,`ziixaaïéçéëBî äéNòn'L éðtî §¨¨¨¦§¥¤©£¤¨¦¦
øîà÷ 'äéìòyi ok m`e ,dxiyk zygxn myl zagny oerny iax ¨¤¨¨¨©

.gaf myl dgpn mb xiykdl el
:`xnbd zvxznàøkðéî àìc äáLçîc áb ìò óà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©©§©£¨¨§Ÿ¦§§¨

àéäzizin` `idy zegpna iepiy zaygn lr xkip oi`y elit` - ¦
,xwy `idy dilr xkip daxc` `l`åxnel yi oky lky ok m` §

yìñtéúzepyl xzeny exn`i `ly ick ef xwy zaygn meyn ¦¨¥
xn`py meyn ,dxiyk `id mewn lkn ,zepaxwaúøBz úàæå'§Ÿ©

'äçðnäy epcnllíéçáfa ìáà' éàîe .úBçðnä ìëì úçà äøBz ©¦§¨¨©©§¨©§¨©£¨©§¨¦
ïk Bðéà,xe`ia `ed jk `l` ,oerny iax xn`y 'olekl zg` dhigy ¥¥

,el` oerny iax ixacáb ìò óàmigaf xiykdl mewn didy ©©©
meyn mnyl `ly ehgypyì úçà äèéçLcmigaf,ïlekxg`ne ¦§¦¨©©©¨

xzeny exn`i `ny yeygl oi` iepiy zaygn `idy xkip oi`y
oky ,mda lqet ycew iepiy mewn lkne .migafa zepylúøBz úàæå'§Ÿ©

,áéúk àì 'çáæå äçðnämigafd lkl zg` dxezy aezkd xn` `le ©¦§¨§¤©Ÿ§¦
.zegpnd lkl zg` dxezy enk

:`xnbd dywnúàhç ,äzòî àlàzlik` lr d`ayáìçbbeya ¤¨¥©¨©¨¥¤
ì dèçMLúàhç íLlr d`ayzbbyíce`ìúàhç íeLd`ad ¤§¨¨§¥©¨¨§©¨
zbby lr,íéáëBk úãBáòdhgyy alg z`hg okeìúàhç íeL £©¨¦§©©

øéæðe`ìå äøéLk àäz ,òøBöî úàhç íeLs`c .ävøúixdøîà ¨¦§©©§¨§¥§¥¨§§©¤§¨©
àðîçø(gi e `xwie),'úàhçä úøBz úàæå'y yexcl yi o`k s`eäøBz ©£¨¨§Ÿ©©©¨¨

úBàhç ìëì úçàleqtz `le ,zegpna oerny iax yxecy enk ©©§¨©¨
migafa epipy ixde ,dzxiagl zg` z`hgn iepiy zaygn(.a)

.dleqt dnyl `ly dhgypy z`hgy
:`xnbd zvxznìzrcénð éëä ïBòîL éaøz`hg myl z`hgy §©¦¦§¨¦©¦
e .dvxn zxg`ïðaøìlr miwlege zxg` dgpn myl dgpn milqetd §©¨¨

,'z`hgd zxez z`f' zyxce 'dgpnd zxez z`f' zyxcøîà àä̈¨©
[àáø]`idy yie dxiyk `idy yiy ,zxg` z`hg myl z`hga ¨¨
.dleqtì dèçML áìç úàhç,íc úàhç íLe`ìúàhç íeL ©©¥¤¤§¨¨§¥©©¨§©©

,äøéLk íéáëBk úãBáòlr xtkl ze`a el` ze`hg lky meyn £©¨¦§¥¨
,odl cg` mye zxk zbbyly dny z` xwer df iepiy oi` ok lre
alg z`hg la` .z`hgdì] øéæð úàhç íLe`ì[úàhç íL §¥©©¨¦§¥©©

,äìeñt òøBöîmeynéðäcrxevne xifp ly ze`hgeäééãäa úBìBò §¨§¨§¨¥©£©§
eäðéð,oexecl `l` dxtkl epi` ozilkz xwiry zelerl od zenec - ¦§

dhgyp m` ok lre ,xiykdl `l` xtkl ze`a opi` el` ze`hg oke
.dler myl dhgypy z`hgk `id ixd onyl alg z`hg

àìeñôì eäleëì déì éðúî àáøc déøa àçà áølk z` dpey - ©£¨§¥§¨¨©§¥¥§§¦§¨
mc z`hg myl alg z`hg hgeyd mbe ,leqtl el` `ax zexnin

xn`p oky ,dleqt(bl c `xwie),'úàhçì dúBà èçLå'jixvy o`kne §¨©¨§©¨
dhgeylìúàhç BúBà íLdxiar myl `le ,dycwed dliayay §¥©¨
.zxg`

:oerny iax ixaca dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbdéMà áø©©¦
àéL÷ àì ,øîàdpey`xd `ziixaa xiyknd oerny iax ixacn ¨©Ÿ©§¨

y meyn ,dipyd `ziixaa oze` lqty dn lr onyl `ly zegpnïàk̈
xaecn dpey`xd `ziixaaì úáçî (úçðî) õîB÷a,úLçøî íeL §¥¦§©©£©§©§¤¤

eïàkxaecn dipyd `ziixaaì úáçî úçðî õîB÷aúçðî íeL ¨§¥¦§©©£©§¦§©
.úLçøîunw m`yì úáçî (úçðî)à÷ àðîa ,úLçøî íeL ©§¤¤¦§©©£©§©§¤¤§¨¨¨
áMçîdidzy xnelk ,ilkd lr ef iepiy zaygn aygn `ed ixd - §©¥

myl uenwl ezpeek oi` la` ,zygxn ly dt`n myl ef zagn
,zxg` dgpn my da legiyàðîa äáLçîe[ilkd lr-].äìñt àì ©£¨¨§¨¨Ÿ¨§¨

unw m` la`ì úáçî úçðîäìñôc äçðîa ,úLçøî úçðî íeL ¦§©©£©§¦§©©§¤¤§¦§¨§¨§¨
áMçî à÷ äáLçî dalr iepiyd zaygn z` aygn `ed `ld - ¨©£¨¨¨§©¥

.da zlqet lebit zaygny dgpnd my
:`xnbd dywnàpz àäåy `ziixaa'äéìò ïéçéëBî äéNòn'L éðtî §¨¨¨¦§¥¤©£¤¨¦¦¨¤¨

øîà÷zgpn mb xiykdl el yi ok m`e ,dxiyk `idy oerny iax ¨¨©
.zygxn zgpn myl zagn

:`xnbd zvxznàéä økðéî äáLçîc áb ìò óà ,øîà÷ éëä- ¨¦¨¨©©©©§©£¨¨¦§©¦
,xwy `idy iepiy zaygn lr xkipy elit`[å]yi oky lky ok m` §

y xnelìñtéúxzeny exn`i `ly ick ef xwy zaygn meyn ¦¨¥
,zepaxwa zepylilkd lr daygny meyn ,dxiyk `id mewn lkn

.ycew iepiy meyn zlqet dpi`'ïk Bðéà íéçáfa ìáà' éàîexn`y ©£¨©§¨¦¥¥
y ,oerny iaxáb ìò óà`ly ehgypy migaf xiykdl mewn didy ©©©
meyn mnylì úçà äèéçLcmigafïlekeïleëì úçà ä÷éøæ ¦§¦¨©©©¨§¦¨©©§¨

e,ïleëì úçà äìa÷mda iepiyd zaygn lr xkip oi`y xg`ne ©¨¨©©§¨
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כו סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ãñôä íå÷îá [èòמרובה הפסד היינו -100.

úçðá ï÷øåôì [ôמביטול יותר חמור קצת שטלטול משמע -
יותר חמור לגמרי מהיכנו כלי וביטול שעה, לפי מהיכנו כלי

קצת הכל101מטלטול מן חמור גמור וטלטול ,102.

zetqede mipeiv

'הפסד100) כתב לא וכאן בפירוש, ס"ז רסה בסי' שנכתב כפי
שכתב ההלכה מתחלת מאליו מובן שהוא כיון - מרובה'
אם ומובן לשעה, מהיכנו כלי לבטל לו אסור מועט שבהפסד
הפסד היינו - ההלכה) (בסוף הפסד במקום דהתירו דהא כן

מרובה.

אף101) גדולים, בשקים קצת טלטול שהתירו סכ"ד כדלעיל
מהיכנו. כלי ביטול התירו שלא

(במקום102) לגמרי מהיכנו כלי ביטול שהתירו סכ"ה כדלעיל
מקומות מראי (ע"פ גמור טלטול התירו ולא מרובה) הפסד

וציונים).

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

·Èהם שהזגין אע"פ היין כח לחזק תאנים עליהם שנתנו זגין
הזה תמד על לברך ראוי אם להסתפק יש [הרוב] (מרובה)
יברך ומספק במשקה התאנים כח שכל כיון הגפן פרי בורא
עליהם שמברכין פירות ושאר תאנים שריית מי כברכת שהכל
ואם ר"ב בסי' כמ"ש לשתיה עומדים הם אם הכל לדברי שהכל
ישתה ספק ידי לצאת ורוצה אחרונה ברכה שחייב כשיעור שתה
פוטר שהיין ממ"נ זה תמד אחר מלברך ויפטר אחריו ויברך יין
כמ"ש אחרונה מברכה בין ראשונה מברכה בין משקה מיני כל

קע"ד: וסי' ר"ח בסי'

‚Èובורא בתחילה בדברו נהיה שהכל המים על מברכין אין
אם אבל לצמאו כששותה אלא באחרונה רבות נפשות
ולא בתחילה לא מברך אינו שחנקתו לוגמתו להבליע שותה
שהוא בשעה אלא המים בשתיית לאדם הנאה שאין לפי בסוף
צריך ובטעמן בשתייתן לגוף הנאה שיש משקין שאר אבל צמא
שותה ואינו להם תאב שאינו אע"פ ובסוף בתחילה עליהם לברך
הוא מקום שמכל כיון שחנקתו לוגמתו אונס מחמת אלא ברצון

בשתייתם: נהנה

„Èלרפואה ושותה אוכל שאדם והמשקים האוכלים כל וכן
וסוף תחילה עליהם מברך מהם נהנה והחיך טוב טעמן אם

מ אלא אוכלם ואינו כלל להם תאב שאינו חליואע"פ אונס חמת
אינו מהם שמתרפא אע"פ הנאה לו שאין רעים הם אם אבל
לגמרי רעים ולא טובים אינם (ואם בסוף ולא בתחילה לא מברך

שהכל): עליהם מברך שלעולם שאומר מי יש

ÂËאיסור דבר שאוכל מי או הכיפורים ביום האוכל חולה וכן
אע"פ ובסוף בתחילה לברך צריך שנהנה כיון הסכנה מפני

חליו. אונס מחמת אלא כלל ברצון נהנה שאינו

ולשתות לאכול לסטים שאנסוהו לבריא הדין שהוא אומרים ויש
קצה נפשו כן אם אלא לברך צריך אונס מחמת שנהנה שאע"פ
קצ"ז בסי' שנתבאר דרך על כלל הנאה זו שאין בענין מלאכול
אכילתו על מברך אינו לסטים שאנסוהו שהבריא אומרים ויש
שברא ה' יברך איך כי יהנה שלא אפשר שאי אע"פ ושתייתו
שאין מה עכשיו כלל בו חפץ לו ואין זה משקה או זה מאכל
או במאכל להתרפאות וחפץ חולה הוא שכבר שכיון בחולה כן
שמשום ואף שבראם לה' להודות שחייב שכן כל זה במשקה
צריך מקום מכל הנהנין ברכת לברך לו אין לבדה רפואה הנאת
להתרפאות כדי בהם חפץ שהוא והשתיה האכילה משום לברך
עליו באו שכבר אף לסטים באונס אבל חולה הוא שכבר כיון
(וספק לאכלו אותו אונסים היו לא מאכל נברא לא אילו לסטים

להקל): ברכות

ÊËכמנהג לבשמו כדי כתושים בשמים מיני עם שבישלו דבש
שהכל ומברך טפלים והבשמים עיקר הדבש דרכים הולכי
מרקחת מיני אבל ולהטעימו הדבש לתקן באים הבשמים שהרי
הם אפילו בדבש מרוקחים בשמים מיני או עשבים או מפירות
ומברכים עיקר חשובים הם בדבש ומעורבים ביותר כתושים
בא הוא שהדבש לפי ר"ב בסי' שנתבאר דרך על ברכתם עליהם
הרבה הוא אפילו אצלו טפל הוא לפיכך בו המרוקח דבר לקיים

ממנו:
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ÊÈלאכול לקיום עשויה (שהיא במרקחת אמורים דברים במה
ולתבשיל למזון הרבה לאכלה ולא לפרקים מעט מעט ממנה
תבשיל אבל הרוב) שהוא אע"פ עיקר נחשב הדבש אין לפיכך
שאינם אחרים ומינים דבש מתערובת הנעשה לאכילה העשוי
הרוב אחר הולכים וקטניות פירות כגון אלא דגן מיני מחמשת
הפירות את ופוטר עליו ומברך עיקר הוא דבש הוא הרוב ואם
עומדים אלא עמו ומעורבים כתושים אינם אפילו בהיפך וכן
וה"ה אחד תבשיל ונעשו יחד שנתבשלו כיון בתוכו בעינם
ועירבן יחד נתבשלו לא אם אבל ממים חוץ משקים לשאר
שניהם על לברך צריך אלא הרוב אחר הולכים אין יחד לאכלן

אינו והשני אצלו עיקר מהם אחד א"כ אלא ר"ב בסי' כמ"ש
מברך יחד בנתבשלו גם שאז חבירו אכילת ולהכשיר לתקן אלא

המועט: הוא אם אף העיקר על

ÁÈשכל היו"ד בקמ"ץ נהיה לומר צריך בדברו נהיה ְִָשהכל
אומרים ולכן קס"ז בסי' כמ"ש עבר בלשון נתקנו הברכות
כמו העבר על מבורר יותר הוא שבורא מפני הבורא ולא בורא

שם: שנתבאר

יבֿיח סעיפים המאכלים ליתר הברכות דיני רד סימן א חלק
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התפלה בעבודת גדול עיקר – ישראל אחדות

.äîìùì øùà íéøéùä øéù
" פירוש פשוטו, זהשירלפי ששיר הוא השירים"

והמובחרהוא שנאמרוהמעולה שבעולם השירים מכל
"שיר" של ומעלתו ענינו מהו להבין: ויש להקב"ה.
מכל למעלה עצמו, בפני כסוג נחשב הוא ומדוע זה

השירים? שאר

להקדים:] יש הענין, [ולביאור

.äðéëù éðô úìá÷ ïéðò ïéáäì
" הלשון בחז"ל מקומות בכמה פניקבלתמצינו

פני "ראיית" כענין אינו זה לשון ומשמעות השכינה",
חז"ל בדברי (המובא השכינה מזיו "הנאה" או השכינה

" ענינו אלא רבים), "קבלהבמקומות – דוקא "קבלת"

השכינה. פני

זו. "קבלה" ענין מהו להבין ויש

àéöåî äúàù äî êéðæàì òîùä ì"æø åøîà äðäã
.êéôî

מה לאזנך "השמע שמע, קריאת לענין חז"ל, אמרו
הדבר של הפשוט הפירוש והנה, מפיך". מוציא שאתה
באופן בקול, שמע קריאת לקרוא חייב שהאדם הוא
לפי אמנם, שבפיו. הדיבורים את לאזניו שישמיע

ש מה לאזנך "השמע לומר יכול הי' זה יוצאפירוש

ש ("מה "אתה" והתיבה מפיך")אתהמפיך"; מוציא
לכאורה. מיותרת

הוא:] זה במאמר הפנימי הפירוש [אך

.äúà úàø÷ð ìàøùé úñðë ,ùåøéô
ישראל" "כנסת שבחינת הקדוש, בזוהר מבואר

"אתה". בתואר גם קרוי'

פירוש:

היינו ישראל, כלל על קאי ישראל" "כנסת התואר
מציאות מהווים ישראל שכל הואאחתכפי ("כנסת"

אחת).לשון כחטיבה הם יחד שכולם – כינוס

מוסב אינו ישראל" "כנסת שהתואר מובן זה ולפי
ה"גופיםהגופיםעל שהרי ישראל בני ".מחולקיםשל

והוא מחבירו מחולק אחד כל ה"גוף", מצד כלומר,
להיות אפשר "אי הגוף מצד ולכן, נפרדת. מציאות

אמיתיתאהבה ביניהם".ואחוה

על קאי ישראל" "כנסת התואר ישראלנשמותאלא
נפשם שורש "מצד האחדות בתכלית אחדשהם ",בה'

ממעל אלקה "חלק הן ישראל שנשמות מאחר כי
ורק בתכלית, מאוחדות ישראל נשמות כל הרי ממש",
אור על ומסתיר המעלים גשמי, בגוף מתלבשות כשהן

לחבירו. אדם בין פירוד נעשה הנשמה,

"כנסת שיש שכשם הסוד, בתורת מבואר ולפיכך
למעלה, ישראל" "כנסת בחינת יש כך למטה, ישראל"

" שהןמקורוהיא כפי הנשמות היינו – ישראל" נשמות
("בה' באלקות למעלה במקורן עדיין "),אחדכלולות

אחת כמציאות יחד ("מכונסות") מחוברות כולן ששם
ויצירת בריאת לאחרי [משא"כ האחדות בתכלית
למטה בירידתן ובפרט כו'"), בראתה ("אתה הנשמות

הרי גשמיים, נשמותגילויבגופים של זו אחדות
להלן]. שיבואר כפי ישראל, בעבודת תלוי' ישראל

ישראל" "כנסת שבחינת בזוהר, אמרו זה ועל –
"אתה". בשם נקראת ישראל") נשמות ("מקור למעלה

òîùéù ÷ø ,äìôúá íãàì áåéç ïéàù ,åøîàå
àöBî Y ìàøùé úñðë àåä Y äúàù äî ïðåáúéå¦

.åéôî

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



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÊÈלאכול לקיום עשויה (שהיא במרקחת אמורים דברים במה
ולתבשיל למזון הרבה לאכלה ולא לפרקים מעט מעט ממנה
תבשיל אבל הרוב) שהוא אע"פ עיקר נחשב הדבש אין לפיכך
שאינם אחרים ומינים דבש מתערובת הנעשה לאכילה העשוי
הרוב אחר הולכים וקטניות פירות כגון אלא דגן מיני מחמשת
הפירות את ופוטר עליו ומברך עיקר הוא דבש הוא הרוב ואם
עומדים אלא עמו ומעורבים כתושים אינם אפילו בהיפך וכן
וה"ה אחד תבשיל ונעשו יחד שנתבשלו כיון בתוכו בעינם
ועירבן יחד נתבשלו לא אם אבל ממים חוץ משקים לשאר
שניהם על לברך צריך אלא הרוב אחר הולכים אין יחד לאכלן

אינו והשני אצלו עיקר מהם אחד א"כ אלא ר"ב בסי' כמ"ש
מברך יחד בנתבשלו גם שאז חבירו אכילת ולהכשיר לתקן אלא

המועט: הוא אם אף העיקר על

ÁÈשכל היו"ד בקמ"ץ נהיה לומר צריך בדברו נהיה ְִָשהכל
אומרים ולכן קס"ז בסי' כמ"ש עבר בלשון נתקנו הברכות
כמו העבר על מבורר יותר הוא שבורא מפני הבורא ולא בורא

שם: שנתבאר

יבֿיח סעיפים המאכלים ליתר הברכות דיני רד סימן א חלק

•
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dxez ihewl

התפלה בעבודת גדול עיקר – ישראל אחדות

.äîìùì øùà íéøéùä øéù
" פירוש פשוטו, זהשירלפי ששיר הוא השירים"

והמובחרהוא שנאמרוהמעולה שבעולם השירים מכל
"שיר" של ומעלתו ענינו מהו להבין: ויש להקב"ה.
מכל למעלה עצמו, בפני כסוג נחשב הוא ומדוע זה

השירים? שאר

להקדים:] יש הענין, [ולביאור

.äðéëù éðô úìá÷ ïéðò ïéáäì
" הלשון בחז"ל מקומות בכמה פניקבלתמצינו

פני "ראיית" כענין אינו זה לשון ומשמעות השכינה",
חז"ל בדברי (המובא השכינה מזיו "הנאה" או השכינה

" ענינו אלא רבים), "קבלהבמקומות – דוקא "קבלת"

השכינה. פני

זו. "קבלה" ענין מהו להבין ויש

àéöåî äúàù äî êéðæàì òîùä ì"æø åøîà äðäã
.êéôî

מה לאזנך "השמע שמע, קריאת לענין חז"ל, אמרו
הדבר של הפשוט הפירוש והנה, מפיך". מוציא שאתה
באופן בקול, שמע קריאת לקרוא חייב שהאדם הוא
לפי אמנם, שבפיו. הדיבורים את לאזניו שישמיע

ש מה לאזנך "השמע לומר יכול הי' זה יוצאפירוש

ש ("מה "אתה" והתיבה מפיך")אתהמפיך"; מוציא
לכאורה. מיותרת

הוא:] זה במאמר הפנימי הפירוש [אך

.äúà úàø÷ð ìàøùé úñðë ,ùåøéô
ישראל" "כנסת שבחינת הקדוש, בזוהר מבואר

"אתה". בתואר גם קרוי'

פירוש:

היינו ישראל, כלל על קאי ישראל" "כנסת התואר
מציאות מהווים ישראל שכל הואאחתכפי ("כנסת"

אחת).לשון כחטיבה הם יחד שכולם – כינוס

מוסב אינו ישראל" "כנסת שהתואר מובן זה ולפי
ה"גופיםהגופיםעל שהרי ישראל בני ".מחולקיםשל

והוא מחבירו מחולק אחד כל ה"גוף", מצד כלומר,
להיות אפשר "אי הגוף מצד ולכן, נפרדת. מציאות

אמיתיתאהבה ביניהם".ואחוה

על קאי ישראל" "כנסת התואר ישראלנשמותאלא
נפשם שורש "מצד האחדות בתכלית אחדשהם ",בה'

ממעל אלקה "חלק הן ישראל שנשמות מאחר כי
ורק בתכלית, מאוחדות ישראל נשמות כל הרי ממש",
אור על ומסתיר המעלים גשמי, בגוף מתלבשות כשהן

לחבירו. אדם בין פירוד נעשה הנשמה,

"כנסת שיש שכשם הסוד, בתורת מבואר ולפיכך
למעלה, ישראל" "כנסת בחינת יש כך למטה, ישראל"

" שהןמקורוהיא כפי הנשמות היינו – ישראל" נשמות
("בה' באלקות למעלה במקורן עדיין "),אחדכלולות

אחת כמציאות יחד ("מכונסות") מחוברות כולן ששם
ויצירת בריאת לאחרי [משא"כ האחדות בתכלית
למטה בירידתן ובפרט כו'"), בראתה ("אתה הנשמות

הרי גשמיים, נשמותגילויבגופים של זו אחדות
להלן]. שיבואר כפי ישראל, בעבודת תלוי' ישראל

ישראל" "כנסת שבחינת בזוהר, אמרו זה ועל –
"אתה". בשם נקראת ישראל") נשמות ("מקור למעלה

òîùéù ÷ø ,äìôúá íãàì áåéç ïéàù ,åøîàå
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ש מה לאזניך "השמע ז"ל אמרם כוונת אתהוזוהי

ש" מה לאזנך השמע – מפיך" ישראלמוציא "כנסת

מפיך. מוציא ("אתה")

הוא התפלה בעת האדם עבודת עיקר כלומר:
והתבוננות) הבנה לשון – ("שמע" ויתבונן שישמע

ש" התפלה ישראלבדיבורי מוציאהכנסת ("אתה") "
מפיו;

"התקשרות – הוא תפלה של הפנימי התוכן כי
" רבינו ובלשון באלקות", נפשו הדביקותוהתחברות

[בהקב"ה] פירושהאמיתית גם [שזהו ואהבה" ביראה
[אלקים]לשון נפתולי כמו חיבור, "לשון – תפלה

נפתלתי"].

האדם צריך אלקות, עם ההתחברות שתהי' כדי אך
ישראל בני כל עם בתכלית מאוחד להיות תחילה
אלא שורה הקב"ה אין כי ישראל"), "כנסת (בחינת

וכמ"שהאחדותבמקום . . ח"ו פירוד כשיש "ולא ,

כאחד". כולנו אבינו ברכנו

האדם כאשר היא כדבעי התפלה עבודת ולכן
" בתפלת ומתבונן היוצאתכנסת"שומע" ישראל"

תפלת את בדעתו מחדיר הוא כאשר רק כי מפיו,
בתכלית ישראל כל אחדות היינו – ישראל" "כנסת
(שזהו באמת באלקות להתחבר ביכולתו – האחדות

כנ"ל). התפלה, ענין

" תפלת ישראל[ומהי האדם?כנסת מפי היוצאת "

ממשיך:] זה על –

.åúìçð ìáç á÷òé ,åúîùðå åúåéç ùåøéô
תפלת היא ישראל כנסת הנשמההנשמהתפלת כי ,

מישראל ואחד אחד בכל שנמצאת למטההקדושה

קשורה ישראל), איש כל של האמיתית חיותו (שהיא
למעלה. שרשה עם וחזק אמיץ בקשר

עמו, ה' חלק "כי בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
" נחלתו": חבל ה'יעקב הנשמהחלק על קאי עמו"

היא זו ונשמה ב"ה" הוי' משם "חלק שהיא הקדושה
בשרשה ודבוקה שקשורה היינו נחלתו", "חבל
ישראל"), "כנסת בחינת (היא חיים באלקים ומקורה
למעלה קשור אחד שראשו משל, דרך על חבל "כמו

למטה". וקצהו

למעלה שרשה עם קשורה למטה שהנשמה ומאחר
לפיכך, – האחדות בתכלית הן ישראל נשמות כל ששם

תפלת היא האדם תפלת הקדושהכאשר לבד,נשמתו

הבהמית ונפשו גופו של ה"ישות" תערובת בלי
אחדות אזי כנ"ל), לחבירו, אדם בין לפירוד (הגורמים
אצלו מתגלית בשרשן למעלה ישראל נשמות של זו

באלקותלמטה ומתחברת מתקשרת נפשו זה ידי ועל ,
אמיתית. בדביקות

שהיא התפלה ענין יותר בפרטיות יבאר ב פרק [להלן

" ונשמתותפלת ומבאר"חיותו רבינו מוסיף לכן קודם אך ;

) ישראל ואהבת אחדות ענין של הנחיצות גודל כנסת"את

התפלה:]"ישראל לעבודת כהקדמה (

äæì øñçù äî ,åøéáçá áøåòî ãçà ìàøùé ìëå
äîå÷ íä ãçàë íìåë åôøèöéùëå ,åøéáçá àöîð

.òåãéë äîéìù
גוף סוד ישראל ש"כל האריז"ל בכתבי מבואר
הוא ומזה פרטי, "אבר" הוא מישראל אחד כל . . אחד
ישראל כל כי . . חבירו בשביל ערב שאדם הערבות

אחד". גוף

ל היא הדברים שכלנשמותוכוונת היינו ישראל,
אחד" "גוף וכמו אחת; מציאות הן ישראל נשמות
מהווים כולם האברים שכל רבים, מאברים שמורכב

פרטייםאחתמציאות אברים כמו הן הנשמות כל כך ,
גדול. אחד גוף של

מה ומדריגות בחינות ואחד אחד בכל "יש [שלכן
האדם וכמשל . . לזה זה צריכין וכולם בחבירו, שאין
סוף הם שרגלים שאף ורגלים, בראש קומה בעל שהוא
ממנו, ומעולה העליון הוא והראש ולמטה המדרגה
ומעלה יתרון יש אחת בבחינה הרי מקום מכל
הגוף מעמידי הם וגם בהם, להלך שצריך להרגלים
הרגלים, בלתי להראש שלימות שאין ונמצא . . והראש

שלימה"]. אחת קומה ישראל כל הנה כך

שיש ה"ערבות" חיוב של הפנימי התוכן גם וזהו
לשון כי – בזה זה ערבים ישראל שכל ישראל, בעם

מלשון (גם) הוא מישראלעירובערבות אחד וכל ,

ישראל כל כי חבירו, בעד יחד,מעורבים"ערב"
והרי יחד, ומאוחדות בזו זו כלולות נשמותיהן כלומר,

מציאות אחד").אחתהם גוף ("סוד

,ãåøéô åæéàá åøéáçî ãçà ãøôúé øùàë ,ïëìå
íéøáãä ãçà [úîç]î åðîî åðåöøå åááì ú÷úðîù
åìëùî [÷úðúîù] åà ,åìù úåãîäå íéðéðòäå
ïë øùàëå ,äìôúáå äøåúá àéîùã éìéîá åúãåáòå
úöò éãé ìò ¯] åáì úåîéæîá øñçî àåä æà ,åááìá

.ãçà øáà [äòøä åáì
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משום לחבירו, אדם בין בלב פירוד איזה כשיש
במילי או דעלמא, במילי חבירו הנהגת לו נראית שלא
שכל של בענין (אם ובתפלה בתורה דשמיא

בענ אם פירוד(ו"השקפה") ידי על הרי – מדות) של ין
מעלתו בקרבו תשכון שלא לכך גורם הוא (שבלבו) זה
פגום נשאר הוא כן ואם חבירו, נשמת של המיוחדת
ח"ו אחד אבר מחסר הוא והרי ח"ו, מום ובעל

ישראל. כלל של שלימה מהקומה

הוא הרי בלבו, מישראל לאחד "כששונא [כי
ודוחהו בו, הכלול זולתו של חלק אותו מנפשו מפריד
וממילא ממנו, רצונו ומסלק ששונאו, זו בשנאה מעליו
ונעשה הנ"ל, החלק בו שנחסר בנפשו, וחסרון פגם יש

מום"]. בעל

."íìù åîù ïéà"ù àöîðå
כלומר:

שגורם זאת לבד הרי בלבו, מחבירו נפרד כאשר
אבר ח"ו שיחסר שגורם כיון הנה ח"ו, לנשמתו פגם
ישראל נשמות כללות של הרוחנית מהקומה אחד
"כנסת בבחינת ח"ו רוחני" "פגם גורם זה הרי למטה,
שתהי' ישראל, נשמות כל מקור שהיא למעלה ישראל"

אבר". "מחוסרת כביכול

ד"אין הענין "כנסתשמווזהו בחינת כי – שלם"
הקב"ה, של "שמו" בחינת היא למעלה ישראל"
הרי למעלה, ישראל כנסת בבחינת ח"ו חסרון וכשיש

שלם".שמוש"אין

.äæá øäæé ãàî ãàî 'ä øáãì ãøçä ïë ìòå
ביותר זהיר להיות צריך ה' לדבר החרד לכן,
בלבו אפילו כלל מחבירו להפרד שלא מאד") ("מאד
כל עם ואחדות באהבה תמיד להיות רק ובמחשבתו,
כללות של הרוחנית שהקומה כדי ממש, ישראל
וחסרון פגם שום בלי בשלימות, תהי' ישראל נשמות
ושלום וחס כלל, מום בלא להיות "צריך כי ח"ו, רוחני

כתיב ולכן גדולה, סכנה יש אזי אחדות יחדכשאין

ישראל". שבטי

עושה שהאדם הטובה בעוצם נפלא "טעם [וזהו
ואהבת [של זו עשה מצות בקיום העולם ולכל לו
זו עשה מצות כשמבטל ח"ו ולהיפוך כמוך], לרעך
ידי שעל . . תשנא דלא תורה של תעשה לא על ועובר
ממש לאחדים והיו באלו אלו ישראל נשמות התכללות
למעלה גורם זה ידי על לבד, אחת קומה היא כאילו
והיו הישראל עם מתייחד ית' שה' . . נפלא ענין

הוא ואז . . הישראללאחדים של פשע כל על .עובר

ח"ו פירוד יש אם משא"כ . . תכסה האהבה כי .

למעלה ויגרום יקרב, לא מום בו אשר כל בישראל,
עליו ובפרט החוב, את רואה יהי' ואז פירוד, בחינת
כולנו אבינו וברכנו מזה, ליצלן רחמנא המפריד, שהוא

בך"]. אין ומום רעייתי יפה כולך ואז כאחד,

כמוך", לרעך "ואהבת – אלו שמצוות אף והנה,
תמידיות מצוות הן – בלבבך" אחיך את תשנא ו"לא
התפלה, בשעת שלא אפילו כולו היום כל שנוהגות
לפי התפלה לענין במיוחד נוגע קיומן מקום, מכל
של הפרטית שהנשמה ידי על רק כי הפנימי, תוכנה
והיא הנשמות כל עם ואחדות באהבה היא האדם
עם ולהתחבר להתקשר ביכלתה מכולן, "כלולה"

כנ"ל. אלקות

קודם לומר ש"נכון האריז"ל תיקן זה ומטעם
ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני – התפלה
כלל עם והאחדות האהבה ידי על רק כי כמוך", לרעך
בעת באלקות הנשמה דביקות להיות תוכל ישראל

בשלימות. התפלה

רבים, בלשון הבקשות כל מתפללים אנו "ולכן
– זה דרך על הם התפלות בקשות וכל וכו', לנו סלח

על אלא מתפלל, הוא לבדו עליו שלא הכללמפני
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פנים‡Í(כט) הארת ענין ביאור תחלה להקדים יש הנה
או שיבה תפארת הנק' הא' מדרגות ב' בו שיש
התפארת שבא חכמה שקנה זקן היינו זקן פנים הדרת

דמקור ואור כח פנימית בחי' מצד רק בפנים וההידור
ונק' כו' פניו תאיר אדם חכמת כמ"ש בפנים שמאיר החכמה
מבחי' בא להיותו אך כידוע הפנימי' בחי' ע"ש פנים
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משום לחבירו, אדם בין בלב פירוד איזה כשיש
במילי או דעלמא, במילי חבירו הנהגת לו נראית שלא
שכל של בענין (אם ובתפלה בתורה דשמיא

בענ אם פירוד(ו"השקפה") ידי על הרי – מדות) של ין
מעלתו בקרבו תשכון שלא לכך גורם הוא (שבלבו) זה
פגום נשאר הוא כן ואם חבירו, נשמת של המיוחדת
ח"ו אחד אבר מחסר הוא והרי ח"ו, מום ובעל

ישראל. כלל של שלימה מהקומה

הוא הרי בלבו, מישראל לאחד "כששונא [כי
ודוחהו בו, הכלול זולתו של חלק אותו מנפשו מפריד
וממילא ממנו, רצונו ומסלק ששונאו, זו בשנאה מעליו
ונעשה הנ"ל, החלק בו שנחסר בנפשו, וחסרון פגם יש

מום"]. בעל

."íìù åîù ïéà"ù àöîðå
כלומר:

שגורם זאת לבד הרי בלבו, מחבירו נפרד כאשר
אבר ח"ו שיחסר שגורם כיון הנה ח"ו, לנשמתו פגם
ישראל נשמות כללות של הרוחנית מהקומה אחד
"כנסת בבחינת ח"ו רוחני" "פגם גורם זה הרי למטה,
שתהי' ישראל, נשמות כל מקור שהיא למעלה ישראל"

אבר". "מחוסרת כביכול

ד"אין הענין "כנסתשמווזהו בחינת כי – שלם"
הקב"ה, של "שמו" בחינת היא למעלה ישראל"
הרי למעלה, ישראל כנסת בבחינת ח"ו חסרון וכשיש

שלם".שמוש"אין

.äæá øäæé ãàî ãàî 'ä øáãì ãøçä ïë ìòå
ביותר זהיר להיות צריך ה' לדבר החרד לכן,
בלבו אפילו כלל מחבירו להפרד שלא מאד") ("מאד
כל עם ואחדות באהבה תמיד להיות רק ובמחשבתו,
כללות של הרוחנית שהקומה כדי ממש, ישראל
וחסרון פגם שום בלי בשלימות, תהי' ישראל נשמות
ושלום וחס כלל, מום בלא להיות "צריך כי ח"ו, רוחני

כתיב ולכן גדולה, סכנה יש אזי אחדות יחדכשאין

ישראל". שבטי

עושה שהאדם הטובה בעוצם נפלא "טעם [וזהו
ואהבת [של זו עשה מצות בקיום העולם ולכל לו
זו עשה מצות כשמבטל ח"ו ולהיפוך כמוך], לרעך
ידי שעל . . תשנא דלא תורה של תעשה לא על ועובר
ממש לאחדים והיו באלו אלו ישראל נשמות התכללות
למעלה גורם זה ידי על לבד, אחת קומה היא כאילו
והיו הישראל עם מתייחד ית' שה' . . נפלא ענין

הוא ואז . . הישראללאחדים של פשע כל על .עובר

ח"ו פירוד יש אם משא"כ . . תכסה האהבה כי .

למעלה ויגרום יקרב, לא מום בו אשר כל בישראל,
עליו ובפרט החוב, את רואה יהי' ואז פירוד, בחינת
כולנו אבינו וברכנו מזה, ליצלן רחמנא המפריד, שהוא

בך"]. אין ומום רעייתי יפה כולך ואז כאחד,

כמוך", לרעך "ואהבת – אלו שמצוות אף והנה,
תמידיות מצוות הן – בלבבך" אחיך את תשנא ו"לא
התפלה, בשעת שלא אפילו כולו היום כל שנוהגות
לפי התפלה לענין במיוחד נוגע קיומן מקום, מכל
של הפרטית שהנשמה ידי על רק כי הפנימי, תוכנה
והיא הנשמות כל עם ואחדות באהבה היא האדם
עם ולהתחבר להתקשר ביכלתה מכולן, "כלולה"

כנ"ל. אלקות

קודם לומר ש"נכון האריז"ל תיקן זה ומטעם
ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני – התפלה
כלל עם והאחדות האהבה ידי על רק כי כמוך", לרעך
בעת באלקות הנשמה דביקות להיות תוכל ישראל

בשלימות. התפלה

רבים, בלשון הבקשות כל מתפללים אנו "ולכן
– זה דרך על הם התפלות בקשות וכל וכו', לנו סלח

על אלא מתפלל, הוא לבדו עליו שלא הכללמפני
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פנים‡Í(כט) הארת ענין ביאור תחלה להקדים יש הנה
או שיבה תפארת הנק' הא' מדרגות ב' בו שיש
התפארת שבא חכמה שקנה זקן היינו זקן פנים הדרת

דמקור ואור כח פנימית בחי' מצד רק בפנים וההידור
ונק' כו' פניו תאיר אדם חכמת כמ"ש בפנים שמאיר החכמה
מבחי' בא להיותו אך כידוע הפנימי' בחי' ע"ש פנים

1

2

3

4

5

6



c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

הפנים אל דמים בקיבוץ כי פניו יאירו אור לגלוי ההעלם
מלמעלה הא' סיבות מב' בא הדמים וקיבוץ הפני' יצהבו
כאשר שבמוחו והשכל החכמה כח חידוש מפני והוא למטה
כח בבחי' ממקורה חדשה חכמה שקנה הזקן יתחכם
דחכמה הפנימי' בחי' נתגלה הרי לגלוי ההעלם מן המשכיל
גדול ותענוג נפלאה בשמחה הנפש תתפעל שמזה בפנים
פנימי' גלוי שהוא בפנים הדמים יקובץ זה שמחמת עד מאד
אבוה ר' וכמו כו' בגלוי בפני' שבא הנפש ושמחת התענוג
הפני' שנתאדם (ומה כו' פניו צהבו חדתא תוס' מצא
שמביאה הנפש שמחת מפני היינו גשמיים בדמים והלחיים
כו' פניו עור קרן כי וכמו שבפנים בדמים לגלוי האור
החכמה ומקור שבאור ותענוג שמחה רק זה אין ואמנם
כו') חדש שכל בהמצאת השמח' כמו אדם חכמת שנקרא
כשנמשך למטה מלמעלה בא הוא זה פנים שהארת ונמצא
של פנים הדרת הנק' וזהו שבמוחו בחכמה חדש אור תוס'
מקורה מפנימי' שנמשך חכמה כל כי שיבה תפארת וכן זקן
לנו נתן פניו שבאור במ"ת הי' וכך וד"ל כו' ושיבה זקן נק'
כו' אליך פניו ה' יאר וכתיב כו' ה' דיבר פב"פ כמ"ש כו'

נא'והיינ שע"ז הדברות בי' ית' חכמתו פנימית אור בגלוי ו
אדם של העליונים פנים כו' פניו תאיר העליון אדם חכמת
דעצמות ושעשועים התענוג פנימי' מבחי' שנמשך דאצי'
פניו יאירו כאשר שלמטה אדם בחכמת הנ"ל עד"מ המאציל
וזהו כו' השכל בכח חדש אור המשכת מחמת אורה ברוב
להם נדמה ובים כו' כזקן להם נדמה תורה במתן שאמרז"ל
כחם בחורים תפארת שאמר וזהו מלחמה עושה כבחור
שבתורה חכמה שקנה זקן כמו והיינו כו' שיבה זקנים והדר
וכך וד"ל כנ"ל הזקן הוא פנים והדרת זקנים הדר נק' שזהו
שמאיר עתה גם חכמתו פני מאור שמקבל בכאו"א גם הוא
מאחר העליוני' פני' מאור דנשמתו מ"ה כ"ח בפנימי'
אותיות בס"ר מתקשראי' וישראל וקיימי' חיים שדבריו
דכתיב רגלים בעולי (וכן וד"ל ממש במ"ת כמו התורה
ועתה כו' לראות שבא וכשם כו' ה' פני את זכורך כל יראה
המנורה נרות הדלקות ענין ג"כ וזהו כו') תפלות ג' הן
ה' נרות שנק' ישראל בנשמות אור להאיר שהוא במקדש
אור בפנימי' חדש אור בתוס' העליוני' פני' מאור שיקבלו

וד"ל: כנ"ל שבלב במדות להאיר שבנפשם החכמה
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מחציתÊ"ÎÂד) בענין פ"א לעיל שנז' הא' פי' ע"פ הוא
פי' יובן וכמ"כ כפשוטו מחצה שר"ל השקל
קו ענין והוא לחצאים המחלק כלומר מחיצה ל' השני
ו"ד עם י' שהוא השקל חצאי שני מחלק שהוא המדה
ו"ד את להגביה הי' יוכל שאז כדי שוים חצאים שני שיהי'
מהמצטרך יותר ולא פחות לא גובהו כפי בארץ המונחים
גם אבל ערכו כפי מהמ"ן מעלה שהמ"ד שנת"ל הגם כי
מעצמות תחלה מכוונת מדה ע"פ הי' תחלה מ"ד המשכת
לשני העליון קדש שמחלק השקל מחצית וז"ס המאציל
מכוין למטה מלמעלה הנמשך מחציתו שיהי' שוים חצאים
וע"י כנ"ל למעלה ממטה המ"ן להעלות שצריכים מה כמו
המחלק בחי' אותו מעוררים היו למטה שקל מחצית נתינת
י' שהוא העליון השקל חצי ג"כ נמשך והי' כנ"ל השקל
בפי' האריז"ל מ"ש מובן ובזה כנ"ל. המברר דא"ק דחכמה
והיינו הראש שבאמצעי' אורחא חד שהוא השקל מחצית
העשיר וז"ש חיים. אלקים דברי ושניהם השני הפי' כפי
ירבה לא דאמצעיתא עמודא דא הרע"מ ופי' ירבה לא
ידוע הנה כו' י"א ולא ספירות עשר בס"י דתנן כמה מעשר
ולכן בי"ס נמנה אין פנימיותו שהכתר י"ס מספר בענין
הדעת אלא נמנה הכתר אין פנימי' בבחי' ע"ס כשמונים

יכול שלכן מחו"ב למעלה הדעת שרש כי במקומו נמנה
וכן בהשגה גילוי לידי המושכל העלם להביא חו"ב לזווג
בי"ס נמנה הכתר וחיצוני' כו' המדות עם השכל לקשר
הדעת אין ואז נמנה הכתר אזי בחיצוני' י"ס כשמונים ולכן
היותו ע"ש עשיר הנק' דאצי' שת"ת אמר לזה והנה נמנה,
ירבה לא כידוע וחו"ג דאו"א ומוחי' בחי' הרבה כולל
האמצעי שקו לפי מי"ס להרבות יכול הי' לכאורה כי מי"ס
וכמ"ש בג"ה חח"ן קווין משני יותר הכתר פנימי' עד עולה
גבוה ז"א שהוא המדות שרש בכלל שגם במ"א ג"כ
ותלייא אחיד בעתיקא דז"א רישא כי או"א שהם מהשכל
להיות יוכל שלכך ממזלות יונקים או"א משא"כ
אלא השכל שאין מפני המולידם מהשכל יותר ההתפעלות
בענין תפילין במצות וכמ"ש המדות ולגלות להוליד מעביר
ודעת מכתר ולהמשיך להרבות יכול הי' וא"כ כו' הרצועות
וציוה אמר וע"ז ספי' י"א היו ואז האמצעי בקו ששניהם
ירבה לא שהעשיר כנ"ל השקל המחלק העליון המאציל
בחי' צדיק דא והדל דוקא, זה מנין להיות רצה כך כי מי"ס
הוד עד דבינה משום יוסף בחי' מאמו יתום שנק' ז"א יסוד
ומגיע ארוך אבא יסוד אבל ביסוד מגיע ואינו אתפשטת
הודאה לידי יבא השכל מהתבוננות הנה כי ז"א יסוד עד
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שהוא יסוד אבל י"ג) כ"ט (דה"א לך אנחנו מודים כמ"ש
והשגה ההתבוננות אין בבי"ע מגופא דלבר השפעה
בחי' שהוא אבא יסוד כ"א כ"כ שם להגיע יכול עליונה
שכל שבקלים בקל אפי' שישנו מהשגה שלמעלה מה כח
הדל שהוא היסוד ולכן כו' נפשו למסור יכול מישראל א'
ציוה ומ"מ י"ס מספר להמשיך לו דחוק הת"ת לגבי
הדבוקה מל' היסוד עטרת כי מי"ס ימעיט שלא המאציל

ה' ציונו ולכן בתה, כאמה כי הבינה להארת משלמת בו
ימעיט ולא ירבה לא א' כל שבינינו והדל שהעשיר ית'
גרה י' ע"י י"ס המשכת צ"ל כך כי השקל מחצית מנתינת
דתהו י"ס יתבררו אלו דמ"ד י"ס ע"י כי יותר ולא פחות לא
שואל מעצמו לו שאין הדל ואפי' הנ"ל ו"ד שהם שנפלו
חוקיו נעים מה כנ"ל. משלימתו המל' כי מאחרים

אמן: מתורתו נפלאות לנו יגלה ה' ב"ה ומשפטיו
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הואÂÚÂ„ג) וגם מקבל בחי' הוא שהממוצע מזה מובן
למעלה הוא שבו המקבל ובחי' משפיע, בחי'
מה הוא שבו המקבל בחי' כי שבו, המשפיע מבחי'
כל ואמונה וזהו"ע כו'. ממש המשפיע מן השפע שמקבל
לאריות זנב ענין וזהו עקב, פ' לקו"ת ע' עלינו וקיים זאת
ז"א האלקי' הוא הוי' ענין הוא ועד"ז לשועלים, וראש
אלקי' בחי' היותו א"כ יחשב, כאלקי' עתיקא לגבי בעלותו
בדרוש ועי' כו'. ומשפיע הוי' בחי' מהיותו גבוה ומקבל,
בחי' דהנה קמ"ו. ססעי' א' במא"א וע' בינה לשכוי הנותן
של השפע כי להיות העלם, נק' הממוצע דבחי' המקבל
בחי' משא"כ הממוצע, בעצמיות ממש בו מתעלם המשפיע
וראש מקור בחי' שנעשה מה שהוא שבו המשפיע

להיו גילוי בחי' נק' הזהלהמקבל והמקור הראש בחי' כי ת
חג"ת חב"ד ענין ג"כ וזהו המקבל, לבחי' ממש בגילוי בא
שבמשפיע נה"י בחי' זהו להמקבל המתגלה שהבחי' נה"י,

פ"א. הנסכים ענין בד"ה עי' חב"ד, בחי' משא"כ
„"ÚÂג"כ עד"מ יובן הגשמי הזה המשל כל דוגמת

בין הממוצע בחי' שהוא דאצי' מל' בבחי' למעלה
השפע בחי' ממש בה ומתלבש שמתעלם לבי"ע, אצי'
לבי"ע, השפע אח"כ בא דוקא וע"י וממנה ממש, דאצי'
אנת אחותי לי פתחי דוקא, בזאת אהרן יבא בזאת ולכן
ואתחנן פ' ובלק"ת א', צ"ה זח"ג לי לאעלאה פתחא הוא
בחי', מב' כלולה היא שג"כ ונמצא פ"א. תירא למען בד"ה
מה היינו שבה המקבל ובחי' משפיע, ובחי' מקבל בחי'
הוא שבה המשפיע ובחי' ממש, האצי' שפע שמקבלת
וב' ממש. לבי"ע וראש מקור בחי' אח"כ שנעשית במה
ואתגלייא, אתכסייא בחי' שהם וארץ ים נק' אלו בחי'
בה ומתעלמת שמתלבשת ממש, האצי' השפע בחי' דהיינו
המל' שבחי' כנ"ל, ואתכסייא העלם בחי' שהוא ים נק'
הגילוי בבחי' והיינו המל', בבחי' נמשכין לבד דז"א דט"ס

ומתעלמי' נמשכין הן שהן כנודע מל' שנק' והתפשטות
מקור בחי' שהם ע"ס בבחי' אח"כ נבנית ואז המל', בבחי'
ממש גילוי בחי' שהוא ארץ בחי' זו בחי' ונק' ממש, לבי"ע
פ"ג. אני שחורה ביאור ע' ממש, בבי"ע מתלבשת להיותה
ודכ"ג ע"ד דכ"ב ושם אני שחורה במאמר בלק בה"ז וע'
באחור אחור נק' לבי"ע מקור שנעשית שהבחי' פי' ע"א
ערוך שאין ביאר ושם בפנים, פנים נק' שבאצי' והבחי'
בבי"ע המתלבשי' הן דמל' ט"ס שבחי' (וכנודע כו' ביניהם
כו' קניניך הארץ מלאה עשית בחכ' כולם וכמ"ש ממש
לבדו המרומם המלך הנק' מל' כתר בבחי' משא"כ כנודע,
העלם בחי' והוא כו', בבי"ע מתלבש שאינו כו' המתנשא
בבחי' הוא ושרשו כו') האצי' שפע לבחי' שמעלים העצמי
מל' כתר איהו עליון כתר וכמ"ש עליון כתר דבחי' העלם
האצי'. שפע לבחי' ולהסתיר להעלים ביכולתו שלזאת כו'
בחי' הוא יו"ד כי הוי', נק' בכלל האצי' דבחי' ידוע והנה
כנודע, אלקי' נק' לבי"ע שמאצי' השפע משא"כ כו', חכ'
ששם בכלל האצי' עולם בחי' כי וממלא, סובב ג"כ ונק'
ג"כ ונק' סוכ"ע, נק' ממש א"ס בבחי' כו' וגרמוהי חיוהי
כבר והנה כו'. ממכ"ע נק' בי"ע משא"כ כנודע, קוב"ה
אצי' בין הממוצע בחי' היא מל' שבחי' למעלה מבואר
בחי' היא וגם ממש האצי' מבחי' כלולה והיא לבי"ע,
ג"כ ונק' הוי' בחי' נק' היא ע"כ כו' לבי"ע וראש מקור
שפע בחי' כי וממלא, סובב בחי' ג"כ והוא אלקי'. בחי'

וסו הוי' בחי' הוא בה שמתעלם ממש כנ"להאצי' שבה, בב
ומה כו', וסובב הוי' נק' הוא בכלל האצי' עולם שבחי'
ממש בבי"ע שמתלבשת ממש לבי"ע וראש מקור שנעשית
בבחי' שבה הוי' ובחי' ממלא, ובחי' אלקים בחי' נק' כנ"ל
בבחי' הוא שבה אלקים ובחי' כו', סוף ים ונק' העלם
אחרונה ה"א הוא שהמל' זהו וי"ל כנ"ל, ארץ נק' הגילוי
לבי"ע. מקור כשנעשית זהו אלקי' ש' שנק' ומה הוי', דשם
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהוא יסוד אבל י"ג) כ"ט (דה"א לך אנחנו מודים כמ"ש
והשגה ההתבוננות אין בבי"ע מגופא דלבר השפעה
בחי' שהוא אבא יסוד כ"א כ"כ שם להגיע יכול עליונה
שכל שבקלים בקל אפי' שישנו מהשגה שלמעלה מה כח
הדל שהוא היסוד ולכן כו' נפשו למסור יכול מישראל א'
ציוה ומ"מ י"ס מספר להמשיך לו דחוק הת"ת לגבי
הדבוקה מל' היסוד עטרת כי מי"ס ימעיט שלא המאציל

ה' ציונו ולכן בתה, כאמה כי הבינה להארת משלמת בו
ימעיט ולא ירבה לא א' כל שבינינו והדל שהעשיר ית'
גרה י' ע"י י"ס המשכת צ"ל כך כי השקל מחצית מנתינת
דתהו י"ס יתבררו אלו דמ"ד י"ס ע"י כי יותר ולא פחות לא
שואל מעצמו לו שאין הדל ואפי' הנ"ל ו"ד שהם שנפלו
חוקיו נעים מה כנ"ל. משלימתו המל' כי מאחרים

אמן: מתורתו נפלאות לנו יגלה ה' ב"ה ומשפטיו
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a"lxz - l`eny zxez

הואÂÚÂ„ג) וגם מקבל בחי' הוא שהממוצע מזה מובן
למעלה הוא שבו המקבל ובחי' משפיע, בחי'
מה הוא שבו המקבל בחי' כי שבו, המשפיע מבחי'
כל ואמונה וזהו"ע כו'. ממש המשפיע מן השפע שמקבל
לאריות זנב ענין וזהו עקב, פ' לקו"ת ע' עלינו וקיים זאת
ז"א האלקי' הוא הוי' ענין הוא ועד"ז לשועלים, וראש
אלקי' בחי' היותו א"כ יחשב, כאלקי' עתיקא לגבי בעלותו
בדרוש ועי' כו'. ומשפיע הוי' בחי' מהיותו גבוה ומקבל,
בחי' דהנה קמ"ו. ססעי' א' במא"א וע' בינה לשכוי הנותן
של השפע כי להיות העלם, נק' הממוצע דבחי' המקבל
בחי' משא"כ הממוצע, בעצמיות ממש בו מתעלם המשפיע
וראש מקור בחי' שנעשה מה שהוא שבו המשפיע

להיו גילוי בחי' נק' הזהלהמקבל והמקור הראש בחי' כי ת
חג"ת חב"ד ענין ג"כ וזהו המקבל, לבחי' ממש בגילוי בא
שבמשפיע נה"י בחי' זהו להמקבל המתגלה שהבחי' נה"י,

פ"א. הנסכים ענין בד"ה עי' חב"ד, בחי' משא"כ
„"ÚÂג"כ עד"מ יובן הגשמי הזה המשל כל דוגמת

בין הממוצע בחי' שהוא דאצי' מל' בבחי' למעלה
השפע בחי' ממש בה ומתלבש שמתעלם לבי"ע, אצי'
לבי"ע, השפע אח"כ בא דוקא וע"י וממנה ממש, דאצי'
אנת אחותי לי פתחי דוקא, בזאת אהרן יבא בזאת ולכן
ואתחנן פ' ובלק"ת א', צ"ה זח"ג לי לאעלאה פתחא הוא
בחי', מב' כלולה היא שג"כ ונמצא פ"א. תירא למען בד"ה
מה היינו שבה המקבל ובחי' משפיע, ובחי' מקבל בחי'
הוא שבה המשפיע ובחי' ממש, האצי' שפע שמקבלת
וב' ממש. לבי"ע וראש מקור בחי' אח"כ שנעשית במה
ואתגלייא, אתכסייא בחי' שהם וארץ ים נק' אלו בחי'
בה ומתעלמת שמתלבשת ממש, האצי' השפע בחי' דהיינו
המל' שבחי' כנ"ל, ואתכסייא העלם בחי' שהוא ים נק'
הגילוי בבחי' והיינו המל', בבחי' נמשכין לבד דז"א דט"ס

ומתעלמי' נמשכין הן שהן כנודע מל' שנק' והתפשטות
מקור בחי' שהם ע"ס בבחי' אח"כ נבנית ואז המל', בבחי'
ממש גילוי בחי' שהוא ארץ בחי' זו בחי' ונק' ממש, לבי"ע
פ"ג. אני שחורה ביאור ע' ממש, בבי"ע מתלבשת להיותה
ודכ"ג ע"ד דכ"ב ושם אני שחורה במאמר בלק בה"ז וע'
באחור אחור נק' לבי"ע מקור שנעשית שהבחי' פי' ע"א
ערוך שאין ביאר ושם בפנים, פנים נק' שבאצי' והבחי'
בבי"ע המתלבשי' הן דמל' ט"ס שבחי' (וכנודע כו' ביניהם
כו' קניניך הארץ מלאה עשית בחכ' כולם וכמ"ש ממש
לבדו המרומם המלך הנק' מל' כתר בבחי' משא"כ כנודע,
העלם בחי' והוא כו', בבי"ע מתלבש שאינו כו' המתנשא
בבחי' הוא ושרשו כו') האצי' שפע לבחי' שמעלים העצמי
מל' כתר איהו עליון כתר וכמ"ש עליון כתר דבחי' העלם
האצי'. שפע לבחי' ולהסתיר להעלים ביכולתו שלזאת כו'
בחי' הוא יו"ד כי הוי', נק' בכלל האצי' דבחי' ידוע והנה
כנודע, אלקי' נק' לבי"ע שמאצי' השפע משא"כ כו', חכ'
ששם בכלל האצי' עולם בחי' כי וממלא, סובב ג"כ ונק'
ג"כ ונק' סוכ"ע, נק' ממש א"ס בבחי' כו' וגרמוהי חיוהי
כבר והנה כו'. ממכ"ע נק' בי"ע משא"כ כנודע, קוב"ה
אצי' בין הממוצע בחי' היא מל' שבחי' למעלה מבואר
בחי' היא וגם ממש האצי' מבחי' כלולה והיא לבי"ע,
ג"כ ונק' הוי' בחי' נק' היא ע"כ כו' לבי"ע וראש מקור
שפע בחי' כי וממלא, סובב בחי' ג"כ והוא אלקי'. בחי'

וסו הוי' בחי' הוא בה שמתעלם ממש כנ"להאצי' שבה, בב
ומה כו', וסובב הוי' נק' הוא בכלל האצי' עולם שבחי'
ממש בבי"ע שמתלבשת ממש לבי"ע וראש מקור שנעשית
בבחי' שבה הוי' ובחי' ממלא, ובחי' אלקים בחי' נק' כנ"ל
בבחי' הוא שבה אלקים ובחי' כו', סוף ים ונק' העלם
אחרונה ה"א הוא שהמל' זהו וי"ל כנ"ל, ארץ נק' הגילוי
לבי"ע. מקור כשנעשית זהו אלקי' ש' שנק' ומה הוי', דשם
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

היחודÂ‰�‰ל) לעשות דא"ס העצמי אור המשכת
התורה ע"י הוא י"ה אותיות דב' וההתכללות
שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק או ע"פ וכמשארז"ל
בפמשמ"ע שלום משים בתורה העוסק כל לי יעשה
י"ה אותיות בב' הוא בפמשמ"ע שלום בפמשמ"ט. ושלום
פשמ"ע נק' די"ה (והטעם כו'. ו"ה אותיות הוא ופמשמ"ט
והנגלות אלקינו להוי' הנסתרות כמ"ש הוא פשמ"ט וו"ה
י"ה אבל ולבנינו לנו נגלות הם ו"ה דאותיות ולבנינו לנו
נקרא י"ה ולכן כו' חו"ב אלקינו להוי' נסתרות הם
לנו נגלות שהן וו"ה אלקינו להוי' הנסתרות שזהו פשמ"ע
והתחברות שלום עושה שהתורה כו') פשממ"ט נק' כו'
אסתכל קוב"ה דזהו"ע וי"ל כו'. וו"ה די"ה בהאותיות
חשוכא ברישא עולם של דכברייתו עלמא וברא באורייתא
וגילוי העלם דבחי' וחיבור היחוד שזהו"ע נהורא והדר
אסתכל קוב"ה ופי' כו' התורה ע"י זהו כנ"ל כו'
בתורה שנתלבש העצמים שעשועי' בחי' היינו באורייתא
בפיהו היתה אמת תורת שכתוב כמו אמת נקראת דתורה
שעז"א התורה על דקאי תמכור ואל קנה אמת וכתיב כו'.
אמת ומדת כו'. בינה קנה חכ' קנה ענין שהוא קנה אמת
כי כלל מנגד לו שאין עד חו"ג בין הממוצע מדה היא
לחסד. שמנגד הגבורה מדת שהוא מנגד יש החסד למדת
לגבורה שמנגד החסד מדת מנגד לה יש הגבורה מדת וכן

אין יחד ודין מחסד נכונה במזיגה הכלולה הכרעה אבל
כשיש דוקא הוא דאמיתתו האמת מדת וזהו כו'. מנגד לו
האמת דבר בכל (וכן כולם את ונושא ההפכים כל בו
שיוכל מה והוא שבו האמצעית הנקודה הוא שבו
וכמ"ש מתקיים הוא וע"כ כו'). ההפכי הדבר עם להתחבר
מ"ם א' אמת של ובאותיות כו'. לעד תיכון אמת שפת
ראש וכמ"ש בסוף כמו בראש שמתקיים סוף תוך ראש ת'

תורהדב והיינו אמת הקב"ה של חותמו וכן אמת רך
שהוא פה שבעל תורה שזהו בלימודי תורה חתום דכתיב
שמתאים רצה"ע בגילוי למעשה ההלכה דבר סוף
אין ולכן במ"א. כמ"ש כו' דתושב"כ הכוונה לפנימיות
דברים ג' על המשנה וכמא' באמת אלא מתקיים העולם
דתורה אמת והיינו כו' האמת ועל הדין על קיים העולם
שלום שעושה לפי העולם מתקיים דוקא שעי"ז
לכל הוי' קרוב וזהו כו'. ההפכים דריבוי והתחברות
דתורה באמת היינו באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו
למהו"ע וימשיכו שיקראו באמת יקראוהו ופי' וכנ"ל.
כו' דתורה החכ' בחי' שהוא דתורה באמת ב"ה אוא"ס
התורה לשם דהיינו דוקא לשמה התורה עסק ענין והיינו

כו'. בפשמ"ע שלום משים הוא ואז עצמה
.¯ÂˆÈ˜,התורה ע"י הוא י"ה לייחד העצמי אור המשכת

ומחברם. ההפכים שנושא אמת
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א"ס, באור הצמצום ע"י ורק המאור. כמו א"ס, הוא גם ולכן המאור, מעין שהוא האור מעלת
גם כי ומספר, גבול בלי עולמות ממנו נתהוו באוא"ס, הצמצום אחרי גם ספירות. עשר נאצלו

גבול בלי הוא האור

איתאp‰Â‰יב) ּדהּנה הּוא, למעלה האֹוצר ענין להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
זהר אין6ּבתּקּוני עד למעלה סֹוף אין "אֹור : ְְְִֵֵֵַַַָֹ

"למּטה ּׁשאֹומרים מה והּנה ּתכלית". אין עד ּולמּטה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָקץ,
ּבבחינת הּוא וההתּפּׁשטּות ׁשהּגּלּוי הּכּונה ּתכלית", אין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
אין אֹור ּדׁשם ׁשם קריאת ּדזהּו ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָאין
לפי הּוא הּדבר וטעם סֹוף, אין הּוא עצמֹו ּדהאֹור ְְְְִֵַַַַָָָסֹוף,

ּדהאֹור האֹור, ּומעלת ענין ּדזהּו הּמאֹור, מעין הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהאֹור
זהּו הּנה מקֹום ּומּכל עצם, ולא לבד הארה ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעם
ּבבחינת הּוא ׁשהעצמּות ולהיֹות הּמאֹור, מעין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעלתֹו
מעין ׁשהּוא האֹור ּגם הּנה לכן סֹוף, אין ּובבחינת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפׁשיטּות
ׁשהאֹור סֹוף, אין אֹור וזהּו סֹוף, אין ּבבחינת הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָָהּמאֹור
עֹולמֹות היּו הּזה מהאֹור והּנה סֹוף. אין ּבבחינת הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
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אחרים ּובאפנים ּכלל, ּגבּול ּובלי קץ אין עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָּוספירֹות
לבד ּגבּול, ּבלי הן ּגּופא והּספירֹות ׁשהעֹולמֹות והינּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלגמרי,
ספירֹות ענין ּבפרּוׁש ּוכמאמר ּבמסּפרם, ּגבּול ּבלי ׁשהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָזה
ּבמסּפר ׁשהם לבד ּגבּול, ּבלי הן עצמן ׁשהּספירֹות קץ, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

זּוטא ּבאּדרא וכדאיתא ּגבּול, ּדאתּפּׁשט7ּבלי ּבֹוצינא "ּכהאי ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָ
אּלא ּתׁשּתּכח לא לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועבר, סטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלכל

ּבלחֹודֹוהי" עברּבֹוצינא לכל מתנֹוצץ אֹורֹו אׁשר הּזה (ּכהּנר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבלבד) הּנר אּלא ּתמצא לא אֹותֹו לידע ּבֹו ּתסּתּכל וכאׁשר ,ּופּנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּברּבּוי הּוא לזאת ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּדלהיֹותן
"ּדאתּפּׁשט אמרֹו ּדזהּו ׁשעּור, אין עד מדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהתחּלקּות
ּבלחֹודֹוהי", "ּבֹוצינא הּוא לאמּתתֹו אבל ועבר", סטר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָלכל

ּוכמאמר חד, ּבחינת ּבחּוׁשּבן"8ׁשהּוא ולא חד הּוא .ד"אנּת ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָֹ
ּבהתּגּלּות ּבא הּוא ּכאׁשר הּנה ּבעצם, חד ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָולהיֹותֹו
אבל ּביֹותר, רּבּוי ּבבחינת והּוא ּבחּוׁשּבן", "ולא ְְְְְְֲִִִֵַָָֹהּוא

ּב הּוא ּׁשּנאצלּולאמּתתֹו מה והּנה מּמׁש. חד בחינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
"עׂשר יצירה, ּבספר ּכדאיתא עׂשר, ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּספירֹות
זהּו הּנה עׂשר", אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר – ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹספירֹות

ידי ּדעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעל
ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגּלּוי האֹור ּבא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּצמצּום
הּצמצּום אחר הּנה זה ּובכל ספירֹות, עׂשר ּבמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהם
ּוכמֹו ׁשעּור, ּובלי ּגבּול ּבלי עֹולמֹות מקֹום מּכל ְְְְְִִִִִַָָָנתהּוּו
"אל ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מסּפר", אין "ועלמֹות ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּכתּוב

עלמֹות ׁשעּור9ּתקרי ּבלי עֹולמֹות ׁשהן עֹולמֹות", אּלא ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
רּבה ּבאּדרא וכדאיתא ּכלל, יתבי10ּומסּפר "ּבגלּגלּתא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

עלמין" אלפי הּואהּתריסר אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה והּמסּפר , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמת אבל ּכזה, מסּפר ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּמדּבר הענין לפי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָרק
ּדמדרגת ּתחּתֹונה הּיֹותר ּבּמדרגה ׁשּגם עד ּגבּול, ּבלי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּוא
מּמּנה ּבא הּנה ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהאצילּות
רּבּו "מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּפר, אין עד והתהּוּות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבּוי
ּוגדֹולי הּנבראים רּבּוי ׁשהם ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה "ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעׂשי

"וארא"הּנבראים הּמתחיל ּדּבּור ּב[מאמר] ּדכל11(ּכמבֹואר ,( ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּגם הּנה ולכן ּגבּול, ּובלי סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָזה
מסּפר ּבלי הּוא ההתהּוּות הּנה הּצמצּום ידי על ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּכמֹו

ְּוגבּול.
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שם.7) עיין א. רפח, ג חלק זוהר
בהקדמה.8) זוהר בתיקוני אליהו
וראה9) לסופה. קרוב זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר

ב. נח, ג חלק זוהר כן גם

(קל,10) ך סימן הקודש מאגרת להעיר - ב. קכח, ג חלק זוהר
וארשתיך. המתחיל] [דיבור ריש במדבר פרשת תורה לקוטי א),

השני.11) - וארא המתחיל דיבור אור תורה ראה

לספירות).ד. (ביחס בחשבון ולא אחד הוא עולמות.ה.אתה אלף עשר שנים (נמצאים) יושבים ב"גולגולת"
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והדרגה, בסדר הם השתלשלות סדר של הצמצומים

ההכרח מן לתחתון מעליון השפעה או המשכה שכן

התחתון, ואופן ערך לפי העליון צמצום של בדרך שתהיה

הרי אותה. לקלוט התחתון של בכוחו שיהיה כדי

המקבל, בשביל עצמו את מצמצם שהמשפיע הצמצום

טובת את הרי רוצה המשפיע שכן והדרגה, בסדר הוא

תהיה שההשפעה ההכרח מן המקבל ולטובת המקבל,

מוכרח ערכו לפי תהיה שההשפעה וכדי ערכו, לפי

של שהצמצום מובן במילא עצמו. את לצמצם המשפיע

בו להיות שיוכל כדי המקבל, בשביל הוא המשפיע שכל

אור. גילוי

הראשון, שהצמצום ממילא מובן הרי לכך, בהתאם

הוא ויתעלה, יתברך הגדול אורו סילק כביכול שהוא

שיוכ המקבל, טובת בשביל אורבודאי גילוי לו להיות ל

אין אור של הגילוי שיהיה היא בזה והכוונה יותר, עליון

דוקא. עבודה ידי על זאת ושימשיכו הצמצום, שלפני סוף

עשר (כבר והאיר חזר בענין אבי של חידושו זהו

את לנשק וצריכים כאן, אינו אבי של שגופו שנים

אין אדם בני שאר שלגבי למרות מהגוף, הגשמי הנשאר

אך מהגוף) הנשאר על (הכוונה מעלה משום בכך

וכו'). הדבר שונה בצדיקים

המלה ברבי שייכת לא הרי דבר של לאמיתו

בגן ששמע מה למטה לגלות הוא רבי של ענינו "חידוש".

בעת וביניכם ה' בין עומד "אנכי בבחינת הוא רבי עדן.

ה'" דבר את לכם להגיד עליו5ההיא רבנו במשה שכתוב ,

לכם להגיד והיינו להמשיך, פירושו לכם" "להגיד השלום.

של משמעותו זהו ה'. דבר את לכם להמשיך � ה' דבר

לימוד אופן דרך על בתורה, אור גילוי להמשיך � רבי

עדן. בגן התורה

השיב "ורבים של הענין היינו רבי אצל "חידוש"
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אחרים ּובאפנים ּכלל, ּגבּול ּובלי קץ אין עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָּוספירֹות
לבד ּגבּול, ּבלי הן ּגּופא והּספירֹות ׁשהעֹולמֹות והינּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלגמרי,
ספירֹות ענין ּבפרּוׁש ּוכמאמר ּבמסּפרם, ּגבּול ּבלי ׁשהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָזה
ּבמסּפר ׁשהם לבד ּגבּול, ּבלי הן עצמן ׁשהּספירֹות קץ, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

זּוטא ּבאּדרא וכדאיתא ּגבּול, ּדאתּפּׁשט7ּבלי ּבֹוצינא "ּכהאי ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָ
אּלא ּתׁשּתּכח לא לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועבר, סטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלכל

ּבלחֹודֹוהי" עברּבֹוצינא לכל מתנֹוצץ אֹורֹו אׁשר הּזה (ּכהּנר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבלבד) הּנר אּלא ּתמצא לא אֹותֹו לידע ּבֹו ּתסּתּכל וכאׁשר ,ּופּנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּברּבּוי הּוא לזאת ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּדלהיֹותן
"ּדאתּפּׁשט אמרֹו ּדזהּו ׁשעּור, אין עד מדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהתחּלקּות
ּבלחֹודֹוהי", "ּבֹוצינא הּוא לאמּתתֹו אבל ועבר", סטר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָלכל

ּוכמאמר חד, ּבחינת ּבחּוׁשּבן"8ׁשהּוא ולא חד הּוא .ד"אנּת ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָֹ
ּבהתּגּלּות ּבא הּוא ּכאׁשר הּנה ּבעצם, חד ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָולהיֹותֹו
אבל ּביֹותר, רּבּוי ּבבחינת והּוא ּבחּוׁשּבן", "ולא ְְְְְְֲִִִֵַָָֹהּוא

ּב הּוא ּׁשּנאצלּולאמּתתֹו מה והּנה מּמׁש. חד בחינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
"עׂשר יצירה, ּבספר ּכדאיתא עׂשר, ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּספירֹות
זהּו הּנה עׂשר", אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר – ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹספירֹות

ידי ּדעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעל
ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגּלּוי האֹור ּבא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּצמצּום
הּצמצּום אחר הּנה זה ּובכל ספירֹות, עׂשר ּבמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהם
ּוכמֹו ׁשעּור, ּובלי ּגבּול ּבלי עֹולמֹות מקֹום מּכל ְְְְְִִִִִַָָָנתהּוּו
"אל ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מסּפר", אין "ועלמֹות ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּכתּוב

עלמֹות ׁשעּור9ּתקרי ּבלי עֹולמֹות ׁשהן עֹולמֹות", אּלא ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
רּבה ּבאּדרא וכדאיתא ּכלל, יתבי10ּומסּפר "ּבגלּגלּתא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

עלמין" אלפי הּואהּתריסר אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה והּמסּפר , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמת אבל ּכזה, מסּפר ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּמדּבר הענין לפי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָרק
ּדמדרגת ּתחּתֹונה הּיֹותר ּבּמדרגה ׁשּגם עד ּגבּול, ּבלי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּוא
מּמּנה ּבא הּנה ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהאצילּות
רּבּו "מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּפר, אין עד והתהּוּות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבּוי
ּוגדֹולי הּנבראים רּבּוי ׁשהם ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה "ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעׂשי

"וארא"הּנבראים הּמתחיל ּדּבּור ּב[מאמר] ּדכל11(ּכמבֹואר ,( ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּגם הּנה ולכן ּגבּול, ּובלי סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָזה
מסּפר ּבלי הּוא ההתהּוּות הּנה הּצמצּום ידי על ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּכמֹו

ְּוגבּול.
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שם.7) עיין א. רפח, ג חלק זוהר
בהקדמה.8) זוהר בתיקוני אליהו
וראה9) לסופה. קרוב זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר

ב. נח, ג חלק זוהר כן גם

(קל,10) ך סימן הקודש מאגרת להעיר - ב. קכח, ג חלק זוהר
וארשתיך. המתחיל] [דיבור ריש במדבר פרשת תורה לקוטי א),

השני.11) - וארא המתחיל דיבור אור תורה ראה

לספירות).ד. (ביחס בחשבון ולא אחד הוא עולמות.ה.אתה אלף עשר שנים (נמצאים) יושבים ב"גולגולת"

•
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והדרגה, בסדר הם השתלשלות סדר של הצמצומים

ההכרח מן לתחתון מעליון השפעה או המשכה שכן

התחתון, ואופן ערך לפי העליון צמצום של בדרך שתהיה

הרי אותה. לקלוט התחתון של בכוחו שיהיה כדי

המקבל, בשביל עצמו את מצמצם שהמשפיע הצמצום

טובת את הרי רוצה המשפיע שכן והדרגה, בסדר הוא

תהיה שההשפעה ההכרח מן המקבל ולטובת המקבל,

מוכרח ערכו לפי תהיה שההשפעה וכדי ערכו, לפי

של שהצמצום מובן במילא עצמו. את לצמצם המשפיע

בו להיות שיוכל כדי המקבל, בשביל הוא המשפיע שכל

אור. גילוי

הראשון, שהצמצום ממילא מובן הרי לכך, בהתאם

הוא ויתעלה, יתברך הגדול אורו סילק כביכול שהוא

שיוכ המקבל, טובת בשביל אורבודאי גילוי לו להיות ל

אין אור של הגילוי שיהיה היא בזה והכוונה יותר, עליון

דוקא. עבודה ידי על זאת ושימשיכו הצמצום, שלפני סוף

עשר (כבר והאיר חזר בענין אבי של חידושו זהו

את לנשק וצריכים כאן, אינו אבי של שגופו שנים

אין אדם בני שאר שלגבי למרות מהגוף, הגשמי הנשאר

אך מהגוף) הנשאר על (הכוונה מעלה משום בכך

וכו'). הדבר שונה בצדיקים

המלה ברבי שייכת לא הרי דבר של לאמיתו

בגן ששמע מה למטה לגלות הוא רבי של ענינו "חידוש".

בעת וביניכם ה' בין עומד "אנכי בבחינת הוא רבי עדן.

ה'" דבר את לכם להגיד עליו5ההיא רבנו במשה שכתוב ,

לכם להגיד והיינו להמשיך, פירושו לכם" "להגיד השלום.

של משמעותו זהו ה'. דבר את לכם להמשיך � ה' דבר

לימוד אופן דרך על בתורה, אור גילוי להמשיך � רבי

עדן. בגן התורה

השיב "ורבים של הענין היינו רבי אצל "חידוש"
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ר"ל,6מעון" בעון ונכשל שחטא מישהו על מסתכל הוא ,

זו ובהבטה עליו, זאת רואה והרבי שעשה מה יודע הלז

של הכוח נתינת הן, הרפואה דרכי אותו. מעלה הוא

טוב. הלא על יתגבר שבהלז שהטוב הרבי,

ה"ישראל". בו קיים ר"ל, ופשע שחטא מי גם שהרי

רז"ל מאמר פירוש ישראל7שזה שחטא פי על "אף

לא אמנם הוא בגלוי כלומר ישראל, הוא ה"הוא" הוא",

והידיים הראש ר"ל, חולה הוא ר"ל, חוטא הוא טוב,

האברים שאר וכך תפילין, מניח אינו הוא בריאים, אינם

"הוא" ישראל. הוא שלו ה"הוא" אבל בריאים, אינם ח"ו

עמוק, עמוק ונסתר שטמון מה ונעלם, נסתר פירושו

הרי בריא, הוא יהודי בכל ונסתר שנעלם מה כלומר

של הבריא שהצד כוח מעניקה צדיק של שההבטה

החולה. הצד על יגבר ר"ל החולה

***

רפואות נותנים א) הרפואה: בדרכי דרכים שתי

הבריאים האברים של הכוחות את מחזקים ב) למחלה.

ר"ל. החולים האברים נגד במלחמה לעמוד שיוכלו

תפילין, על ר"ל חולה כשאחד ברוחניות, גם הדבר כך

וכו', אסורות מאכלות על המשפחה, טהרת על שבת, על

ו ר"ל המחלות את לרפא רפואה, אופני שני לחזקישנם

הבריא. הצד את

הדברים. שני לעשות האמיתית, הרפואה דרך זוהי

לחיים" צדיק "פעולת כוח8וזהו מעניקה צדיק של הבטה ,

ואז פנימית, בהתעוררות שיתעורר הוא", ב"ישראל

תשובה. לבעל ר"ל והפושע החוטא ייעשה

משום רע בו שיש מי על בהבטה יש דבר של לאמיתו

ובעין טובה בעין להביט ובמיוחד גדולה, נפש מסירות

גל ור"ל ח"ו הלז נעשה שבגינה הבטה ישנה שהרי יפה.

כמאמר עצמות. של9של גל ונעשה ביה עיני' "יהיב

את לבטל כשצריכים רק דרך, זו אין שבאמת עצמות",

כפי ח"ו שאינם אלה גם שכן, דחיה. של בדרך הקליפה

שיהיה היא העליונה הכוונה בהם גם הרי להיות, שצריך

וחי'" מדרכו רשע המת"10"בשוב "מות ח"ו שיהיה אך ,

כתוב כך ועל העליונה. הכוונה זו כו',11אין אחפוץ לא כי

תשובה, שיעשו הוא העליון הרצון בזה. רוצה השי"ת אין

יפה. ובעין טובה בעין להיות צדיק של הבטה על ולכן

מלים ומספר עמוקה הבטה לפעמים להיות יכולות

מלות כמו ולפנים, לפני לחדור שבכוחן מלים חמורות,

אך, ממש. בפועל ושורפות דוקרות שהמלים התוכחה,

ב"לקוטי שכתוב כפי לטובה, זו הרי דבר של לאמיתו

לחם מטה לכם בשברי בד"ה של12תורה" הבטה ברם, .

מסירות משום כללי באופן בה יש ר"ל החוטא על צדיק

נפש.

הראשון אדם של הסתכלותו היה הדעת עץ חטא

הקליפות מקום היה החטא לפני הקליפות. במקום

הרי הוא רע העולמות. לכל מתחת אחרא והסטרא

ככתוב נברא, של13מציאות הבריאה אלא רע", "ובורא

שום לרע היה ולא העולמות, לכל מתחת היתה רע

השי"ת, ציווי על עברה שחוה ידי על לעולם. שייכות

בא הנבראים. בכל ורע טוב תערובת ונעשה הרע התגבר

לתקן ברצותו הקליפות במקום והסתכל הראשון אדם

שכן הראשון, אדם של חטאו היה וזה חוה, שקלקלה מה

אינו קדמון אדם פרצוף גם רבי, היה לא הראשון אדם

(זהו ציור של הענין אינו ורבי ציור, הרי הוא פרצוף רבי,

המוסגר). מאמר
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ו.6) ב, מלאכי

א.7) קיד, זח"ג א. מד, סנהדרין

טז.8) י, משלי

א.9) רכא, זח"ג א. עה, בתרא בבא א. ק, סנהדרין ראה

יא.10) לג, יחזקאל

שם.11) וראה לב. יא, יחזקאל

א.12) מח, ויקרא

ז.13) מה, ישעיה
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"כל של הרעיון נפלאה. בצורה מאורגנת היתה משה, ר' של בהנהגתו בפוזנא, היהודית הקהילה

גרועים, ובזמנים טובים בזמנים הקהילה. ראש שקבע התקנות כל ביסוד היה בזה" זה ערבים ישראל

אחר, או זה של הפרטיים האינטרסים מעל הם הכלל שצרכי העקרון בקפדנות נשמר ליצלן, רחמנא

קפדנית. משמעת הונהגה כך ולשם

1

2

3

4
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העיר את שיעזבו היא הטובה הדרך כי והתברר קשים זמנים פוזנא יהודי על באו כאשר עתה,
נזק שתגרום מסודרת בלתי בהלה מנוסת תפרוץ שלא לדאוג ההכרח נוצר - אחר מקום להם ויחפשו
צריכה היתה ולכן הלאֿיהודית, והאוכלוסיה השלטונות מפני בסוד להישמר חייב היה הדבר גדול.
מנסים היו ההחלטה מן יודעים היהודים צוררי היו אילו מורגש. בלתי ובאופן בהדרגה להיות העזיבה
קבוצות של בשלבים, עזיבה של סדר נקבע כך משום שונות. באמתלאות ורכוש נכסים על להשתלט
שלא בתנאי אך העיר, את מיד לעזוב הזכות לו היתה בהגרלה שזכה מי הגרלה. עלֿפי ופזורות, קטנות
או פרנסה מסחר, צרכי - כגון העיר, בני דעת על שיתקבל הסבר למצוא צריך היה העוזב בכך. יורגש

משפחתית. סיבה

תפריש יכולת בעלת משפחה שכל נקבע כך ולשם הקהילה, עניי של עניניהם הובטחו זה עם יחד
וענייה. הקהילה לצרכי מרכושה רבע

מינסק הרב. מרכושו רבע שהפריש לאחר למינסק, לעקור החליט - עצמו משה ר' של תורו כשהגיע
ת"פ. בשנת היה הדבר למסחר. מרכז וגם וחכמה, תורה מקום היתה

כזכור, שסירב, זלמן, שניאור רבי בנו אליו. הצטרפו כולם ולא נשואים היו משה ר' של צאצאיו
חלוש היה זלמן שניאור ר' רחל. המלומדת אשתו עם בוויטבסק, להתיישב החליט במסחר, לעסוק
תמיכה לקח לא כן לימוד. שכר נטל לא אך במלמדות, עסק הוא גדול. תורה מרביץ היה אך בגופו,
בפוזנא הקהילה לצרכי רבע הפריש זה מכסף נישואיו. לאחר אביו לו שנתן הכסף מן חי הוא מאביו.

ומשו בעיסקא, להלוואות כאחרים, בממונו, השתמש לא רבית של רחוק לחשש להיכנס לא כךכדי ם
הקרן. מן בצמצום לחיות נאלץ

היה קדיש ר' לוויטבסק. אתו ונסע זלמן שניאור ר' אל הצטרף זלמן, שניאור ר' של גיסו קדיש, ר'
שנים עברו לימודו. את שישכח לכך שגרמה קשה מחלה בו פגעה כזכור, זלמן. שניאור לר' מאד קשור
הגיע. לא ובקיאות בחריפות הקודמת לדרגתו אך בתורה, חדשות ידיעות לעצמו רכש קדיש שר' עד
ונפשו. בלבו אליו קשור קדיש ר' היה כך משום איתו, ולמד העת כל מאד קירבו זלמן שניאור ר'
ומצבו למסחר, להתמסר יכל קדיש ר' של הגופני מצבו על גם השפיעה שהמחלה למרות הרי מאידך,

גיסו. של מזה שפיר היה הכלכלי

יצחק ר' מפי זלמן, שניאור ר' של בנו לברוך, עתה נודעו זו משפחה על האמורים הפרטים כל
ודודותיו, דודיו על משה, ר' סבו, על מדוייק מושג קיבל וכך קי"טֿק"כ), פרקים לעיל, (ראה שאול
משאריי, לעילוי כזכור, משודכת, היתה אשר אחותו, לאה דבורה את יותר להבין החל הוא אביו. ועל

יצחק. יוסף ר' הישיבה ראש הגאון

קשר כל חש לא מהוריו, שנתייתם ולאחר וויטבסק, את עזב כאשר למצוות, הכנסו לאחר בשעתו,
תבל פני על ללכת העדיף הוא אותה, הבין ולא לה הקשיב לא מעולם ממנו. המבוגרת לאחותו נפשי

הבורא. בעבודת העצמאית דרכו את ולחפש

עצמה לאה דבורה ידי על שנכתב כתבֿיד אמם, פטירת לאחר לו, מסרה אחותו כי נזכר ברוך
שהיתה השלום, עליה אמנו, מפי ששמעתי ממה המדוברת בשפה שכתבתי מה את "קרא לו: ואמרה
כאן. רשמתי לי שסיפרה מה וכל משפחתנו, של היוחסין סדר כל את ידעה היא גדולה. מלומדת

רבות". ידיעות לך יתווספו כאן האמור את כשתקרא

רבות. שנים לאחר רק לו שנודעו דברים מיד יודע היה אחותו בקול לשמוע ברוך השכיל אילו
שבמצב מופרך זה אין אף משפחתו. לכל ועלֿידיֿכך לאחותו, שונה יחס לעצמו מסגל אז שהיה יתכן
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העיר את שיעזבו היא הטובה הדרך כי והתברר קשים זמנים פוזנא יהודי על באו כאשר עתה,
נזק שתגרום מסודרת בלתי בהלה מנוסת תפרוץ שלא לדאוג ההכרח נוצר - אחר מקום להם ויחפשו
צריכה היתה ולכן הלאֿיהודית, והאוכלוסיה השלטונות מפני בסוד להישמר חייב היה הדבר גדול.
מנסים היו ההחלטה מן יודעים היהודים צוררי היו אילו מורגש. בלתי ובאופן בהדרגה להיות העזיבה
קבוצות של בשלבים, עזיבה של סדר נקבע כך משום שונות. באמתלאות ורכוש נכסים על להשתלט
שלא בתנאי אך העיר, את מיד לעזוב הזכות לו היתה בהגרלה שזכה מי הגרלה. עלֿפי ופזורות, קטנות
או פרנסה מסחר, צרכי - כגון העיר, בני דעת על שיתקבל הסבר למצוא צריך היה העוזב בכך. יורגש

משפחתית. סיבה

תפריש יכולת בעלת משפחה שכל נקבע כך ולשם הקהילה, עניי של עניניהם הובטחו זה עם יחד
וענייה. הקהילה לצרכי מרכושה רבע

מינסק הרב. מרכושו רבע שהפריש לאחר למינסק, לעקור החליט - עצמו משה ר' של תורו כשהגיע
ת"פ. בשנת היה הדבר למסחר. מרכז וגם וחכמה, תורה מקום היתה

כזכור, שסירב, זלמן, שניאור רבי בנו אליו. הצטרפו כולם ולא נשואים היו משה ר' של צאצאיו
חלוש היה זלמן שניאור ר' רחל. המלומדת אשתו עם בוויטבסק, להתיישב החליט במסחר, לעסוק
תמיכה לקח לא כן לימוד. שכר נטל לא אך במלמדות, עסק הוא גדול. תורה מרביץ היה אך בגופו,
בפוזנא הקהילה לצרכי רבע הפריש זה מכסף נישואיו. לאחר אביו לו שנתן הכסף מן חי הוא מאביו.

ומשו בעיסקא, להלוואות כאחרים, בממונו, השתמש לא רבית של רחוק לחשש להיכנס לא כךכדי ם
הקרן. מן בצמצום לחיות נאלץ

היה קדיש ר' לוויטבסק. אתו ונסע זלמן שניאור ר' אל הצטרף זלמן, שניאור ר' של גיסו קדיש, ר'
שנים עברו לימודו. את שישכח לכך שגרמה קשה מחלה בו פגעה כזכור, זלמן. שניאור לר' מאד קשור
הגיע. לא ובקיאות בחריפות הקודמת לדרגתו אך בתורה, חדשות ידיעות לעצמו רכש קדיש שר' עד
ונפשו. בלבו אליו קשור קדיש ר' היה כך משום איתו, ולמד העת כל מאד קירבו זלמן שניאור ר'
ומצבו למסחר, להתמסר יכל קדיש ר' של הגופני מצבו על גם השפיעה שהמחלה למרות הרי מאידך,

גיסו. של מזה שפיר היה הכלכלי

יצחק ר' מפי זלמן, שניאור ר' של בנו לברוך, עתה נודעו זו משפחה על האמורים הפרטים כל
ודודותיו, דודיו על משה, ר' סבו, על מדוייק מושג קיבל וכך קי"טֿק"כ), פרקים לעיל, (ראה שאול
משאריי, לעילוי כזכור, משודכת, היתה אשר אחותו, לאה דבורה את יותר להבין החל הוא אביו. ועל

יצחק. יוסף ר' הישיבה ראש הגאון

קשר כל חש לא מהוריו, שנתייתם ולאחר וויטבסק, את עזב כאשר למצוות, הכנסו לאחר בשעתו,
תבל פני על ללכת העדיף הוא אותה, הבין ולא לה הקשיב לא מעולם ממנו. המבוגרת לאחותו נפשי

הבורא. בעבודת העצמאית דרכו את ולחפש

עצמה לאה דבורה ידי על שנכתב כתבֿיד אמם, פטירת לאחר לו, מסרה אחותו כי נזכר ברוך
שהיתה השלום, עליה אמנו, מפי ששמעתי ממה המדוברת בשפה שכתבתי מה את "קרא לו: ואמרה
כאן. רשמתי לי שסיפרה מה וכל משפחתנו, של היוחסין סדר כל את ידעה היא גדולה. מלומדת

רבות". ידיעות לך יתווספו כאן האמור את כשתקרא

רבות. שנים לאחר רק לו שנודעו דברים מיד יודע היה אחותו בקול לשמוע ברוך השכיל אילו
שבמצב מופרך זה אין אף משפחתו. לכל ועלֿידיֿכך לאחותו, שונה יחס לעצמו מסגל אז שהיה יתכן
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הסתייגות של רגש לו שהיה אלא נידודים. שנות מעצמו מונע והיה וויטבסק, את עוזב היה לא כזה

בינו שהיה הקשר בכלל, "אשה". - היא שהרי מאד, מעט מבינה היא הניח, ראשית, אחותו. כלפי

בשפה לו, למסור רצתה שאחותו הדפים נכתבו לכל, נוסף הוריהם. נפטרו מאז קיים אינו שוב לבינה
המדוברת.

נועדו באידיש הנכתבים מעשיות סיפורי כי בנמקו לאחותו, כתבֿהיד את איפוא, אז, החזיר ברוך

חיים מים נובע ממקור ברוך עצמו ניתק כך אחרים. קודש וספרי גמרא לומדים גברים בלבד. לנשים

עיניו. את פוקח ואבותֿסביושהיה סביו , דורות בכמה גדולים אישים של לשורה מתוודע היה הוא

והלך רעיונותיהם אל גם אם כי קורותיהם אל רק לא מתוודע היה הוא אחורנית. שנים למאות עד
לו. שהציקו רבות לשאלות מענה מוצא גם היה ודאי מחשבותיהם.

מפי ישמע דוברומיסל ובעיר ועיירות, ערים פני על ינדוד שברוך לכך הביא הסיבות כל מסבב אך

שהיה משה, ר' סבו אל אותו שיוליכו דברים הנפח, של חתנו שהיה החסידי האברך שאול, יצחק ר'

הניכור רגש סבו. את להכיר כדי במינסק ביקור על לחשוב ברוך החל כך משום במינסק. עדיין אז חי

יותר. להכירם ושאיפה קירבה תחושת לתפוס החלה מקומו ואת לפוג, החל קרוביו אל שחש והזרות

שאול יצחק ר' לפרקו. שהגיע מגודל בחור אם כי ברֿמצוה נער ברוך היה לא כבר עת באותה

ישראל רבי של הראשונים מחסידיו אחד כזכור, שהיה, לאביו, כך על וכתב אחותו, עם לשדכו חשב

שאול יצחק ר' ברם, ברוך. עם כך על לדבר רצה לא מאביו מענה קיבל שטרם כיוון אך בעלֿשםֿטוב,

קיים. שידוכין קשר כעין של בשלב כבר ברוך נמצא למעשה כי ידע לא

עם לשדכו ופעל ששאף זה היה פרדסיו, כשומר מסויים זמן אצלו הועסק שברוך הגנן, אברהם ר'

בתו. רבקה

היחוס מבחינת כי לו התברר וכך ברוך, של מוצאו על חקר בוויטבסק אברהם ר' של בביקוריו

על עצמאי, באופן עניניו את קובע ברוך כי בידעו רבקה. של זוגה בן להיות ברוך מתאים המשפחתי

אינו זה במקרה כי ברוך אז השיב ולהפתעתו הנכבדות, הצעת על בשעתו אתו דיבר בלבד, שלו דעתו
אברהם ר' בענין. דעתה תחווה לאה דבורה הנשואה שאחותו מעוניין והוא בינתו על להישען רוצה

כי הניח הוא הרבה. שמע שעליו משאריי, העילוי בעלה, ועם לאה דבורה עם כך על לדבר מוכן היה

ברוך. של עקבותיו נעלמו שאז אלא הסכמה, לידי יגיעו אתם בשיחה

שם ועוסק מסויים זמן אחד במקום שוהה למקום. ממקום לנדוד נוהג הוא כי ידע אברהם ר'

אותו. למצוא אפשר היה שבו קבוע מקום היה לא ובעבודה. בתורה בשקידה

במאוחר. או במוקדם ברוך את ימצא כי אמונה חדור היה אברהם ר' אך

•

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

ycew zexb`

תרפ"ב אדר ו' ב' ב"ה

ראסטוב-דאן

וברכה, שלו'

מנ"א מכ"ד במכתבי האמור שבט, מט' מכתבו על במענה

השתנו עתה כי אומר ואיני בכלל, הזמן מצב לפי הוא העבר

במילתא מעט להתפשט יכולים בד"כ אך לגמרי, הדברים

הבלבול עניני כל להסיר צריכים ובטח הכירא, בי' דלית

מאד. יקר והזמן יחיו, מקטנים והטרדא

שוטה ואך זמן, ובכל דבר, בכל שיהי' מאד נחוץ החשב[ו]ן

ובענינים ראויות, בלתי מחשבות לחשוב מקום הנותן זה הוא

ע"ז. מקום ליתן שלא ביותר להזהר צריכים כאלו

בזה להרהר מה שאין כמדומה בכללותו שהציע הסדר
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הוא. ישר כי כלל,

באופן שאלתו מבין הנני כו' הבנים בין בן לשנות וע"ד

חלקו. לו מגיע האם - ה' יברכהו - רשע הוא הבכור דאם כזה,

נוטל דלעולם רע"ז) ח"מ (בשו"ע מיוחד בסעיף מפורש זה דבר

אין לכאורה אשר התורה, שעפ"י מה והוא שנים, פי חלקו

ישנה אל לעולם ב') י' (שבת ומשארז"ל והפכו, עושר בזה שייך

לעשותו לאדם רשות שיש בדברים הוא הבנים בין בנו אדם

משום בזה ואין התורה, עפ"י שהוקצב בדבר לא אבל כחפצו

דהוי לאחד מאחד נחלה העברת ולענין כלל. ותחרות קנאה

פ"ו נחלות הלכות ברמב"ם אמר בכהא ליורשו, שראוי במי

כי כו', בחייו הבנים בין בנו אדם ישנה שלא חכמים צוו הי"ג

חכמים רוח שאין אלא ליורש מיורש להעביר יכול בירושה

רק כשורה, בנוהג ומכ"ש כשורה בו נוהג כשאינו ח"ו גם נוחה

וכמו טעמים, שאר או והפכו, העושר טעמי להיות יכול אם

רחוק במקום והשני יחד אביו עם וטורח העושה הבנים אחד

בכח שיתוף עניני גם בו יש בן היותו מלבד דאז ולעצמו,

ויתחשב כח, יפוי איזה לו ירבה זאת בגלל אשר כו', ועבודה

אבל שבו, הפשוט מחלק היינו הבכור גם האחים כל לחלק זה

אפשר אי מזה הפשוט) נגד שנים (בהפי התורה שזיכהו במה

בראוי, גם או במוחזק רק הוא שנים פי החלק והאם לנכות,

נוגע. זה אין וכו' העושר אופן ובכל לי, ברור לא בזה

עני דכל ריבות דברי בשו"ת כמוומבואר רק הוא ירושה ני

תוכל לא שתהי' איזה העמים חוק דברי וכל תורה, עפ"י שהוא

תורה. שאמרה במה שינוי לעשות

על לשקוד ושנים ימים אריכות ולנו לו יתן והשי"ת

בגו"ר. והמוח הדעת במנוחת התורה
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הוא. ישר כי כלל,

באופן שאלתו מבין הנני כו' הבנים בין בן לשנות וע"ד

חלקו. לו מגיע האם - ה' יברכהו - רשע הוא הבכור דאם כזה,

נוטל דלעולם רע"ז) ח"מ (בשו"ע מיוחד בסעיף מפורש זה דבר

אין לכאורה אשר התורה, שעפ"י מה והוא שנים, פי חלקו

ישנה אל לעולם ב') י' (שבת ומשארז"ל והפכו, עושר בזה שייך

לעשותו לאדם רשות שיש בדברים הוא הבנים בין בנו אדם

משום בזה ואין התורה, עפ"י שהוקצב בדבר לא אבל כחפצו

דהוי לאחד מאחד נחלה העברת ולענין כלל. ותחרות קנאה

פ"ו נחלות הלכות ברמב"ם אמר בכהא ליורשו, שראוי במי

כי כו', בחייו הבנים בין בנו אדם ישנה שלא חכמים צוו הי"ג

חכמים רוח שאין אלא ליורש מיורש להעביר יכול בירושה

רק כשורה, בנוהג ומכ"ש כשורה בו נוהג כשאינו ח"ו גם נוחה

וכמו טעמים, שאר או והפכו, העושר טעמי להיות יכול אם

רחוק במקום והשני יחד אביו עם וטורח העושה הבנים אחד

בכח שיתוף עניני גם בו יש בן היותו מלבד דאז ולעצמו,

ויתחשב כח, יפוי איזה לו ירבה זאת בגלל אשר כו', ועבודה

אבל שבו, הפשוט מחלק היינו הבכור גם האחים כל לחלק זה

אפשר אי מזה הפשוט) נגד שנים (בהפי התורה שזיכהו במה

בראוי, גם או במוחזק רק הוא שנים פי החלק והאם לנכות,

נוגע. זה אין וכו' העושר אופן ובכל לי, ברור לא בזה

עני דכל ריבות דברי בשו"ת כמוומבואר רק הוא ירושה ני

תוכל לא שתהי' איזה העמים חוק דברי וכל תורה, עפ"י שהוא

תורה. שאמרה במה שינוי לעשות

על לשקוד ושנים ימים אריכות ולנו לו יתן והשי"ת

בגו"ר. והמוח הדעת במנוחת התורה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב ראשי נקודות מהנעשה 

אצלו, ולפלא ההפסק ארוך ממכתב אחד לחבירו ואם הסיבה שאין מה להודיע, הרי התמי' גדולה עוד יותר 

שהרי ידוע הציווי שצ"ל כל יומא ויומא עביד עבידתי' ובפרט בתקופתנו דדרא דעקבתא דמשיחא שמוכרח 

הפצת המעינות חוצה, ואם על כאו"א לעסוק בזה עאכו"כ תמים ובת תמים וק"ל. ומה שאומרים אשר 

ישנם עכובים וכו' כבר מבואר בתורת החסידות שכל העכוב הוא בשביל שינצחו אותו ויתגברו עליו ולא בא 

בשביל שיעכב בפועל ופשוט, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ימלא את האמור וחפץ ה' בידו יצליח לעשות את 

מחנם הט' מחנה חסידותית, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. 

- מובן שנכון הדבר, אלא שלא רק להמשיכו כמו שהוא, אלא  בשאלתו בענין מחנה קיץ היומי, 

לגדלו ולפתחו כהציווי דמעלין בקדש.



אגרות קודשקנח

 ב"ה,  ב' אדר ב', ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

כי  על איחור התשובה,  ואתו הסליחה  והקודמו,  הנני בתודה קבלת מכתבו מכ"ג בשבט  מאשר 

חכיתי למענה מתושבי הכפר חב"ד ע"ד מצב הענינים שם.

ובמענה על תוכן מכתבו, בהקדמת הבעת תודה על התענינותו בעניני כפר חב"ד, אשר בודאי ימשיך 

כבודו בזה גם להבא, ותקותי חזקה שתביא תועלת להתפתחות הכפר בכיוון הרצוי; ולעצם השאלה בה 

נוגע כבודו:

א( בענין הלוואות בשביל החברים החקלאים, שכפי כתבו אפשר להבטיח שהאחריות תחול אך ורק 

על החברים החקלאים בלבד, באם תאופשרנה ע"י ועד הכפר פעולות שונות הכרחיות לקידום החקלאים - 

כיון שאינו מפרש לאיזו פעולות מתכוין קשה לי לחוות דעתי בזה. אבל כיון שאפשר לסדר שהאחריות בעד 

ההלוואות תחול על החברים החקלאים בלבד, מובטחני אשר ועד הכפר בודאי ישתף פעולה להגשים את 

ההלוואות, ובפרט אשר בועד הכפר ישנם גם חקלאים; ואשר לבלתי חקלאים, כיון שלא יקופח חלקם הרי 

זהו ענין של זה נהנה וזה לא חסר וסופו של דבר - גם נהנה.

ב( בשאלת המדריך, לצערי קבלתי ידיעות אשר המדריך מתערב לא רק בענינים החקלאיים כ"א 

גם במוסדות החנוך אשר שם וכיו"ב. עוד נקודה בלתי רצוי' כלל בהנוגע לתפקידו של המדריך בכפר הוא 

מה שכמה עניני עזר וסיוע לא רק מתקבלים על ידו אלא גם מתחלקים על ידו, שזה נותן לו אלמות לכפות 

כל  יתרכז  שלא  הרשויות  בין  להפריד  מקפידים  כמה  עד  וכידוע  הכפר.  מתושבי  מסויים  חלק  על  דעתו 

השלטון במקום אחד. ותקותי שבודאי אפשר למצוא צורה שחילוק העזר יהי' לא על ידי זה שיש לו דיעה 

בשאר ענינים.

ג( מובן הדבר שקשה למצוא איש שיהי' כ"כ ישר הולך שיחווה דעתו רק בשאלות שלפתרונן שולח, 

ולא יאמר דבר בהנוגע לכל שאר עניני המקום בו נמצא אף שגם בהם מעונין הוא, ובפרט אשר בטח יימצאו 

תמיד אנשים שירצו לנצל השפעתו בשביל הגשמת דיעותיהם הם. אבל לדעתי, במצב הכפר עתה, מוכרח 

הדבר שהמדריך יתענין רק בעניני חקלאות מבלי להתערב כלל בענינים שמחוץ לתפקידו. ובאם בשום אופן 

אי אפשר למצוא איש כזה, מסופקני במאד אם לא יצא שכר ההדרכה בהפסדה. ובפרט שבהפסד נכלל גם 

פירוד הלבבות של תושבי הכפר כאשר איש הבא מבחוץ יתערב בעניניהם ויכריח על ידי העזר שבא על ידו 

משוא פנים לחלק מהתושבים לגבי חלק האחר.

ד( בשאלת הקמת מוסד מרכזי לקני' ומכירה ולריכוז התוצרת החקלאית וכו', מובן שכמה אופנים 

ודרגות בדבר, אם בצמצום גבולותיו או בהרחבתו. ובכל אופן, לדעתי, כמה מגרעות ברעין זה, ומהן - שעל 

ידו בטח תתמעט היזמה הפרטית של התושבים. וכן יש להביא בחשבון הנקודה הפסיכולוגית הכרוכה בזה 

ביחס לתושבי הכפר, אשר באו ממדינה בה סבלו רבות ממוסדות מרכזיים שהשתלטו על חייהם ומוכרחים 

היו להלחם במחתרת וכו'. ואף שבטחוני שהמוסד אשר כבודו מציע אין בו מקרים הללו, בכל זה יש מקום 

לחשש לרושם בלתי רצוי על כמה מתושבי הכפר.

ואפשר שיש מקום לצרף הדבר עם הצרכני' שישנה כבר בכפר, שאלי' כבר הורגלו וההסתגלות תהי' 

קלה יותר, ולא יעורר פחד מדרכי כפי' והכרח.

ה( כמדומה, שבשיחתנו כשביקר כבודו כאן, הבעתי תקותי שהכפר יתפתח על ידי צירוף תושבים 

יהי' כל ענין של הכרח  וזהו עוד טעם שבמסגרת הכפר לא  חדשים, ולא רק מהעולים ממדינתנו לפנים, 

וריכוז יותר מדי, בכדי לתת האפשרות לחוג יותר רחב של מועמדים להתיישב בו. והרי כמה מהמועמדים 

יפחדו מעניני ריכוז שלא הורגלו בהם.



קנט

ו( פשוט הדבר, וכמו שכותב כבודו, אשר מוכרח הוא שלא רק יתבסס מצב החקלאים של עתה, 

אלא שגם יתפתח וגם יתרבה מספר החקלאים. שלכן בטחוני שהחלק הבלתי חקלאי לא רק שלא יפריע 

בזה, אלא שגם יסייע, והרי סוף סוף בעלי השקפת עולם אחת הם, ועברו ביחד כמה מצוקות ותלאות, שעל 

ידי זה מתקרבים עוד יותר איש לרעהו. אבל פשוט גם כן שאין לכפות על החלק הבלתי חקלאי שיוותרו על 

כל עיניהם בשביל ההתפתחות הצד החקלאי. ומוכרחני לומר שבתכנית הכפר נכללת לא רק התפתחותו 

בתור מושב חקלאי, אלא גם חלק המלאכת-יד וגם בתור מרכז חב"די תרבותי בשביל כל ארצנו הקדושה, 

שזה קשור במוסדות חנוך מתאימים, בתי ספר למלאכה, בתי חנוך לבנים ובנות וכו', שבודאי בקר אותם 

כבודו בהיותו בכפר חב"ד.

למטרת  בכיוון  חב"ד  כפר  להתפתחות  בו  התלוי  ככל  יסייע  מצדו  כבודו  אשר  תקותי  אכפול 

התיסדותו, לא רק על ידי שיאפשר השגת ההלוואות עתה, אלא גם בעתיד באם יודרש סיוע כגון זה, וכמו 

שדברנו כאן, מבלי שעל ידי זה ישתנה אפילו במקצת צביון כפר חב"ד וצורתו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

]ג' אד"ש, תשי"ז[

...וכבר כתבתי לאיזה מאנ"ש, אשר למרות שמחד גיסא גדול החשך מאשר לפנים בדורותינו אלה 

זה  לפני  ובבהירות מאשר  יותר ברור  ענינים רואים במוחש  גיסא בכמה  ומכופל, הרי לאידך  חשך כפול 

]וכמ"ש על סוף ימי הגלות, יתבררו ויתלבנו ויצרפו וגו'[, ואחד מהענינים שנראים עתה ברור יותר אפילו 

לאלו הרחוקים מתורה ומצות, הוא הקישור ההדוק שבין הגשם והרוחני, הפנימיות והחיצוניות, שדיעה 

וכו'  הפיזיקה  בחכמת  התכונה,  בחכמת  הרפואה,  בחכמת  יהודים,  האינם  בין  אפילו  ורווחת  הולכת  זו 

ופשיטא בין בני ישראל )שעי"ז מובן עוד יותר ההכרח דהפצת המעינות נשמתא דאורייתא, וביחוד בין אלו 

העוסקים בגופא דאורייתא(.

במוסד  ובפרט  ומצוה  תורה  בעניני  חלק  לקחת  וזוכים  שזכו  אלו  כל  הנה  דידן,  לנידון  ובהנוגע 

חינוך על טהרת הקדש וביחוד מוסד המייחד נשמתא דאורייתא וגופא דאורייתא, בריאות הגוף שלהם 

תלוי' בבריאות הנשמה שלהם שהיא בעיקרה תלוי' באותו הענין שהוא השער שלהם להעלות כל עניניהם 

ועד"ז הוא בהנוגע לכת"ר שמוכרח הדבר  ולקבל כל ההשפעות שלהם מלמעלה למטה.  מלמטה למעלה 

שיוסיף אומץ כו"כ בעבודתו בקדש בביסוס והתפתחות המוסד הק' בו זוכה לעבוד, ועי"ז יתוסף בבריאות 

הגוף גם כפשוטו. ויתוסף גם הצלחת הטפולים הרפואים שייעצו אותו, ומ"ש שציווהו לנוח, אפשר למנוחה 

בכמה אופנים, ובנדון זה צריכה המנוחה לא רק שלא תחליש בהעבודה בתו"א, אלא שעוד תוסיף בזה.

...ואחרון חביב - להודעתו מהכנס נכדו בקרוב לעול מצות, ואשר התחיל להניח תפילין חדש לפני 

זה, - יהי רצון שיקבל עליו עול תורה ועול מצות בשלימות, ויגדל להיות חסיד )בדוקא( ירא שמים ולמדן.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ. ב. תמהתי במ"ש הוא שהיום ז. א. כ"ה אד"ר התחיל נכדו להניח תפילין, ובכ"ה אד"ש נעשה 

יג' שנה באדר  בן   - - בשנה מעוברת  נ"ה( שנעשה  )או"ח סי'  כי אף שכתוב בהגהות הרמ"א  יג' שנה,  בן 

שני, הנה לבד שהר"ש הלוי חולק ע"ז אלא שלא נפסקה הלכה כמותו שמובן שזהו לחומרא ]ואפשר גם 

לקולא במקום שיש עכ"פ חשש איזה שהוא[, משא"כ בהנוגע להנחת תפילין, שבלא"ה הובא במג"א להניח 

שני חדשים לפני זה, ומובא בהיום יום שמנהגנו הוא להתחיל בשני חדשים קודם. ואפילו לפ"ד הרמ"א 

להתחיל להניח ביום הבר מצוה )שאין אנו נוהגים כזה כלל כנ"ל( עכ"פ כדאי להתחיל להניח חודש ויום א' 

לפני זה וכמובא באורחות חיים להרה"צ מספינקא סי' ל"ז.

אגרות קודש



iyilyקס ,ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô

àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà äåäé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤
:øîàì ãrBîáíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½

äîäaä-ïî äåäéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà̈À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈
:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïîâ-íà ¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«¦

çút-ìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìòŸ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤¤¹©
:äåäé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäàãCîñå ³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´

:åéìr øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìr Bãé(éåì) ¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬−§©¥¬¨¨«
äéða eáéø÷äå äåäé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧

-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©
:ãrBî ìäà çút-øLà áéáñ çaænäåèéLôäå ©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−

:äéçúðì dúà çzðå äìòä-úàæïøäà éða eðúðå ¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ
:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Là ïäkä©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«

ç-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëørå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàèíéna õçøé åérøëe Baø÷å £¤−©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:äåäéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éBðaø÷ ïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯
íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ®̈¨¨¬¨¦−

:epáéø÷éàééðôì äðôö çaænä Cøé ìr Búà èçLå ©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´
çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå äåäé§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñáéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå ¨¦«§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrâéíéna õçøé íérøkäå áøwäå ©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©®̈¦
äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´

:äåäéì ççéð çéø äMà àeäô À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»

ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָהאֹות

מדּבר ּכאן הרמז: ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּדברי

ׁשל האדם‰aw"‰ּבקריאתֹו על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְִִֶָ«»»ְְֶֶַַַַָָָָָֹ

מדּבר הּימים ּבדברי א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻלהקטין

'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ְְְְִִַַַַָָָָָָָָּבתֹולדֹות

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע ְְְְִִִַַַָֹלמׁשל

éðùãéáéø÷äå äåäéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïîåèBáéø÷äå ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«§¦§¦³

øéè÷äå BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½§¦§¦−
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænäæèøéñäå ©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©§¥¦¬

éìLäå dúöða Búàøî-úàçaænä ìöà dúà C ¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷æéàì åéôðëá Búà òqLå ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ

íéörä-ìr äçaænä ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨©¨«¥¦−
ççéð çéø äMà àeä äìò Làä-ìr øLà£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:äåäéìñáà÷ áéø÷ú-ék Lôðåäçðî ïaø ©«Ÿ̈«§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ
ïúðå ïîL äéìr ÷öéå Bðaø÷ äéäé úìñ äåäéì©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬

:äðáì äéìráíéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå ¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼
ìr dðîMîe dzìqî Böî÷ àìî íMî õî÷å§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−
äçaænä dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk̈§«Ÿ¨®̈§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨

:äåäéì ççéð çéø äMàâäçðnä-ïî úøúBpäå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈
:äåäé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàìñãéëå §©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬

úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìañ §´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

äðaø÷ úáçnä-ìr äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMáåz÷öéå íézt dúà úBút ©¤−¤©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬

:àåä äçðî ïîL äéìrñ ¨¤−¨®̈¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

‰Á�Ó Ôa¯˜ ·È¯˜˙ Èk LÙ�Â(א (ב, ¿∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»

ÌÈˆÚ ·c�˙Ó „ÈÁi‰L „nÏÓ ,Ôa¯˜(כהנים (תורת »¿»¿«≈∆«»ƒƒ¿«≈≈ƒ

ויׁש קרּבן. ולא קרּבן', 'מכׁשירי הם עצים הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹיׁש

ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻלֹומר,

א מלאה. התּבּטלּות ּבֹו אין ולכן לה'), ניחֹוח (ריח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָחׁשּובה

לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָקרּבן

יֹותר נעלה ׁשּבעצים ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהתּבּטלּותֹו

עצמֹו. ְְִַָָמּקרּבן

,éðù
éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤

:äNrzçälàî äNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå äåäéì©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

èøéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
ççéð çéø äMà äçaænä:äåäéìéúøúBpäå ©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ

éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨®̈¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬
:äåäéàéàì äåäéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk §Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ

eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯
:äåäéì äMà epnîáéíúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈

iying ,iriax - c ,b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå äåäéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéäåäéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:äåäéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

EÈ˜Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ(יג (ב, ¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆

הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את ויׁש‡EÈ˜Ïמכּלה .(" ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ¡…∆ְֵ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה צריÌei˜לבאר, לה' הּקרּוב - ְְְְִֵֵֵָָָƒִֵַַָ

ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָֹלהיֹות

מהּׂשכל". למעלה ונפלאה ּגםÔBÈlkרּבה נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָƒ»ְִֵַַַָ

לקדּׁשה. ונהּפ מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבּנפׁש

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:äåäéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà äåäéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:äåäéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ äåäéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:äåäé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç äåäéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨
àé:äåäéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:äåäé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà äåäéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:äåäéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

'‰Ï ·ÏÁ Ïk . . ÂÈÒÎ�aL ‰Ùi‰ ÔÓ LÈc˜È ,¯·c LÈc˜‰ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»»≈∆«

(רמב"ם)

ב)ּבגמרא קלג, לפניו(ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש e‰Â�‡Âּבמצֹות". ÈÏ‡ ‰Êהאדם על ּב'גברא'. ּדין – ְְְִֵַ∆≈ƒ¿«¿≈ְְִַַָָָָ

ּומׁשּבחים. נאים ּבחפציֿמצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻלהתנאֹות

'‰Ï ·ÏÁ Ïkמן ּגבֹוּה, לרׁשּות הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – »≈∆«ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶַַָָָהראּוי

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ìkî äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ
úçàî äNrå äðéNrú àì øLà äåäé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−

:äpäîâírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà ¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨®̈
íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²

:úàhçì äåäéìãìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå ©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤
øtä Làø-ìr Bãé-úà Cîñå äåäé éðôì ãrBî¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈

:äåäé éðôì øtä-úà èçLåäçéLnä ïäkä ç÷ìå §¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícîåìáèå ¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯

òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤§¨−©®̈§¦¨̧¦©¹̈¤³©
Lãwä úëøt éðt-úà äåäé éðôì íéîrt:æïúðå §¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á

íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà äåäé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤



קסי iying ,iriax - c ,b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ççéð çéøì eìré-àì çaænä-ìàå äåäéìâé-ìëå ©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©§¨
çìî úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷̈§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À¤µ©

éäìà úéøaðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬
:çìîñãéäåäéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®

úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà̈¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬
éøeka:Eåèäðáì äéìr zîNå ïîL äéìr zúðå ¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®

:àåä äçðîæèdNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå ¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ
:äåäéì äMà dúðáì-ìk ìr dðîMîeô ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

EÈ˜Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ(יג (ב, ¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆

הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את ויׁש‡EÈ˜Ïמכּלה .(" ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ¡…∆ְֵ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה צריÌei˜לבאר, לה' הּקרּוב - ְְְְִֵֵֵָָָƒִֵַַָ

ואהבה "התקּׁשרּות ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָֹלהיֹות

מהּׂשכל". למעלה ונפלאה ּגםÔBÈlkרּבה נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָƒ»ְִֵַַַָ

לקדּׁשה. ונהּפ מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבּנפׁש

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:äåäéáçút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©
ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìrâäMà íéîìMä çáfî áéø÷äå ©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà äåäéì©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

áøwä-ìr øLà áìçä:ã-úàå úéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìräBúà eøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³
íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä ïøäà-éðá§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−

:äåäéì ççéð çéø äMà Làä-ìr øLàô £¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åBà øëæ äåäéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´

:epáéø÷é íéîz äá÷ðæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà §¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:äåäé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaèáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸

äîéîú äéìàä Baìç äåäéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´§¦½̈
-úà äqëîä áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤

:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwäéézL úàå ©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨
àé:äåäéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äåô §¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
áé:äåäé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³

Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàãrBî ìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

ãéáìçä-úà äåäéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwäåèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèíçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤
:äåäéì áìç-ìk ççéð çéøì äMàæéíìBò úwç ¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
:eìëàúô Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«

'‰Ï ·ÏÁ Ïk . . ÂÈÒÎ�aL ‰Ùi‰ ÔÓ LÈc˜È ,¯·c LÈc˜‰ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»»≈∆«

(רמב"ם)

ב)ּבגמרא קלג, לפניו(ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש e‰Â�‡Âּבמצֹות". ÈÏ‡ ‰Êהאדם על ּב'גברא'. ּדין – ְְְִֵַ∆≈ƒ¿«¿≈ְְִַַָָָָ

ּומׁשּבחים. נאים ּבחפציֿמצוה הּׁשּמּוׁש ידי על ה' לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻלהתנאֹות

'‰Ï ·ÏÁ Ïkמן ּגבֹוּה, לרׁשּות הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – »≈∆«ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶַַָָָהראּוי

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ìkî äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ
úçàî äNrå äðéNrú àì øLà äåäé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈¥«©©−

:äpäîâírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà ¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨®̈
íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²

:úàhçì äåäéìãìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå ©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤
øtä Làø-ìr Bãé-úà Cîñå äåäé éðôì ãrBî¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈

:äåäé éðôì øtä-úà èçLåäçéLnä ïäkä ç÷ìå §¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícîåìáèå ¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯

òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤§¨−©®̈§¦¨̧¦©¹̈¤³©
Lãwä úëøt éðt-úà äåäé éðôì íéîrt:æïúðå §¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á

íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ
øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà äåäé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈
ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤



iyyקסב - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBîçepnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå ¥«§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®
áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤

:áøwä-ìr øLàèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå £¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákäéøBMî íøeé øLàk ©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈¦−
:äìòä çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

àé-ìrå BLàø-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åérøkáé-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå §¨®̈§¦§−¦§«§¦´¤¨©ÂÂ̈¤

ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ¤¤´¤©¤½¤
ïLcä CôL-ìr Làa íéör-ìr Búà óøNå§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®©¤¬¤©¤−¤

:óøOéôâéøác íìrðå ebLé ìàøNé úãr-ìk íàå ¦¨¥«§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈
øLà äåäé úåöî-ìkî úçà eNrå ìäwä éðérî¥«¥¥−©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬

:eîLàå äðéNrú-àìãéøLà úàhçä ärãBðå Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬
úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå äéìr eàèç̈«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈

:ãrBî ìäà éðôì Búà eàéáäååèéð÷æ eëîñå §¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧
èçLå äåäé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà äãrä̈«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:äåäé éðôì øtä-úàæèícî çéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´
:ãrBî ìäà-ìà øtäæé-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå ©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦
òáL äfäå ícäéðt úà äåäé éðôì íéîrt ©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬

:úëøtäçéøLà çaænä úðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ
CtLé ícä-ìk úàå ãrBî ìäàa øLà äåäé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

èé:äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
ë-äNré ïk úàhçä øôì äNr øLàk øtì äNrå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤

:íäì çìñðå ïäkä íäìr øtëå BlàëàéöBäå ®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«§¦´
óøN øLàk Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úàôáëøLà ¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬
åéäìà äåäé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé àéNð̈¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëåéìà òãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³¥¨Æ
øérN Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²§¦¬

:íéîz øëæ íéfrãëøérOä Làø-ìr Bãé Cîñå ¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½
éðôì äìòä-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´

:àeä úàhç äåäéäëúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ
Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨´

äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé:åëBaìç-ìk-úàå ¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤¨¤§Æ
åéìr øtëå íéîìMä çáæ áìçk äçaænä øéè÷é©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯

:Bì çìñðå Búàhçî ïäkäô ©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi zegiy ihewl)

‡ËÁÈ ‡ÈN� ¯L‡(כב (ד, ¬∆»ƒ∆¡»

B˙‚‚L ÏÚ ‰¯tk ‡È·‰Ï ·Ï Ô˙B� BlL ‡ÈNp‰L ¯Bc‰ È¯L‡«¿≈«∆«»ƒ∆≈≈¿»ƒ«»»«ƒ¿»

(רש"י)

(רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - הּוא ּבאדם 'וה'ּמל ְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹה'ּנׂשיא'

ּתבֹות ראׁשי 'מל' זהּוÁÓ,·Ï,„·kלּדבר: .(¯Bc‰ È¯L‡– ֵֵֶֶַָָָ…«≈»≈ֶ«¿≈«

ּכאׁשר ּכראּוי, הּוא האדם Ï·התנהגּות Ô˙B� BlL ‡ÈNp‰הּמח – ְֲֲִֶַַָָָָָ«»ƒ∆≈≈ַַֹ

ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּליט

לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . להתאּפק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹׁשּבמֹוחֹו

éùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàåõøàä írî §¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨®̈¤
äðéNrú-àì øLà äåäé úåönî úçà dúNraÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàåçëàèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bà §¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®
-ìr äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©

:àèç øLà BúàhçèëLàø ìr Bãé-úà Cîñå ©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä©«©®̈§¨©Æ¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

ìçaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

àììrî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

:Bì çìñðå ïäkä åéìr øtëå äåäéìôáìNák-íàå ©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé̈¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨

âìdúà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçìãìç÷ìå §©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

äìk øéñé daìç-ìk-úàåáNkä áìç øñeé øLà §¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå äåäé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤

:Bì çìñðå àèçôäàärîLå àèçú-ék Lôðå ¨−̈§¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−

:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼
äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
:äéìr àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨

åàèç øLà Búàhç ìr äåäéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©®̈

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåæéc Bãé rébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´
íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²
ãçàå úàhçì ãçà äåäéì äðBé-éðá éðL-Bà«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬

:äìòìçáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«®̈¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

ìécáé:èçaænä øé÷-ìr úàhçä ícî äfäå ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

éïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñ ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

'‰Ï ÁBÁÈ� ÁÈ¯Ï(לא (ד, ¿≈«ƒ««

ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא אֿל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּבפרׁשת

. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכ קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק הּואÔÈcיׁש ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְִֵֶַַַַָƒְִֶַַַָָָ

"זֹובח - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹלׁשם

אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְֱֳִִִֵֵֶַַַָָָֹלאלקים

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, ְְֲֲִִֵֵַָָָָלא

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìráéïäkä-ìà dàéáäå ¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼
dúøkæà-úà Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹¤©§¨«¨¨Æ
:àåä úàhç äåäé éMà ìr äçaænä øéè÷äå§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈¦«

âéúçàî àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàîñãéøaãéå ¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà äåäéåèìrî ìòîú-ék Lôð §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½
BîLà-úà àéáäå äåäé éLãwî äââLa äàèçå§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸
íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà äåäéì©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬

:íLàì Lãwä-ì÷LaæèLãwä-ïî àèç øLà úàå §¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
æéúåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ

àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà äåäé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬
:BðårçéíLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå £Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

ââL-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²
:Bì çìñðå òãé-àì àeäåèéíLà íLà àeä íLà §¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®¨¬Ÿ¨©−

:äåäéìôë:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåàëLôð ©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤
Búéîra Lçëå äåäéa ìrî äìrîe àèçú ék¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤

:Búéîráë-ìr òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà £¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©
àèçì íãàä äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L̈®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ

:äpäáâëäìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈
-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤
øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬

:àöîøéèôîãëø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî Bà ¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼
àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨®̈©«£¤̧¬

:BúîLà íBéa epðzé Bìäëäåäéì àéáé BîLà-úàå ²¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

åëúçà-ìr Bì çìñðå äåäé éðôì ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNré-øLà ìkîttt ¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

B�BÚ ‡N�Â ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ(יז (ה, ¿…»«¿»≈¿»»¬

ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו

א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת.

אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּוכן

מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלׂשים

ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמסּפקת

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על ְְְִֵֵַַַָָֹלכּפר

.ïîéñ ä"åéö .ïîéñ ì"àéãò ,íé÷åñô à"é÷

.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



קסג iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
:äéìr àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨

åàèç øLà Búàhç ìr äåäéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©®̈

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåæéc Bãé rébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´
íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²
ãçàå úàhçì ãçà äåäéì äðBé-éðá éðL-Bà«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬

:äìòìçáéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäåøLà-úà §Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«®̈¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

ìécáé:èçaænä øé÷-ìr úàhçä ícî äfäå ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

éïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñ ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

'‰Ï ÁBÁÈ� ÁÈ¯Ï(לא (ד, ¿≈«ƒ««

ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא אֿל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּבפרׁשת

. . הן הרּבה רׁשּויֹות (לאֹומרים לחלק ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר א)לכ קי, (מנחות ְְֱִֵֶַַַַָָֻ

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק הּואÔÈcיׁש ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְִֵֶַַַַָƒְִֶַַַָָָ

"זֹובח - הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹלׁשם

אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" ְֱֳִִִֵֵֶַַַָָָֹלאלקים

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, ְְֲֲִִֵֵַָָָָלא

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìráéïäkä-ìà dàéáäå ¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼
dúøkæà-úà Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹¤©§¨«¨¨Æ
:àåä úàhç äåäé éMà ìr äçaænä øéè÷äå§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®©−̈¦«

âéúçàî àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàîñãéøaãéå ¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà äåäéåèìrî ìòîú-ék Lôð §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½
BîLà-úà àéáäå äåäé éLãwî äââLa äàèçå§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸
íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà äåäéì©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬

:íLàì Lãwä-ì÷LaæèLãwä-ïî àèç øLà úàå §¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
æéúåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ

àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà äåäé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬
:BðårçéíLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå £Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

ââL-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²
:Bì çìñðå òãé-àì àeäåèéíLà íLà àeä íLà §¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®¨¬Ÿ¨©−

:äåäéìôë:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåàëLôð ©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤
Búéîra Lçëå äåäéa ìrî äìrîe àèçú ék¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹
-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤

:Búéîráë-ìr òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà £¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©
àèçì íãàä äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L̈®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ

:äpäáâëäìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈
-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb øLà£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤
øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬

:àöîøéèôîãëø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî Bà ¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼
àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨®̈©«£¤̧¬

:BúîLà íBéa epðzé Bìäëäåäéì àéáé BîLà-úàå ²¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

åëúçà-ìr Bì çìñðå äåäé éðôì ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNré-øLà ìkîttt ¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b zegiy ihewl)

B�BÚ ‡N�Â ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ(יז (ה, ¿…»«¿»≈¿»»¬

ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו

א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת.

אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

מּבלי ּבחטא ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּוכן

מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלׂשים

ּבא ּתלּוי ׁשאׁשם ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמסּפקת

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על ְְְִֵֵַַַָָֹלכּפר

.ïîéñ ä"åéö .ïîéñ ì"àéãò ,íé÷åñô à"é÷

.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



קסד
.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àø÷éå úùøôì äøèôäâî ÷øô äéòùéá

àë:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-íráë:ìàøNé éa zrâé-ék á÷ré úàø÷ éúà-àìå ©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«§«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−¦§¨¥«
âëéúìr äN él úàéáä-àìéçáæe Eézãárä àì éðzãaë àì EézrâBä àìå äçðîa EE «Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´«ŸŸ¤½§¨¤−´Ÿ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ§¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−

:äðBáìaãëéçáæ áìçå äð÷ óñká él úéð÷-àìéúàhça éðzãárä Cà éðúéåøä àì EE ¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³©¤̧¤Æ¨¤½§¥¬¤§¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À¤«¡©§©̧¦Æ§©Ÿ¤½
éúðBra éðzrâBä:EäëérLô äçî àeä éëðà éëðàéúàhçå éðrîì E:økæà àì Eåëéðøékæä «©§©−¦©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²Ÿ¤¬§¨¤−§©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ©§¦¥¾¦

:÷cöz ïrîì äzà øtñ ãçé äèôMðæëéáàéöéìîe àèç ïBLàøä E:éá eòLt Eçëìlçàå ¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈§©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®§¦¤−¨¬§¦«©«£©¥−
:íéôecâì ìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷ éøNãîàìûøNéå écár á÷ré òîL äzrå ¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−§¦¦«§©¨¬§©−©«£´Ÿ©§¦®§¦§¨¥−

:Bá ézøçaáïeøLéå á÷ré écár àøéz-ìà jøæré ïèaî Eøöéå ENò ýåýé øîà-äk ¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨©¦¨Æ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−
:Bá ézøçaâéúëøáe Erøæ-ìr éçeø ÷và äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và ék ¨©¬§¦«¦³¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®¤³Ÿ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−
éàöàö-ìr:Eã:íéî-éìáé-ìr íéáørk øéöç ïéáa eçîöåäàø÷é äæå éðà ýåýéì øîàé äæ ©¤«¡¨¤«§¨«§−§¥´¨¦®©«£¨¦−©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦§¤−¦§¨´

é ázëé äæå á÷ré-íLá:äpëé ìûøNé íLáe ýåýéì BãåBìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk §¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½§¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−
:íéýìû ïéà éãrìaîe ïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö ýåýéæäãébéå àø÷é éðBîë-éîe §Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨
:Bîì eãébé äðàáz øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréåçeäøz-ìàå eãçôz-ìà §©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²©«£¤¬¨−Ÿ¨©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½

ézrîLä æàî àìä:ézrãé-ìa øeö ïéàå éãrìaî dBìà Léä éãr ízàå ézãbäå E £¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥¨®£¥³¡¸Ÿ©Æ¦©§¨©½§¥¬−©¨¨«§¦
è:eLáé ïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änä íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô-éøöé«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©¥«Ÿ

é:ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éîàéíãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¦¨©¬¥−¤´¤¨¨®§¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨¨®
:ãçé eLáé eãçôé eãîré ílë eöa÷úéáéeäøvé úBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®

:óriå íéî äúL-àì çk ïéàå árø-íb Bçk rBøæa eäìrôiåâéeäøàúé å÷ äèð íéör Løç ©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ§¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼§¨«£¥´
ì íãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriå eäøàúé äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOáúáL ©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈§¨«¢¥®©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈¨¤¬¤

:úéaãéøà òèð øré éöra Bì-õnàéå ïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëìï:ìcâé íLâå ¨«¦¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½©§©¤−©«£¥¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤§©¥«
åèeäNr eçzLiå ìà-ìrôé-óà íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå íäî çwiå øráì íãàì äéäå§¨¨³§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤©¦§©¥Æ©¦§½̈¨¨¬

:Bîì-ãbñiå ìñôæèíçé-óà òaNéå éìö äìöé ìëàé øNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç ¤¤−©¦§¨¨«¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´Ÿ¥½¦§¤¬¨¦−§¦§¨®©¨ŸÆ
:øeà éúéàø éúBnç çàä øîàéåæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeìltúéå eçzLéå Bì-ãbñé §Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ§¦§©¥´
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קסה
é:ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éîàéíãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¦¨©¬¥−¤´¤¨¨®§¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨¨®

:ãçé eLáé eãçôé eãîré ílë eöa÷úéáéeäøvé úBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®
:óriå íéî äúL-àì çk ïéàå árø-íb Bçk rBøæa eäìrôiåâéeäøàúé å÷ äèð íéör Løç ©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ§¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼§¨«£¥´

ì íãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriå eäøàúé äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOáúáL ©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈§¨«¢¥®©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈¨¤¬¤
:úéaãéøà òèð øré éöra Bì-õnàéå ïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëìï:ìcâé íLâå ¨«¦¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½©§©¤−©«£¥¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤§©¥«

åèeäNr eçzLiå ìà-ìrôé-óà íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå íäî çwiå øráì íãàì äéäå§¨¨³§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤©¦§©¥Æ©¦§½̈¨¨¬
:Bîì-ãbñiå ìñôæèíçé-óà òaNéå éìö äìöé ìëàé øNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç ¤¤−©¦§¨¨«¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´Ÿ¥½¦§¤¬¨¦−§¦§¨®©¨ŸÆ

:øeà éúéàø éúBnç çàä øîàéåæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeìltúéå eçzLéå Bì-ãbñé §Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ§¦§©¥´
:äzà éìà ék éðìévä øîàéå åéìàçéìékNäî íäéðér úBàøî çè ék eðéáé àìå eòãé àì ¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−

:íúaìèéóàå Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú-àìå úrã àìå Baì-ìà áéLé-àìå ¦Ÿ¨«§«Ÿ¨¦´¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À§Â©Â
:ãBbñà õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàå øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôàëärø ¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈§Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−¤§«Ÿ¤´

:éðéîéa ø÷L àBìä øîàé àìå BLôð-úà ìévé-àìå eähä ìúeä áì øôààëälà-øëæ ¥½¤¥¬©−¦¨®§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´ŸŸ©½£¬¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤
ézøöé äzà-écár ék ìûøNéå á÷ré:éðLðú àì ìûøNé äzà éì-ãár Eáëárë éúéçî ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦´©§¦¨®¨§©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦¨¦³¦¨¨Æ

érLtéúàhç ïðrëå Eézìàâ ék éìà äáeL E:Eâëeòéøä ýåýé äNr-ék íéîL epø §¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬§©§¦«¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ
:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt õøà úBizçz©§¦´½̈¤¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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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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zekfl

iel'iyielddpg oa

ezbefe(dble`) gxyxnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab

ield 'irnyezbefel`ixen

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli`eigiy

aiial

אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

(972) 3 9606761 פקס: - המעיינות הפצת חיש

- ישראל 60840 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 60840 Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail:Chish@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com * www.lahak.org

� � � � � � �

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il:פקסE-mail: chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00259

06/03/2011

P.P.

mley

1949

aia` lz


