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 צק............................................................. כד עד דף יחמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כג

 כבר...............................................................קןר הז"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כד

 כגר................................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כה

 גכר................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

 כדר............................................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כז

 כהר......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

 כהר............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כט

 כור...........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )ל

 כזר...........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לא

 כחר..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )לב

 כחר......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

 כטר........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 
 ארל.............................................חומש לקריאה בציבור   )לד

 לחר................................כי תשאפרשת לשבוע לוח זמנים   )לה

 לטר............................ששבת קודלערב סדר הדלקת נרות   )לו



בפ

לא, טז – ושמרו בני ישראל את השבת 
לעשות את השבת לדורתם ברית עולם

א. ושמרו בני ישראל את השבת וגו' עד וינפש. ובמכילתא 
כל  שמר  כאילו  כתקונה  אחת  שבת  השומר  כל  איתא 
שנאמר  המתים,  תחיית  עד  העולם  שנברא  מיום  השבתות 
את  לעשות  אחת  שבת  פי'  השבת,  את  ישראל  בני  ושמרו 
שמר  כאילו  עליו  שמעלה  פי'  עולם,  ברית  לדורותם  השבת 

השבתות לעולם.
הכוס  על  המקדש  כל  שהרי  במדה  שזהו  לומר  יש  הנה 
ויכולו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, וא"כ  ואומר 
ועכשיו  העולם,  ברא  שעברו  המעשה  ימי  בו'  כאילו  נעשה 
אומר ע"ז ויכולו ושומר גם שבת זה כהלכתו וכתקונו שמלוה 
גם השבת בסעודת מוצאי שבת שזהו תחיית המתים כנ"ל, 

א"כ שמר שבת מבריאת העולם עד תחיית המתים.
והטעם שנעשה שותף כתב המהרש"א בח"א קי"ט ע"ב 
ויכולו  לומר  צריך  ולכן  הקב"ה,  על  שמעיד  כתבי  כל  פרק 
ויום  והוא  סק"י[,  רס"ח  ]סי'  אברהם  במגן  ועיין  מעומד, 
השבת ב' עדים נאמנים, וזהו פי' הפסוק לעשות את השבת 
לדורותם ברית עולם כנ"ל שנעשה כאילו שמר השבת מיום 
הבריאה עד שעת התחי', ומפרש הטעם ביני ובין בני ישראל 
בני  ובין  ביני  ההוא  האיש  כשהעיד  פי'  לעולם,  היא  אות 
ישראל כי ששת ימים שעברו עשה ה' את השמים ואת הארץ 
ואח"כ  כתקונו,  שבת  השביעי  וביום  כנ"ל,  שותף  שנעשה 
וינפש וי אבדה נפש והוא משיבה והיינו תחיית המתים כנ"ל, 

לכן יזכה לעולם הבא, כן נזכה כולנו אמן.
חתם סופר

הוא  אות  ישראל  בני  ובין  ביני   – יז  לא, 
לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 

הארץ וביום השביעי שבת וינפש

השבת  את  ישראל  בני  ושמרו  קרא  מ"ש  לפרש  יש  ב. 
לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם. גם 
מה שהזכיר לשון כפול את השבת ב' פעמים. דהנה ידוע מ"ש 
חז"ל אלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד הם נגאלים, הרי 

דעיקר קירוב הגאולה הוא תלוי בשמירת שבת.
כס  על  יד  כי  בשלח  פ'  קרא  מ"ש  על  חז"ל  מ"ש  וידוע 
עד  שלם  והשם  שלם  הכסא  יהי'  שלא  השי"ת  שנשבע  י‑ה 
שימחה את זכר עמלק דהיינו בעת הגאולה, וא"כ הרי חסר 

עכשיו בעת הגלות אות א' מן כסא, ואותיות ה"ו מן השם.
השבת  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  ושמרו  וז"ש 
בני  ובין  ביני  וז"ש  שבתות,  שני  ישראל  שישמרו  ר"ל  וגו' 
ישראל אות הוא לעולם, ר"ל אותיות ה"ו"א הוא אות לעולם, 
שבשמירת שני שבתות כהלכתן מיד הם נגאלין ואז יתמלאו 
אותיות ה"ו"א, דהיינו ה"ו של השם ואלף של כסא, וזה יהי' 
שבתות  שני  שמירת  ישראל  שקיימו  ומפורסם  גלוי  לאות 

כהלכתן.
לחמי תודה – דרוש שבת שובה תקע"א

לגמור  עליך המלאכה  לא  הי' אומר  הוא  בפרקי אבות  ג. 
ויש  יום  שכיר  יש  דהנה  ממנה.  להבטל  חורין  בן  אתה  ואי 
כשגומר  דהיינו  קבלן  דשכיר  מיני'  ונפקא  בקבלנות,  שכיר 
מהבעל  התשלומין  מקבל  הוא  אזי  כלי  עשיית  או  בית  בנין 
הבית, ממילא לא איכפת להבעל הבית מידי, אם זה הפועל 
מתבטל בתוך הזמן ממלאכתו. משא"כ בשכיר יום שמקבל 
יום אין לו להבטל אפילו שעה אחד מבלי  יום  שכר פעולתו 

רשות הבעל הבית.
וקיום המצות שמחוייבין  והיינו דקאמר דבלימוד התורה 
לעבוד עבודת השי"ת כיון דלא עליך המלאכה לגמור, דהיינו 
שאי אפשר לגמור דהיינו שאי אפשר לגמור מלאכת לימוד 
התורה לפי שהיא ארוכה מארץ מדה, ע"כ אנחנו בזה לשכירי 
יום נחשבין, וממילא מהאי טעמא לא אתה בן חורין להבטל 

ממנה.
ובזה יש לפרש... דקשה לפי מה שהקדים דאנחנו נחשבין 
שכר  לקבל  רשאין  היאך  א"כ  יום,  לשכירי  השי"ת  בעבודת 
על מצות שמירת שבת הא מצינו בדברי חז"ל שאסרו לקבל 
שכר שבת כי אם בהבלעה וכמו שאסרו בשוכר את הפועל 
לשמור בשבת כי אם כששכר אותו על שבוע או חדש דה"ל 

בהבלעה, משא"כ בזה שנחשבין לשכירי יום...
אמנם לכאורה י"ל דכיון דמצוה להוסיף מחול על הקודש 
ורגעיו  עתיו  ולידע  לצמצם  אדם  לבני  אפשר  שאי  מצד 
ויכל אלקים ביום השביעי  כדפירש"י בחומש על מ"ש קרא 
מלאכתו אשר עשה, לפי שהשי"ת יודע לכוין הרגע נאמר בו 
ביום השביעי אבל אנחנו מחוייבין להוסיף מחול על הקודש, 
וא"כ ממילא השכר של שמירת שבת עצמו ה"ל שכר שבת 
בהבלעה, לפי שמעורב בו שכר של התוספת שהוא חול עדיין 

אצל השי"ת.
ובזה יש לפרש מ"ש בפ' כי תשא ושמרו בני ישראל את 
השבת וגו' ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, דדרשו חז"ל 
בביצה דף ט"ז ע"א מהך קרא על שכר שבת שניתן בצינעה, 
וקשה דהא ה"ל שכר שבת, והיינו שאמר כי ששת ימים עשה 
ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש, וביום 
מחול,  הוספה  שום  צריך  אין  הקב"ה  דאצל  דייקא,  השביעי 
רק אצל בני אדם מצד שא"א לצמצם, א"כ שפיר ה"ל שכר 

שבת בהבלעה.
דאמרו  ע"ב  קי"ח  דף  בשבת  חז"ל  דברי  להבין  יש  ובזה 
אלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד היו נגאלין, ע"פ מה 
דאיתא במדרש רבה פ' בראשית על מ"ש קרא ויהי ערב ויהי 
בקר יום הששי אמר ר' יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול 
שעה  הוספה  עם  השבת  יום  דשיעור  כיון  וא"כ  הקודש,  על 
הוא כ"ה שעות, א"כ ממילא בהחשב שמירת התוספת שעה 
שבתות  שני  שיעור  ביחד  הם  השנה  שבתות  חמשים  של 
שלמין, ורמזו חז"ל שאלמלא שמרו גם התוס' שבת של כל 
השנה מיד היו נגאלין בשכר מצות שמירת שבת, דליכא מצד 
שכר  ה"ל  שפיר  התוספת  שמירת  דע"י  שבת  שכר  איסור 

שבת בהבלעה וכנ"ל.
לחמי תודה – דרוש שבת הגדול תקס"ח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תשא
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מׁשה: את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ִֶֶַָָָ(יבֿטז)

יׂשראל ּבני ראׁש את ּתּׂשא ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹ"ּכאׁשר"

ואמר הּׁשקל, מחצית נפׁש ּכפר "יּתנּו" ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמנין

(ּבפסּוק הּנזּכר הּכּפרים ּכסף את ולקחּת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻלֹו:

מֹועד, אהל עבֹודת על אֹותֹו ונתּת ְֲֵֶַַַָָֹט"ז.),

וכן עּתה, אֹותם ׁשּימנה מׁשה ילמד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּומּזה

מאת העדה ּפקּודי וכסף ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָעׂשה,

להארי הצר ולא כ"ה.). ל"ח, (להּלן ְְְְֲִִַַַָָֹֻּכּכר

על הּכסף ונתּת ראׁשם ּתּׂשא "ועּתה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹולֹומר:

מעצמֹו מּובן הּדבר ּכי מֹועד", אהל ְֲִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודת

ּכאׁשר הּמצוה, ּכלל ּולפיכ עּתה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּימנם

ּפעם ּכל ּבכלל ׁשּיּכנס ּכן, ּתעׂשה ראׁשם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּׂשא

ְִֵֶׁשּימנם.

‰‡¯p‰Âלבא עּתה אֹותֹו הצרי לא ּכי אלי ¿«ƒ¿∆ְִִִֵַַָָֹֹ

יעׂשה ּכאׁשר ולמנֹותם ְְְֲֲֳִֵֶֶֶַַָָּבאהליהם

ׁשּיעׂשה רק ט"ז.), ג', (ּבּמדּבר הּפקּודים ְְְֲִִֶֶַַַַַָֻּבחּמׁש

הּקרּבנֹות ּבׁשקלי רּבֹותינּו יאמרּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹּכאׁשר

הּיֹודע ׁשּכל עליהם צּוה א'.), א', ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ(ׁשקלים

יּתן ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו

עם" נדבה הּכפר אליו הביאּו והם הּזה", ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּס

אמר לא ולכן ּבּבקר, ּבּבקר הּנדבה ׁשאר ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכל

צּויתי הּנה ּכלֹומר הּכּפּורים, ּכסף את ונתּת ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָרק

מעצמם יּתנּו ועּתה ּכפרם ׁשּיּתנּו ּתמנם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ולכן מֹועד, אהל עבֹודת על אֹותֹו ותּתן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּכפר

עּמֹו. ׁשּיהיּו ּונׂשיאים לאהרן עּתה הצר ְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹֻלא

(ּבפסּוקים הּפקדים על העבר מּכל טענה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֻואין

ׁשּלא ּומּפני לעבר. הראּוי ּפרּוׁשֹו ּכי ְֲִִֵֵֶַָָֹֹי"גֿי"ד.),

לׁשעה אֹו ּדֹורֹות, מצות היא אם ּכאן ְְְִִִִֵַָָָָנתּפרׁש

ּבלא אֹותם ּומנה ּדוד טעה ּבּמדּבר, ְְְִִֶַָָָָָָָֹלמׁשה

הּנגף והיה ד'ֿט'.), כ"ד, (ׁשמּואלֿב' ְְְִֵֶֶַָָָׁשקלים

עליו, והתוּדה ט"וֿט"ז.), ּפסּוקים (ׁשם ְְְִִֶַָָָָָּבהם

עׂשיתי אׁשר מאד חטאתי ה' אל ּדוד ְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹוּיאמר

י'.). ּפסּוק ָָ(ׁשם

e�È˙Ba¯Âׁשלׁש מּכאן כ"ט:) (מגּלה ּדרׁשּו ¿«≈ְְִִָָָָ

וכן הּמקראֹות. מרּבּוי ְְְִִֵֵַָּתרּומֹות

ּדרׁשּת לא מּדּוע הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְִִֶַַַַַַָָָָָֹנראה

את ּומירּוׁשלים מיהּודה להביא הּלוּים ְְִִִִִִֶַַַָָָעל

לאהל ליׂשראל והּקהל ה' עבד מׁשה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׂשאת

ּכי מּזה יראה ו'.), כ"ד, (ד"הֿב' ְִִִֵֶֶָהעדּות

לבדק להביאֹו לדֹורֹות מצוה מׁשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָמּׂשאת

ּבקרּבנֹות וכן ימנם, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּבית

ּכתּוב וכן כ"ט:), (מגּלה חכמים ְְְְֲִִִֵֵָָָּכדברי

ׁשליׁשית עלינּו לתת מצות עלינּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹוהעמדנּו

ללחם אלהינּו, ּבית לעבדת ּבּׁשנה ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשקל

הּתמיד ּולעֹולת הּתמיד ּומנחת ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָהּמערכת

ולּקדׁשים לּמֹועדים החדׁשים ְֲֳֳִִִֶַַַַָָָהּׁשּבתֹות

ּבית מלאכת וכל יׂשראל על לכּפר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולחּטאֹות

מפרׁש מּכאן ל"גֿל"ד.). י' (נחמיה ְְְֱִֵֶָָָֹֹאלהינּו

לקרּבנֹות ׁשנה בכל ׁשקלים מביאים ְְְְְִִִֶָָָָָָָׁשהיּו

הּבית. ְִֶֶַַּולבדק

ÈLÈÏL ¯Ó‡Â,Ï˜M‰ הֹוסיפּו˙ עזרא ּבימי ּכי ¿»«¿ƒƒ«∆∆ְִִִֵֶָ

ּגרה. עׂשר הּׁשקל ׁשליׁשית והיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעליהם,

ׁשּכׁשעלּו ג'.) (ב', ׁשנינּו ׁשקלים ְְְִִֶֶֶֶַָָָּובמּסכת

חזרּו ּדרּכֹונֹות, ׁשֹוקלין היּו הּגֹולה מן ְְְְִִִֵַַָָָָיׂשראל

ּובּקׁשּו טבעין, לׁשקל חזרּו סלעים, ְְְְְְִִִִִָָָֹֹלׁשקל

הּגֹולה, מן ּכׁשעלּו ּופרּוׁשּה, ּדינרין. ְְִִִִֵֶַָָָָֹלׁשקל

מרּבֹות להֹוצאֹות צרי הּבית ּבדק ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמּפני

הּסלעים, מן ּגדֹולים ׁשהם ּדרּכֹונֹות ׁשֹוקלין ְְְְִִִִֵֶַַָָהיּו

אחד, ּדרּכמֹון ׁשֹוקל אחד ּכל לׁשקלוהיה חזרּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּומפרׁש טבעין, לׁשקל חזרּו ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵָָָָֹֹסלעים

ּובּקׁשּו סלעין, ּפלּגּות ׁשהּוא (ׁשם) ְְְְְִִִֶַַַָָּבירּוׁשלמי

הּצּבּור ׁשּיכֹול מהן, קּבלּו ולא ּדינרין ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹלׁשקל

ׁשּתהא ּובלבד סלע, מחצי יֹותר לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַלהֹוסיף

מּסכת ּבמׁשנת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ׁשוה ּכּלן ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻיד

לפחת רּׁשאי אדם אין מקֹום ּומּכל ְְִִִֵַַָָָָָֹׁשקלים,

רּבים, ּבין יחיד ּבין סלע מחצי ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָולּתן

זה ּכדכתיב, מּכן, ּפחֹות הּנפׁש ּכפר אין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּכי

ּובירּוׁשלמי וגֹו'. ּבׁשליׁשיתיּתנּו אמרּו (ׁשם) ְְְְְְִִִִִַַָָ

ׁשקלים ּבאחריּות חּיב ׁשאדם מּכאן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשקל,

מטריחין ׁשאין מּכאן ּבׁשנה, ּפעמים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָׁשלׁשה

ּבׁשנה. ּפעמים מּׁשלׁשה יֹותר הּצּבּור ְְְִִִֵַַָָָָעל

·˙ÎÂ,ּתרּומֹות ׁשלׁש ּכאן ׁשרמז לפי רּׁש"י, ¿»«ְְִִֶַַָָָ

ׁשּמנאן האדנים, ּתרּומת ְְֲִֶַַַָָָָאחת

הּכּפּורים יֹום אחר הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָּכׁשהתחילּו

הּׁשקל מחצית אחד ּכל ונתנּו ראׁשֹונה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשנה

העדה ּפקּודי וכסף ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועלה

והּׁשנּיה כ"ה.). ל"ח, (להּלן וגֹו' ּכּכר ְְְְְִִַַַָָָמאת

הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין ידי על היא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאף

הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור מנין ּבאחדהּוא ְְְְִִֶַַָָָָֻ

א'.), א', (ּבּמדּבר הּׁשנית ּבּׁשנה הּׁשני ְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלחדׁש

מהן לקנֹות הּׁשקל מחצית אחד ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָונתנּו

צּבּור. ְְִָקרּבנֹות

Ì‡Âיׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ּתאמר, ¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ְֲִִֵֵֶֶֶָָׁשוין

היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים, מאֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹוחמׁש

ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹואי

לּדבר, ּתׁשּובה עׂשרים. ּבני ונעׂשּו עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּתׁשע

אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָאצל

ׁשּליציאת ׁשנים, ׁשּתי היּו מצרים יציאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלמנין

מֹונין האנׁשים ולׁשנֹות מּניסן, מֹונין ְְְֲִִִִִִִִַָָָמצרים

נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָלמנין

ּבתׁשרי האחד הּמנין אחת, ּבׁשנה הּמנינים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַַַָָָלאחר

ּבא' והּׁשני הּמׁשּכן, על ונצטּוּו ליׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהּוא

ּדברי אּלּו ּכל ח'.). א', רּבה (ּבּמדּבר ְְְִִִֵֵַַָָָָּבאּיר

ַָהרב.

È�‡Âּגדֹול קהל ׁשּיהיה יּתכן ואי ּתמּה, «¬ƒְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

למאֹות ׁשנה ּבחצי ּבֹו ימּותּו ולא ְְֲִֵַָָָָֹּכמֹוהּו

ּכׁשבעה עמדּו הרב ּדברי לפי והּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָולאלפים.

אנׁשים ויהי ּוכתיב, אחד, מת ולא ְְְֲֳִִִִֵֶַָָָֹחדׁשים

ט', (ּבּמדּבר אדם לנפׁש טמאים היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאׁשר

האנׁשים ׁשנֹות מנין ּכי לי, קׁשה ועֹוד ְְְֲִִִִֶַָָָו'.).

הּוא אבל מּתׁשרי עֹולם ׁשנֹות למנין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָאינּנּו

עׂשרים ּבהם נאמר לכ הּולדֹו, מּיֹום לעת ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמעת

ׁשנים ׁשּיהיּו י"ד.), ּפסּוק (להּלן ומעלה ְְְִִֶַָָָָָָָָׁשנה

ּבׁשנֹות הּתֹורה מניני ּבכל וכן להם. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשלמֹות

ׁשאמרּו ּכמֹו לעת, מעת נמנין הם ּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָהאדם

ּבּקדׁשים, האמּורה ׁשנה (י"ח:), ערכין ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָּבמּסכת

אחּזה, ׁשּבׂשדה ׁשנים ּוׁשּתי חֹומה, ערי ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובבּתי

מעת ּכּלן וׁשּבבת וׁשּבבן עברי ׁשּבעבד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻוׁשׁש

ּבן ּכבׂש קרא, אמר לן, מנא ּבּקדׁשים ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָלעת.

ׁשנהׁשנתֹו ולא ׁשּלֹו ׁשנה ו'.), י"ב, (וּיקרא ְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּבבן התם, ּומפרׁש וכּו', עֹולם מנין ְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשל

לערכין, ּגּדל רב אמר הלכתא, למאי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוׁשּבבת

ּובכל "ומעלה", ּבהן ׁשּכתּוב מּפני ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהּטעם,

"ומעלה", ּכן ּגם ּבהן ּכתּוב ּכ הּמדּבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמניני

ּכמֹו ּדבר, ּבכל הערכים ּכמנין הּמדּבר ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּומנין
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i"yx£e�zÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ‰Ú·¯.ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»…≈

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל (ירמיה: ««¿Àƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ
מֹונה"לג) ידי על הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אחּזה ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ‰Ï˜M.הּקדׁש, ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑הּוא ּכּמה ל ּפרׁש .עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְֵַַַָָ
‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא וכּכרֿלחם: ּכסף ‰Ï˜M."לאגֹורת ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ׁשהּׁשקל ≈»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֶֶֶַ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' ׁשתּות,הּׁשלם עליו והֹוסיפּו ּומחציתּבאּו ּכסף, מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לה' ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה רמב"ן.הּׁשקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ebÏt˙יג ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc Ïk Ôe�zÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ומעלה ּגמר (קכ"א:): בתרא ּבבבא ְְְֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

מּתׁשרי הּנֹולדים ּכל ּכן אם מערכין, ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָומעלה

ּבין ונתרּבּו ּבנתים, ׁשנה הׁשלימּו אּיר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָועד

רב. עם הּמנינים ְְִִֵַַָָׁשני

Ï·‡,מעׂשה ארע ׁשּכן ׁשּנאמר נכֹון יֹותר ¬»ֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

תר"ג ראׁשֹון מנין ּבׁשעת יׂשראל ְְְִִִִֵֶַָָָׁשהיּו

ּבׁשבעה הרּבה מהם ּומתּו ותק"ן, ְְְִֵֵֵֶַָאל"ף,

עׂשרים ּובני ׁשּבעֹולם, ּכּנהג ְְֳִִֵֶֶַַַָָָֹהחדׁשים

הּדבר וארע אּיר, ועד מּתׁשרי ׁשנתם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָמׁשלימים

הּמתים. ּכמנין הּמׁשלימים ְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהיּו

Ï·‡האּלה הּמנינין הׁשואת אין ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

נמנה הראׁשֹון ּבּמנין ּכי ּכלל, ְְְְִִִִֵַָָָָָׁשאלה

יצא ולא נבחר לא עדין ּכי עּמהן, לוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבט

את א לֹו: נאמר ׁשני ּובמנין העם, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָמּכלל

תּׂשא לא ראׁשם ואת תפקד לא לוי ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹמּטה

הּמׁשלימים אֹותם והּנה מ"ט.). א', ְְְִִִִֵַַַָָ(ּבּמדּבר

עׂשרים ּבני הּמנינים ׁשני ּבין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשנתם

ּברּור. ּדבר וזה אלף. לעׂשרים קרֹוב היּו ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָׁשנה

את א ׁשני: ּבמנין לֹומר ּׁשהצר מּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻּכי

תּׂשא, לא ראׁשם ואת תפקד לא לוי ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹמּטה

נבחר ועּתה הּנה, עד עּמהם נמנה ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָראיה

.לּמל לגיֹון להיֹות לעצמֹו ונמנה ההּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשבט

‰p‰Âּכׁשׁש היּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו יׂשראל ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

רגלי אלף ל"ז.),מאֹות י"ב, (ׁשמֹות ְְִֵֶֶַ

ההּוא, הּמנין עד מהם ּומתּו מאֹות, ׁשׁש ְִֵֵֵֵֶַַַָֹלא

"הּגברים" ואּולי ׁשנֹותיהם ּבּמׁשלימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָונתרּבּו

מּבן איׁש הּנקרא ּכל אבל עׂשרים, ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאינם

הּוא ּכי ּבכלל, ומעלה ׁשנה עׂשרה ְְְְִִֵֶַָָָָָׁשלׁש

אמר, ּכאׁשר ּבלבד, והּקטּנים הּנׁשים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָלהֹוציא

מּטף. ְִַָלבד

ÔÎÂ,ּכאן ׁשרמז ּתרּומֹות ׁשלׁש ּכי לי, נראה ¿≈ְְִִִֶַָָָָ

ידי על אינּנה הּצּבּור, לקרּבנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהאחת

הרב, ּכדברי הּפקּודים ּבחּמׁש האמּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻהּמנין

תפקד, לא לוי מּטה את א נאמר ׁשם ְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּכי

לדברי ּבהם חּיבים לוּים קרּבנֹות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּׁשקלים

הלכה, וכן הּכהנים, אף חכמים ּוכדברי ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹהּכל,

ועֹוד, ד'.). (א', ׁשקלים ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ְְְְְִֶֶֶַָָֹּכמֹו

ׁשנה עׂשרים מּבן אינם לּקרּבנֹות הּׁשקלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכי

חּיב ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשהביא אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָומעלה,

אבל ג'.). (ּבמׁשנה ׁשם מפרׁש וכן ְְְְְֲִִֵָָָָֹֹלׁשקל,

ׁשּיביאּו י"בֿי"ד.) (ּפסּוקים הּכתּוב ְִִִֶַָָָצּוה

לכל הּׁשקל חצי ּתרּומת הּמׁשּכן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹלמלאכת

ומעלה, ׁשנה כ' מּבן הּפקּודים על ְְִִֵֶַַָָָָָָהעֹובר

ימעיט לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹורמז:

(להּלן נפׁשֹותיכם על לכּפר הּׁשקל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּמחצית

לכלל ׁשהּגיע ּכּפרה הּצרי ׁשּכל ט"ו.), ְִִִִֶֶַַַַָָָָָּפסּוק

אחר הּׁשקל מחצית יביא הּמצות ְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחּיּוב

ְַָָלּקרּבנֹות.

‰L„w.(יג) Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓלֹו קבע «¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ַָ

מל ּכי ּביׂשראל, ּכסף מטּבע רּבנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשה

ּבעבּור "ׁשקל" ההּוא לּמטּבע וקרא היה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול

ּפחת ּבֹו אין ׁשלם, "ּבמׁשקל" הּמטּבע ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּכל

הערכין ׁשּמׁשקלי ּובעבּור סיגים. ּכסף ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹולא

(ּבּמדּבר הּבכֹור ּופדיֹון כ"ה.) כ"ז, ְְְְִִִַַַָָ(וּיקרא

ּכל וכן קדׁש, ׁשהם ההּוא ּבּמטּבע ט"ז.) ְְֵֵֵֶֶַַַַָֹי"ח,

ּכסף ּכל וכן כ"ד.) ל"ח, (להּלן הּמׁשּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשקלי

ׁשמֹות כ"ט. כ"ב, (ּדברים ּבּתֹורה האמּור ְְִַָָָָָקצּוב

הּכתּוב, לֹו יקרא י"ט.), כ"ב, ּדברים ט"ז. ְְִִַָָָכ"ב,

הּקדׁש. ֶֶֶַֹׁשקל

ÔÎÂלׁשֹון קֹורין ּׁשרּבֹותינּו ּבמה אצלי הּטעם ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַַַ

מּפני ׁשהּוא הּקדׁש", "לׁשֹון ְְִֵֶֶַַָֹהּתֹורה

קדּׁשה ּדברי וכל והּנבּואֹות הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻׁשּדברי

הּלׁשֹון הּוא והּנה נאמרּו. ההּוא ּבּלׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָָֻּכּלם

ּבֹו מדּבר ׁשמֹו יתעּלה הּוא ּברּו ְְְִֵֶֶַַַָָׁשהּקדֹוׁש

ל יהיה ולא אנכי עדתֹו, ועם נביאיו ְְְְְֲִִִִִֶָָָֹֹעם

נקרא ּובֹו והּנבּואה, הּתֹורה ּדּברֹות ְְְְְִִַַָָָָּוׁשאר

צבאֹות, אלהים, אל, הּקדֹוׁשים: ְְְֱִִִֵַָָֹּבׁשמֹותיו

ּובֹו המיחד, הּגדֹול והּׁשם ה"א, ויּו"ד ְְְְֵֵַַַַַָָֻוׁשּדי,

וקרא ו'.), י"ח, רּבה (ּבראׁשית עֹולמֹו ְְִֵַָָָָָָּברא

ּומלאכיו ּבם, אׁשר וכל וארץ ׁשמים ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשמֹות

וגבריאל מיכאל יקרא ּבּׁשם לכּלם צבאיו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻוכל

אׁשר לקדֹוׁשים ׁשמֹות קרא ּובֹו ההּוא, ְֲִִֵֶַַָָָּבּלׁשֹון

(ּבראׁשית אברהם ג'.) ט"ז, (ּתהּלים ְְְִִִֵֶַָָָָּבארץ

(ׁשם ויעקב י"ט.) י"ז, (ׁשם יצחק ה'.) ְְֲִַָָָֹי"ז,

כ"ה.) י"ב, (ׁשמּואלֿב' ּוׁשלמה כ"ו.) ְְֵֹֹכ"ה,

ְָָוזּולתם.

·¯‰Âאל ח'.), (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִֵַַַָ

הּקדׁש לׁשֹון לׁשֹוננּו ׁשּנקרא ְְְֲִֵֶֶַַָֹֹּתחׁשב

זה ּכי ּבדין, הּוא אבל לטעּותנּו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָלגאותנּו

לאיבר ׁשמֹות ּבֹו יּמצאּו לא קדֹוׁש, ְְִֵֵַַָָָֹהּלׁשֹון

ולּׁשתןהּב לּטּפה ולא ּבנקבה, אֹו ּבזכר עילה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשגל" אֹות יטעה ואל ּבכּנּוי. רק ְְְְְִֵֶַַַַָָולּצֹואה

ׁשם הּוא ּכי ו'.), ב', נחמיה י'. מ"ה, ְְְִִִֵֶָ(ּתהּלים

(ּדברים יׁשּגלּנה ואמר, למׁשּכב, הּמזּמנת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה

ּופרּוׁשֹו, עליו, ּׁשּנכּתב מה ּפי על ל'.), ְִִֵֶַַַָָכ"ח,

לפילגׁש. אּׁשה ְִִִֶֶַָיּקח

‰p‰Âּברּור הּדבר ּכי הּזה, לּטעם צר אין ¿ƒ≈ִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו הּוא קדׁשים קדׁש ְִֶֶַָָָֹׁשהּלׁשֹון

אינּנּו ּדעּתי על ׁשהזּכיר והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשּפרׁשּתי.

יֹורה יׁשּכבּנה, יׁשּגלּנה, ּׁשּיכּנּו מה ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאמת,

לאכל יכּנּו, וכן לּבעילה, עצם ׁשם מׁשּגל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכי

הּוא ּכי כ"ז.), י"ח, ב' (מלכים חֹוריהם ְִִֶָָָאת

היּו הרב, ׁשל טעמֹו מּפני ואם מגּנה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻׁשם

עד ׁשּׁשנינּו: ּכענין נקּיה", "לׁשֹון לֹו ְְְִִִִֶַָָָָקֹורים

ׁשּדּברּו אּלא העליֹון ולא הּתחּתֹון זקן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּקיף

ואמרּו א'.), ח', (סנהדרין נקּיה ּבלׁשֹון ְְְְְְֲִִִֶַָָָָחכמים

אׁשר הּלחם אם ּכי ז'.): פ"ו, רּבה ְֲִִִֵֶֶֶַַָ(ּבראׁשית

רּבים. ּבמקֹומֹות וכן נקי, לׁשֹון אֹוכל ְְִִִֵֵַָָהּוא

L¯Ùe,ּכסף ׁשל ּגרה עׂשרים הּׁשקל ּכי הּכתּוב ≈«ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אצלֹו הּגרה ּכי "מעין", אנקלּוס ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻותרּגם

ּתרּגם וכן מעה, ּבארמית הּנקרא לּמטּבע ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשם

ב', (ׁשמּואלֿא' ּכסף לאגֹורת עּזיאל ּבן ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻיֹונתן

הּקדׁש: ּבׁשקל אמר וכן ּדכסף, למעה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו.):

וׁשעּורֹו ּבארמית, הּמטּבע ׁשם כן ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ"סלעא",

י"א.). (קּדּוׁשין ּבּתלמּוד נמי ְִִֵַַַָָידּוע

·˙ÎÂמׁשקלֹו ׁשהּׁשקל ל"ב.) כ"א, (לעיל רּׁש"י ¿»«ְְִִֵֶֶֶַַָ

אּוקּיה חצי ׁשהּוא זהּובים, ְְֲִִִֶַָָָארּבעה

ׁשל הּיׁשר מפרׁשלּמׁשקל הרב מצא קלּוניא. ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּסלע מ"ג.) ׁשבּועֹות ל"ד: (ב"מ ְְֶֶַַַָָּבּגמרא

ׁשהּוא הּדינרין ּבמׁשקל וקּבל ּדינרין, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָארּבעה

ּבגמרא ּבפרּוׁשֹו ּכתב וכן הּזהּובים. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָּכמׁשקל

הּדינר צּורי.), ּכסף ד"ה (ל"ו: קמא ְִִֶֶַָָָָָּבבבא

הּזהּוב ּבקֹוסטנטינה קֹורין וכ זהּוב, ְְְְְִִִֶַָָָָָמׁשקלֹו

הרב ׁשער אבל הּוא, אמת זה וכל ְֱֲִִֵֶֶַָָָָּדינר.

והם ּבדֹורנּו, וגם ּבדֹורֹו הּנמצאים ְְְְְְִִִֵֵַַַָּבּזהּובים

ּכי ּכן, ואינּנּו ׁשהזּכיר, האּוקּיא חצי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָּכמׁשקל

מצינּו ּוכבר הּזהּובים, ּפחתּו הּגֹוים ְְְֲִִִִֵַַַָָמלכי
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:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£e�zÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ‰Ú·¯.ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»…≈

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל (ירמיה: ««¿Àƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ
מֹונה"לג) ידי על הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אחּזה ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ‰Ï˜M.הּקדׁש, ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑הּוא ּכּמה ל ּפרׁש .עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְֵַַַָָ
‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא וכּכרֿלחם: ּכסף ‰Ï˜M."לאגֹורת ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ׁשהּׁשקל ≈»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֶֶֶַ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' ׁשתּות,הּׁשלם עליו והֹוסיפּו ּומחציתּבאּו ּכסף, מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לה' ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה רמב"ן.הּׁשקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ebÏt˙יג ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc Ïk Ôe�zÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ומעלה ּגמר (קכ"א:): בתרא ּבבבא ְְְֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

מּתׁשרי הּנֹולדים ּכל ּכן אם מערכין, ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָומעלה

ּבין ונתרּבּו ּבנתים, ׁשנה הׁשלימּו אּיר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָועד

רב. עם הּמנינים ְְִִֵַַָָׁשני

Ï·‡,מעׂשה ארע ׁשּכן ׁשּנאמר נכֹון יֹותר ¬»ֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

תר"ג ראׁשֹון מנין ּבׁשעת יׂשראל ְְְִִִִֵֶַָָָׁשהיּו

ּבׁשבעה הרּבה מהם ּומתּו ותק"ן, ְְְִֵֵֵֶַָאל"ף,

עׂשרים ּובני ׁשּבעֹולם, ּכּנהג ְְֳִִֵֶֶַַַָָָֹהחדׁשים

הּדבר וארע אּיר, ועד מּתׁשרי ׁשנתם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָמׁשלימים

הּמתים. ּכמנין הּמׁשלימים ְְְִִִִֵֶַַַַָׁשהיּו

Ï·‡האּלה הּמנינין הׁשואת אין ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

נמנה הראׁשֹון ּבּמנין ּכי ּכלל, ְְְְִִִִֵַָָָָָׁשאלה

יצא ולא נבחר לא עדין ּכי עּמהן, לוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבט

את א לֹו: נאמר ׁשני ּובמנין העם, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָמּכלל

תּׂשא לא ראׁשם ואת תפקד לא לוי ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹמּטה

הּמׁשלימים אֹותם והּנה מ"ט.). א', ְְְִִִִֵַַַָָ(ּבּמדּבר

עׂשרים ּבני הּמנינים ׁשני ּבין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשנתם

ּברּור. ּדבר וזה אלף. לעׂשרים קרֹוב היּו ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָׁשנה

את א ׁשני: ּבמנין לֹומר ּׁשהצר מּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻּכי

תּׂשא, לא ראׁשם ואת תפקד לא לוי ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹמּטה

נבחר ועּתה הּנה, עד עּמהם נמנה ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָראיה

.לּמל לגיֹון להיֹות לעצמֹו ונמנה ההּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשבט

‰p‰Âּכׁשׁש היּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו יׂשראל ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

רגלי אלף ל"ז.),מאֹות י"ב, (ׁשמֹות ְְִֵֶֶַ

ההּוא, הּמנין עד מהם ּומתּו מאֹות, ׁשׁש ְִֵֵֵֵֶַַַָֹלא

"הּגברים" ואּולי ׁשנֹותיהם ּבּמׁשלימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָונתרּבּו

מּבן איׁש הּנקרא ּכל אבל עׂשרים, ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאינם

הּוא ּכי ּבכלל, ומעלה ׁשנה עׂשרה ְְְְִִֵֶַָָָָָׁשלׁש

אמר, ּכאׁשר ּבלבד, והּקטּנים הּנׁשים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָלהֹוציא

מּטף. ְִַָלבד

ÔÎÂ,ּכאן ׁשרמז ּתרּומֹות ׁשלׁש ּכי לי, נראה ¿≈ְְִִִֶַָָָָ

ידי על אינּנה הּצּבּור, לקרּבנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהאחת

הרב, ּכדברי הּפקּודים ּבחּמׁש האמּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻהּמנין

תפקד, לא לוי מּטה את א נאמר ׁשם ְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּכי

לדברי ּבהם חּיבים לוּים קרּבנֹות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּׁשקלים

הלכה, וכן הּכהנים, אף חכמים ּוכדברי ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹהּכל,

ועֹוד, ד'.). (א', ׁשקלים ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ְְְְְִֶֶֶַָָֹּכמֹו

ׁשנה עׂשרים מּבן אינם לּקרּבנֹות הּׁשקלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכי

חּיב ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשהביא אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָומעלה,

אבל ג'.). (ּבמׁשנה ׁשם מפרׁש וכן ְְְְְֲִִֵָָָָֹֹלׁשקל,

ׁשּיביאּו י"בֿי"ד.) (ּפסּוקים הּכתּוב ְִִִֶַָָָצּוה

לכל הּׁשקל חצי ּתרּומת הּמׁשּכן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹלמלאכת

ומעלה, ׁשנה כ' מּבן הּפקּודים על ְְִִֵֶַַָָָָָָהעֹובר

ימעיט לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹורמז:

(להּלן נפׁשֹותיכם על לכּפר הּׁשקל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּמחצית

לכלל ׁשהּגיע ּכּפרה הּצרי ׁשּכל ט"ו.), ְִִִִֶֶַַַַָָָָָּפסּוק

אחר הּׁשקל מחצית יביא הּמצות ְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחּיּוב

ְַָָלּקרּבנֹות.

‰L„w.(יג) Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓלֹו קבע «¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ַָ

מל ּכי ּביׂשראל, ּכסף מטּבע רּבנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשה

ּבעבּור "ׁשקל" ההּוא לּמטּבע וקרא היה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול

ּפחת ּבֹו אין ׁשלם, "ּבמׁשקל" הּמטּבע ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּכל

הערכין ׁשּמׁשקלי ּובעבּור סיגים. ּכסף ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹולא

(ּבּמדּבר הּבכֹור ּופדיֹון כ"ה.) כ"ז, ְְְְִִִַַַָָ(וּיקרא

ּכל וכן קדׁש, ׁשהם ההּוא ּבּמטּבע ט"ז.) ְְֵֵֵֶֶַַַַָֹי"ח,

ּכסף ּכל וכן כ"ד.) ל"ח, (להּלן הּמׁשּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשקלי

ׁשמֹות כ"ט. כ"ב, (ּדברים ּבּתֹורה האמּור ְְִַָָָָָקצּוב

הּכתּוב, לֹו יקרא י"ט.), כ"ב, ּדברים ט"ז. ְְִִַָָָכ"ב,

הּקדׁש. ֶֶֶַֹׁשקל

ÔÎÂלׁשֹון קֹורין ּׁשרּבֹותינּו ּבמה אצלי הּטעם ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַַַ

מּפני ׁשהּוא הּקדׁש", "לׁשֹון ְְִֵֶֶַַָֹהּתֹורה

קדּׁשה ּדברי וכל והּנבּואֹות הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻׁשּדברי

הּלׁשֹון הּוא והּנה נאמרּו. ההּוא ּבּלׁשֹון ְְִֵֶֶַַַָָָֻּכּלם

ּבֹו מדּבר ׁשמֹו יתעּלה הּוא ּברּו ְְְִֵֶֶַַַָָׁשהּקדֹוׁש

ל יהיה ולא אנכי עדתֹו, ועם נביאיו ְְְְְֲִִִִִֶָָָֹֹעם

נקרא ּובֹו והּנבּואה, הּתֹורה ּדּברֹות ְְְְְִִַַָָָָּוׁשאר

צבאֹות, אלהים, אל, הּקדֹוׁשים: ְְְֱִִִֵַָָֹּבׁשמֹותיו

ּובֹו המיחד, הּגדֹול והּׁשם ה"א, ויּו"ד ְְְְֵֵַַַַַָָֻוׁשּדי,

וקרא ו'.), י"ח, רּבה (ּבראׁשית עֹולמֹו ְְִֵַָָָָָָּברא

ּומלאכיו ּבם, אׁשר וכל וארץ ׁשמים ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשמֹות

וגבריאל מיכאל יקרא ּבּׁשם לכּלם צבאיו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻוכל

אׁשר לקדֹוׁשים ׁשמֹות קרא ּובֹו ההּוא, ְֲִִֵֶַַָָָּבּלׁשֹון

(ּבראׁשית אברהם ג'.) ט"ז, (ּתהּלים ְְְִִִֵֶַָָָָּבארץ

(ׁשם ויעקב י"ט.) י"ז, (ׁשם יצחק ה'.) ְְֲִַָָָֹי"ז,

כ"ה.) י"ב, (ׁשמּואלֿב' ּוׁשלמה כ"ו.) ְְֵֹֹכ"ה,

ְָָוזּולתם.

·¯‰Âאל ח'.), (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִֵַַַָ

הּקדׁש לׁשֹון לׁשֹוננּו ׁשּנקרא ְְְֲִֵֶֶַַָֹֹּתחׁשב

זה ּכי ּבדין, הּוא אבל לטעּותנּו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָלגאותנּו

לאיבר ׁשמֹות ּבֹו יּמצאּו לא קדֹוׁש, ְְִֵֵַַָָָֹהּלׁשֹון

ולּׁשתןהּב לּטּפה ולא ּבנקבה, אֹו ּבזכר עילה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

"ׁשגל" אֹות יטעה ואל ּבכּנּוי. רק ְְְְְִֵֶַַַַָָולּצֹואה

ׁשם הּוא ּכי ו'.), ב', נחמיה י'. מ"ה, ְְְִִִֵֶָ(ּתהּלים

(ּדברים יׁשּגלּנה ואמר, למׁשּכב, הּמזּמנת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻאּׁשה

ּופרּוׁשֹו, עליו, ּׁשּנכּתב מה ּפי על ל'.), ְִִֵֶַַַָָכ"ח,

לפילגׁש. אּׁשה ְִִִֶֶַָיּקח

‰p‰Âּברּור הּדבר ּכי הּזה, לּטעם צר אין ¿ƒ≈ִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו הּוא קדׁשים קדׁש ְִֶֶַָָָֹׁשהּלׁשֹון

אינּנּו ּדעּתי על ׁשהזּכיר והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשּפרׁשּתי.

יֹורה יׁשּכבּנה, יׁשּגלּנה, ּׁשּיכּנּו מה ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָאמת,

לאכל יכּנּו, וכן לּבעילה, עצם ׁשם מׁשּגל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכי

הּוא ּכי כ"ז.), י"ח, ב' (מלכים חֹוריהם ְִִֶָָָאת

היּו הרב, ׁשל טעמֹו מּפני ואם מגּנה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻׁשם

עד ׁשּׁשנינּו: ּכענין נקּיה", "לׁשֹון לֹו ְְְִִִִֶַָָָָקֹורים

ׁשּדּברּו אּלא העליֹון ולא הּתחּתֹון זקן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּקיף

ואמרּו א'.), ח', (סנהדרין נקּיה ּבלׁשֹון ְְְְְְֲִִִֶַָָָָחכמים

אׁשר הּלחם אם ּכי ז'.): פ"ו, רּבה ְֲִִִֵֶֶֶַַָ(ּבראׁשית

רּבים. ּבמקֹומֹות וכן נקי, לׁשֹון אֹוכל ְְִִִֵֵַָָהּוא

L¯Ùe,ּכסף ׁשל ּגרה עׂשרים הּׁשקל ּכי הּכתּוב ≈«ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אצלֹו הּגרה ּכי "מעין", אנקלּוס ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻותרּגם

ּתרּגם וכן מעה, ּבארמית הּנקרא לּמטּבע ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשם

ב', (ׁשמּואלֿא' ּכסף לאגֹורת עּזיאל ּבן ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻיֹונתן

הּקדׁש: ּבׁשקל אמר וכן ּדכסף, למעה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו.):

וׁשעּורֹו ּבארמית, הּמטּבע ׁשם כן ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ"סלעא",

י"א.). (קּדּוׁשין ּבּתלמּוד נמי ְִִֵַַַָָידּוע

·˙ÎÂמׁשקלֹו ׁשהּׁשקל ל"ב.) כ"א, (לעיל רּׁש"י ¿»«ְְִִֵֶֶֶַַָ

אּוקּיה חצי ׁשהּוא זהּובים, ְְֲִִִֶַָָָארּבעה

ׁשל הּיׁשר מפרׁשלּמׁשקל הרב מצא קלּוניא. ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּסלע מ"ג.) ׁשבּועֹות ל"ד: (ב"מ ְְֶֶַַַָָּבּגמרא

ׁשהּוא הּדינרין ּבמׁשקל וקּבל ּדינרין, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָארּבעה

ּבגמרא ּבפרּוׁשֹו ּכתב וכן הּזהּובים. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָּכמׁשקל

הּדינר צּורי.), ּכסף ד"ה (ל"ו: קמא ְִִֶֶַָָָָָּבבבא

הּזהּוב ּבקֹוסטנטינה קֹורין וכ זהּוב, ְְְְְִִִֶַָָָָָמׁשקלֹו

הרב ׁשער אבל הּוא, אמת זה וכל ְֱֲִִֵֶֶַָָָָּדינר.

והם ּבדֹורנּו, וגם ּבדֹורֹו הּנמצאים ְְְְְְִִִֵֵַַַָּבּזהּובים

ּכי ּכן, ואינּנּו ׁשהזּכיר, האּוקּיא חצי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָּכמׁשקל

מצינּו ּוכבר הּזהּובים, ּפחתּו הּגֹוים ְְְֲִִִִֵַַַָָמלכי
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(ãé)ïzé äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−
:ýåýé úîeøz§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰�L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)ì÷Mä úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì̈¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙ�ŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו ג'ׁשּלא ּכאן להם ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי על ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתרּומֹות,

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד לח)אחד נעׂשּו(לקמן ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמנין הּוא הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהאדנים,

הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת א)האמּור והן(במדבר הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ונתנּו הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻלקנֹות

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות לה)נפׁשתיכם", מ(לקמן "ּכל ּתרּומת: רים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" רמב"ן.ּכסף ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

(æè)zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´
ïBøkæì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò BúàŸ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ

:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â∑מּפני העגל, מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם לב)ׁשּנכנס ּדבר,(לקמן ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ואי עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּפסק,

ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר א)אפׁשר והּמׁשּכן(במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם נעׂשּו(לקמן הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים לח)האדנים, ּבתחּלת(לקמן אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנדבתן
העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבׁשניהם

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, א)נאמר וחמׁש(במדבר אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

ÔÈ�Lיד ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ� ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈

Ï‡¯NÈטז È�a ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È�·Ï È‰ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבכֹורֹות, (הלכֹות ּגדֹולֹות הלכֹות ּבעל ְְְְְֲִִֵַַָּבדברי

הראׁשֹונים והּגאֹונים קּדּוׁשין) ּכיוהלכֹות ְְְְִִִִִִִַָ

ּדינר הּוא ּבּתלמּוד מקֹום ּבכל הּנזּכר ְְְִִִַַַַַָָָָהּדינר

א', (ּפרק קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכתּוב וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשׁשּדנג,

ּדינר ׁשהּוא ואמר (הרי"ף), רּבנּו ּבהלכֹות ְְְִִִֵֶַַַָָו'.)

הּנמצאים הּׁשעּורין ּולפי ערבּיים, ׁשל ְְְִִִִִִִֶַַַָָָזהב

מן ּגדֹולים ׁשּבּתלמּוד הּדינרין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּבדבריהם

קרֹוב ּבזמּננּו הּיֹוצאים הּנמצאים ְְְְִִִִִֵַַַַָָהּזהּובים

לּמׁשקל אּוקיא רביעי ׁשלׁשה והּׁשקל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלׁשליׁש,

הרב ׁשהזּכירּה האּוקיא והּוא הּזאת, הארץ ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

ז"ל.

,Ú„Âׁשּכל האּלּו הּסלעים הם הּתֹורה ׁשקלי ּכי ¿«ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשקל אבל ּדינרין, ארּבעה מהן ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָסלע

ּכגֹון ז.), ו', (ׁשבּועֹות חכמים ּבדברי ְְְְְֲִִֵַָָֻהּמזּכר

ׁשוה, היה וסלע עליו הלויתני ׁשקל ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשנינּו,

ב' הּוא ׁשוה, היה וׁשקל עליו הלויתי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָסלע

ׁשהעם מּפני זה, וטעם הּסלע. חצי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינרין,

ׁשֹוקלים ׁשהיּו הּסלעים לחצי ׁשקלים ְְְֲִִִִִֶַַָָָקֹורין

ּבּמׁשנה, חכמים ּבלׁשֹון הנהג וכן ׁשנה, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּבכל

ּכלֹומר הלויתני, ׁשקל לחברֹו אדם אֹומר ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועל

ׁשּיׂשרא ּבזמןהּמׁשקל ׁשעׂשּו ויּתכן ׁשֹוקלים. ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיהא ּכדי ּדינרים ב' ׁשל ּכסף מטּבע ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבית

לקלּבֹון, יצטרכּו ולא ההקּדׁש לגזּבר לתת ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמצּוי

לּׁשקל קֹורין והיּו ׁשקל, הּמטּבע לזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוקראּו

"סלע" ּתֹורה ׁשל ׁשקל ׁשהּוא מׁשה ֶֶֶֶֶֶֶַָׁשל

ּׁשאמרּו מּמה הּטעם ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָּכתרּגּומֹו.

וכן היה, ּכפּול קדׁש ׁשל מנה ה'.), ְְֵֶֶֶָָָָֹ(ּבכֹורֹות

ואֹונס עבד ׁשקלי ּכי נכֹון, ואינֹו הּמטּבעֹות. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּכל

קדׁש. ׁשל אינם ְֵֶֶֶַָֹּומפּתה

וטעם Ï‡(טו) Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰ ְַַ∆»ƒ…«¿∆¿««…

,ËÈÚÓÈ.הּנזּכרת ּבהׁשויה הּׁשקלים ׁשּיביאּו «¿ƒְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּדל הביא ׁשאם הּזה הּכתּוב מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָוהּנראה

עֹובר ׁשהּוא הּׁשקל, מּמחצית ּפחֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַָּבׁשקלֹו

נאמר ׁשאם מניעה. הּזה ׁשהּכתּוב הּזה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּלאו

לֹומר ׁשלילּות, ׁשּיהיה ירּבה לא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹּבהעׁשיר

לא ּבוהּדל ּכן לפרׁש נּוכל לא לֹו, ּדי ְְְִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּבכ

ׁשקל אם מניעֹות, ׁשּתיהן ּכן ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָימעיט.

עבר ּפחֹות, הּדל וׁשקל יֹותר, היחידי ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהעׁשיר

על ּבּקּפֹות ּתֹורמין ּׁשהיּו מה וׁשּמא ְְְִֶֶַַַָָָֻּבלאו,

ק"ח.) (ּכתּבֹות לגּבֹות העתיד ועל ְְְִִֶַָָָֻהאבּוד

עתיד ּבּמֹותר הּממעיט הּדל ּכי זה, להם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָיתּקן

יתרמּו לא הּמרּבה העׁשיר ּומן הּוא, ְְְְִִִִֶֶַַָֹלגּבֹות

ּבמֹותרֹות. מזּכין יהּו ולא ּביתרֹון, ְְְְְְִִִַַַָָֹהּגּבאין

הּמצות הּמֹונים ּולכל הלכֹות לבעל ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹוראיתי

הּזה. הּלאו הזּכירּו ְִִֶֶַַָֹׁשּלא

`yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיהׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצטּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעתזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא

(ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכְך אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ְְְִִִֵֶַַַֹֹּתפקידֹו

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו .ּכיצד? ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«
i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומקּדׁשן הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו רמב"ן.מּניח ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר(תורת הערּבים: ּובין ּפרׁשחרית מּדם להּזֹות אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ
אלילים עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח e˙ÓÈ.ּכהן ‡ÏÂ∑,ּכללּות נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם לאוהא ּומּכלל ְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ¿…»Àְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הן ׁשֹומע אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.אּתה ּביאת ּכאן ּבחצרׁשאין אּלא .מֹועד, ֵֵַַָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

�LÁ‡יח dÒÈÒ·e ‡LÁ�„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ ‡iÓ ÔeLc˜È ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈ�·e(יטֿכא) Ô¯‰‡ eˆÁ¯Âהרחיצה וגֹו'. ¿»¬«¬…»»ְְִָָ

ּכל ּכי ׁשּלמעלה, ּכבֹוד ּדר ְְִֶֶֶַַָָָהּזֹו

ּבג ּבפת וליגע לׁשרת הּמלכים לׁשלחן ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻהּקרב

היֹות ּבעבּור ידיו רֹוחץ מׁשּתיו ּוביין ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָהּמל

ּכאן והֹוסיף כ"ו:). (סּכה עסקנּיֹות ְְִִִַַַָָָָֻהּידים

היֹות ּבעבּור הרגלים" "לרחץ כ"א.) ְְֱֲִִַַַָָֹ(ּפסּוק

ׁשּיׁש אדם ּבבני ויׁש יחפים מׁשרתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּכהנים

וכעּור. זהמא ְְְֲִֵֶַָֻּברגליהם

ÏÚÂהאדם ראׁש היֹות ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ֱֱֲֶֶֶַָָָָֹ

למעלה הּידים ּכי והרגלים, הּידים ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָוסֹופֹו

למּטה, והרגלים אֹותן, ּבהגּביהֹו ּגּופֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָמּכל

הּספירֹות לעׂשר רמז האדם ּבצּורת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָוהם

ּבספר ׁשאמרּו ּוכמֹו ּביניהם, ּגּופֹו ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיהיה

עׂשר ּבין ּברית לֹו ּכרת ו'.), (ּפרק ְְִִֵֶֶֶֶַָָיצירה

רגליו אצּבעֹות עׂשר ּובין ידיו ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָאצּבעֹות

נצטּוּו לפיכ הּמעֹור, ּובמּלת הּלׁשֹון ְְְְִִִִַַַַַָָָּבמּלת

והרגלים". הּידים "לרחץ עליֹון ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשרתי

אנקלּוס, אֹותּה ּתרּגם לקדּׁשה הּזאת ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻוהרחיצה

ידים נטילת רּבֹותינּו ּתּקנּו הּזה הענין ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּומן

ּכּפים. נׂשיאּות ּכטעם לזה, ׁשּיתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּתפּלה,

ּבֹו צּוה הּכּיֹור אבל הּמצוה, היא ְְְֲִִִִִַַָָָָָוהרחיצה

ולא כ"א:) (זבחים מעּכב ואינּנּו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלהזמנה

מקּדׁש ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים ּביֹום ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָֹמצוה,

עֹוׂשין ׁשהיּו זהב ׁשל מּקיתֹון ורגליו ְְִִִֶֶַָָָָָָידיו

הּכּיֹור מן למדנּו אבל מ"ג:), (יֹומא ְְֲִִִַַָָָלכבֹודֹו

ּכלי. צריכה ְְִִִָּכי
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נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיהׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצטּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ
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ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעתזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא

(ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכְך אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ְְְִִִֵֶַַַֹֹּתפקידֹו

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו .ּכיצד? ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«
i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומקּדׁשן הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו רמב"ן.מּניח ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר(תורת הערּבים: ּובין ּפרׁשחרית מּדם להּזֹות אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ
אלילים עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח e˙ÓÈ.ּכהן ‡ÏÂ∑,ּכללּות נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם לאוהא ּומּכלל ְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ¿…»Àְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הן ׁשֹומע אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.אּתה ּביאת ּכאן ּבחצרׁשאין אּלא .מֹועד, ֵֵַַָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

�LÁ‡יח dÒÈÒ·e ‡LÁ�„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ ‡iÓ ÔeLc˜È ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈ�·e(יטֿכא) Ô¯‰‡ eˆÁ¯Âהרחיצה וגֹו'. ¿»¬«¬…»»ְְִָָ

ּכל ּכי ׁשּלמעלה, ּכבֹוד ּדר ְְִֶֶֶַַָָָהּזֹו

ּבג ּבפת וליגע לׁשרת הּמלכים לׁשלחן ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻהּקרב

היֹות ּבעבּור ידיו רֹוחץ מׁשּתיו ּוביין ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָהּמל

ּכאן והֹוסיף כ"ו:). (סּכה עסקנּיֹות ְְִִִַַַָָָָֻהּידים

היֹות ּבעבּור הרגלים" "לרחץ כ"א.) ְְֱֲִִַַַָָֹ(ּפסּוק

ׁשּיׁש אדם ּבבני ויׁש יחפים מׁשרתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּכהנים

וכעּור. זהמא ְְְֲִֵֶַָֻּברגליהם

ÏÚÂהאדם ראׁש היֹות ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ֱֱֲֶֶֶַָָָָֹ

למעלה הּידים ּכי והרגלים, הּידים ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָוסֹופֹו

למּטה, והרגלים אֹותן, ּבהגּביהֹו ּגּופֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָמּכל

הּספירֹות לעׂשר רמז האדם ּבצּורת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָוהם

ּבספר ׁשאמרּו ּוכמֹו ּביניהם, ּגּופֹו ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיהיה

עׂשר ּבין ּברית לֹו ּכרת ו'.), (ּפרק ְְִִֵֶֶֶֶַָָיצירה

רגליו אצּבעֹות עׂשר ּובין ידיו ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָאצּבעֹות

נצטּוּו לפיכ הּמעֹור, ּובמּלת הּלׁשֹון ְְְְִִִִַַַַַָָָּבמּלת

והרגלים". הּידים "לרחץ עליֹון ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשרתי

אנקלּוס, אֹותּה ּתרּגם לקדּׁשה הּזאת ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻוהרחיצה

ידים נטילת רּבֹותינּו ּתּקנּו הּזה הענין ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּומן

ּכּפים. נׂשיאּות ּכטעם לזה, ׁשּיתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּתפּלה,

ּבֹו צּוה הּכּיֹור אבל הּמצוה, היא ְְְֲִִִִִַַָָָָָוהרחיצה

ולא כ"א:) (זבחים מעּכב ואינּנּו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלהזמנה

מקּדׁש ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים ּביֹום ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָֹמצוה,

עֹוׂשין ׁשהיּו זהב ׁשל מּקיתֹון ורגליו ְְִִִֶֶַָָָָָָידיו

הּכּיֹור מן למדנּו אבל מ"ג:), (יֹומא ְְֲִִִַַָָָלכבֹודֹו

ּכלי. צריכה ְְִִִָּכי
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(àë)-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להיכל הּנכנס .על ְִֵַַַָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)úBàî Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´¥½
íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤

:íéúàîe íéMîç£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑,וטעם טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּטֹוב מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ÌÈ˙‡Óe.ויׁש ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑הבאתֹו ּתהאמחצית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ
מרּֿדר ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, היאחמּׁשים הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, ּבכריתֹותלהביאֹו ׁשנּויה ה)וכ ׁשל∑ÌN·Œ‰�˜e.(דף קנה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ¿≈…∆ֶֶָ
ּבׂשם לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ÌÈ˙‡Óe.ּבׂשם, ÌÈMÓÁ∑מׁשקל רמב"ן.ּכּלֹוס ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ

Ôe˙eÓÈכא ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰�˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

B‡Ó˙.(כג) LÓÁ ¯B¯c ¯Óהסּכימּו »¿¬≈≈ְִִ

מׁשה רּבי והרב (הרס"ג), ְְְִִֶַַַַַָָָהמפרׁשים

ּכי מּכללם, ב'.) א', הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִִֵַָָָ(ּבהלכֹות

ּכי הׁשיב ור"א "מּוסק". הּנקרא הּוא ְְִִִֵַַָָהּמֹור

ּבׂשם ואּוליאינּנּו טֹוב. ׁשריחֹו ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַַֹ

והּוא הּבׂשמים. מן הּכתּוב הפרידֹו זה ְְְֲִִִִֶַַַָָּבעבּור

הּׁשירים (ׁשיר מֹורי אריתי ּכתיב, ּכי ְְִִִִִִִִִַָָהקׁשה,

הּמביאים ואֹומרים מלּקט, ּדבר ׁשהּוא א'.), ְְְְִִִֶַָָָֻה',

מן ועֹוד הּצבי. ּבגרֹון נעׂשה הּוא ּכי ְְְֲִִִִַַָאֹותֹו

ואּולי ה'.). ה', (ׁשם מֹור נטפּו וידי ְְְַַַָָָָהּכתּוב,

לח. ּבהיֹותֹו הּוא ְִֵַּכן

ÔÎzÈÂהּוא ּכי ּבעבּור מֹורי" "אריתי ׁשּיאמר ¿ƒ»≈ֲִִִִֶַַָֹ

לצבי הּדֹומה החּיה ּבבטן נצרר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּדם

הּׂשיחים ּבין ּובלכּתּה הֹודּו, ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַָָהידּועה

והּדם ההּוא, ּבּנפח מגרדת הּגדֹול החם ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבימי

ואמר, האחּו. מן אֹותֹו ולֹוקטים צרֹור ְְְְִִֵַָָָיֹוצא

ּכאּלּו ריחֹו ידּמה הּכתּוב ּכי מֹור, נטפּו ְְְְִִֵֶַַַָָָוידי

ואחרים מים. נטפי ההּוא מריח ּתּטפנה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹידיו

ב'.) א', הּמקּדׁש ּכלי ּבהלכֹות (הראב"ד ְְְְְִִֵַָָָאמרּו

חּיה ּדם הּקדׁש ּובׁשמן ּבּקטרת יּכנס ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאי

ההּוא הּלחּות ּכי קׁשיא, אינּה זֹו ּגם ְְִֵֵַַַַָָָֻטמאה.

אין ּבחּייה מּמּנה ויזּוב הּדם מרב ּבּה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנאסף

מאּוס. ולא טמאה לא ְְִָֹֹֻּבֹו

(¯ˆw‰ Le¯ta Ú"·‡¯) eL¯Ùe,מּלׁשֹון ּדרֹור ≈¿«≈«»»ְְִ

ׁשּיהיה י'.), כ"ה, (וּיקרא ּדרֹור ְְְְִִֶֶֶַָָּוקראתם

נאמר ואּולי והּתערבת. הּזּיּוף מן ְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹ"חפׁשי"

ׁשּיּקח לֹומר "חפׁשי", להיֹותֹו הּכתּוב ְְְִִִִֶֶַַַָָֻׁשהצרי

ּבין מתהּל חפׁשי ּבהיֹותֹו ההּוא הּצבי ְְְְִִִִִֵֵַַַָמן

ּכאׁשר ּכי ּכרצֹונֹו, ּומתעּנג הּבׂשמים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֻערּגֹות

ּכי מֹור יעׂשה לא אדם ּברׁשּות ויעמד ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹיּלכד

ּברּור. ּדבר וזה מבּׂשם. ואינּנּו מעט ְְְְִֵֶֶַָָָָֻאם

ÌÚÂׁשאין רּבֹותינּו מּדברי אלי הּנראה זה ּכל ¿ƒְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבמדרׁש אמרּו ׁשהם "מּוס"ק", ְְְִֵֶַַָָהּמֹור

מֹור, כ"ט.), ד', רּבה הּׁשירים (ׁשיר ִִִִַַָָחזית

ּכ"אינמרנּו"ן חכמים ּבלׁשֹון אף והּמּוסק ," ְְְְֲִִִַַָָָָ

חּוץ (מ"ג.), ּבברכֹות ׁשאמרּו ּכמֹו מּוסק, ְְְְִֶָָָׁשמֹו

ׁשם וכן חּיה, מין ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֵֶַָָָמּמּוסק

ּבעל וכתב מּמּוסקים, ּבר ו'.), (ו', ְְְִִִַַַַַַָָּבירּוׁשלמי

ּבלׁשֹון ׁשמֹו ּכן ּגם ּכי מסק) ּבער) ְְְְִִֵֵֶֶַָָהערּו

הּׁשירים (ׁשיר חזית ּבמדרׁש אמר ועֹוד ְְְִִִִִַַַָָָָיון.

זה לי, ּדֹודי הּמֹור צרֹור נ"ח.), א', ְִִֶַַָרּבה

ּבׂשמים, מיני לכל ראׁש הּזה הּמֹור מה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹאברהם,

הּמֹור מה הּצּדיקים, לכל ראׁש אברהם ְְִִַַַַַָָָָֹּכ

לא אברהם ּכ ּבאּור, אּלא מפיח אין ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּזה

ּומה האׁש, לכבׁשן ׁשהׁשל עד מעׂשיו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻנֹודעּו

מתמרמרֹות, ידיו ׁשּלֹוקטֹו מי ּכל הּזה ְְְְִִֶֶַַַָָָהּמֹור

ּביּסּורין. עצמֹו ּומסּגף עצמֹו ממרר אברהם ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּכ

ועֹוד אּור, ּבלא מפיח ריחֹו "הּמּוסק" ְְְִִֵֵֵַַָֹוהּנה

ּבּכלים חֹוצצין אּלּו ה'.), ט', (מקואֹות ְְִִִִֵֵַָָׁשנינּו

ׁשמעֹון רּבן הּמרּדעת, על וכּו', והּמֹור ְְְְִִֶֶַַַַַַַָהּזפת

וקּתני האיטלקי. ּכאּסר עד אֹומר ּגמליאל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבן

עליו הּמקּפיד ּכל הּכלל זה ט'.), ְְְְִִֶַַַָָָָָ(ּבמׁשנה

ואין חֹוצץ. אינֹו עליו מקּפיד וׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָחֹוצץ

ׁשּמא ואם ׁשּיחץ, ּכזפת נדּבק ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהּמּוסק

אינֹו ּבּכלים, ׁשּידּבק ּבענין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמתּקנין

ותרּגּום הּמרּדעת. על אפּלּו ׁשּיחץ עליו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹמקּפיד

מ"ה, (ּתהּלים ּבגדתי ּכל קציעֹות ואהלֹות ְְְֲִִִִֶַָָֹֹמר

ּוקציעתא. ואקסיליאן מֹורא ְְְֲִִִַָָָט'.):

·B¯w‰Âמֹור ערבי ּבלׁשֹון ּכן הּנקרא ׁשהּוא ¿«»ְְֲִִֵֶַָָָ

מֹור מינין, מּמּנּו "אחמרׁשּיׁש ְִִִֵֶֶַַ

ּבאּור מפיח וריחֹו מקטירין, ּובֹו ְְְִִִִֵֵַַָָואביץ",

וגם וארמית עברית הּלׁשֹונֹות ּכל והּנה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּביֹותר.

אֹו ּפרסית אּגדה ּובלׁשֹון ּבֹו. ׁשוֹות ְְְִִִִַַַָָָָהערבּיים

ּבלׁשֹון וגם לזה, קרֹוב "אנמרנין" נקרא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָיונית

ּבֹו הּלׁשֹונֹות ּולהׁשואת "מירא". נקרא ְְְְִִִִַַַָָָרֹומּיים

ּבּסּמים. יחׁשב והּוא ההּוא, הּמין ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַַַָָנראה

ׁשהּוא נ"ח.) א', רּבה (ּבשה"ש ּׁשאמרּו ְְֶֶַַָָּומה

ּבראׁשם, ּתֹורה ׁשהזּכירּתּו הּבׂשמים, לכל ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹראׁש

ואפׁשר מּכּלם. מׁשּבח ּבהקטרה ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָֻֻאֹו

ּביֹותר מבּׂשם ריח ּבעל ּבמיניו עֹוד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּיּמצא

ידיו לזה והּלֹוקט ּדרֹור, הּנקרא ְְְְִֵֶַַָָָָוהּוא

ּבספרא וׁשנּו ּכלענה. מר ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָמתמרמרֹות

אפׁשר ׁשאי ּדברים י"ב.) פ' חֹובה ְְְִִִֶֶַָָָָ(וּיקרא

ּבּמֹור, קֹומּוס ּבּיין, מים המערב ּכגֹון ְְְְִִֵַַַַַַָָלדעּתן,

ּבערבי צמג הּנקרא ּבּקֹומּוס אֹותֹו מזּיפין זה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּכי

ׁשּיהיה ּדרֹור, מר אמר: ּולכ לֹו. נדמה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּתמיד. אֹותֹו ׁשּמזּיפין הּזּיּוף מן ְְִִִִִֶַַָָ"נקי"

ÔÎzÈÂ,נקּיּות מקֹום ּבכל "ּדרֹור" לׁשֹון ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִָָ

יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ְְְְְֵֶֶֶָָָָָוכן,

נקּיים הארץ ּבעלי ּכל ׁשּיהיּו י'.), כ"ה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ(וּיקרא

ּובארצֹותם, ּבגּופם ׁשעּבּוד ּומּכל ְְְְְִִֵַַָָָמעבּדּות

כ"ח.). כ"א, (לעיל נקי הּׁשֹור ּובעל ְִֵַַַַָָּכּלׁשֹון,

ואצּבעֹותי מֹור נטפּו וידי הּכתּוב, ּׁשאמר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָּומה

ׁשּיהיה יּתכן ה'.), ה', הּׁשירים (ׁשיר עבר ְִִִִִֵֵֶֶַָֹמֹור

לסּו הּמנהג ּכי מֹור, ׁשמן נטפּו וידי ְְְִִִֶֶַַָָָָׁשעּורֹו,

ּכדכתיב, אֹותן, ּולרּכ לעּדן הּידים ּגם ְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבֹו

י"ב.), ב', (אסּתר הּמר ּבׁשמן חדׁשים ְְֳִִֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשה

הביא ׁשּלא זית ׁשמן י"ג:), (מגּלה ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּופרׁשּו

את ּומעּדן הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשליׁש,

אֹותֹו מתּקנין הּזה הּׁשמן ּכי והענין, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבׂשר.

ּכ ונקרא סבּורּבּמֹור, ואני "נטפּו". טעם וזה ן, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

רּבה (שה"ש ּבּמדרׁש הּמזּכר אינמרנּון ְְְְִִֶַַַַָָָֻׁשהּוא

א', (ּדמאי ּבירּוׁשלמי קֹורין ׁשּכ כ"ט.), ְְְִִֶַַַָד',

`yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש י"ב∑‰ÔÈ.ׁשם ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ
העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלֹוגין.

סּפק? ׁשראּוםאינֹו וקּפחֹואּלא הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ּכ ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא לּׁשמןּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
העּקרין .מעל ִִֵַָָ

(äë)äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷øŸ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי (ישעיהואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוכמֹונא) הּים", "רגע מב): מּזה,(שם קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע ריח,: אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מרקחת קרּוי טעם, Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ותערֹובֹות אמנּות ידי על העׂשּוי ¯˜Á.רקח ‰NÚÓ∑ּבּדבר האמן רמב"ן.ׁשם ְִַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזרּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë):Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלימׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית"וראׁשית .ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ÈÚÏÒaכד ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B�‡כו ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּׁשמנים הּׁשמֹות ּדר וכן ורּדינּון, ורד ׁשמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָג'.)

הּמֹור מן ׁשּיֹוציאּו יּתכן ּגם הּגֹוים. ְִִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹונֹות

מן וזּולתֹו ּבמצטכ"י נעׂשה ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָׁשמן

הּמֹור. וׁשמן מֹור לקרֹותֹו ראּוי והּנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּצמגים,

.B˙ÈˆÁÓ ÌNa ÔÓp˜Âקלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿ƒ¿»∆∆«¬ƒְְִִִֶַַָ

ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, ְֵֵֵֵֶַעץ

לֹומר הצר לכ ּכעץ. אּלא ׁשאינֹו ויׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוטעם,

רּבי והרב רּׁש"י. לׁשֹון הּטֹוב". "מן ְְִִִִַַַַָָקּנמֹון

א'. א', ּכריתֹות הּמׁשנה (ּבפרּוׁש אמר ְְְִִֵֶַַָָמׁשה

קׁשר ׁשהּוא ג'.) א', הּמקּדׁש ּכלי ְְְְִִֵֶֶֶַָּובהלכֹות

ּבּפרּוׁש (הראב"ע אמרּו ואחרים ְְֲִִֵֵַַָָָ"סליכה",

"עיטיב". הּנקרא הּטֹוב העץ ׁשהּוא ְִִֵֵֶַַַָָָָהּקצר)

רּבה ּבבראׁשית אמרּו ׁשהרי ּכּלם, ּכדברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואינֹו

ד', רּבה (שה"ש חזית ּובמדרׁש י"ג.) ְְִִַַָָ(ס"ה,

והיּו יׂשראל ּבארץ ּגדל היה קּנמֹון ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָכ"ט.)

ּכעׂשב הּוא והּנה מּמּנּו, אֹוכלים ּוצבאים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָעּזים

הּצאן. אֹותֹו ירעּו ְִֶַַָֹהּׂשדה

ÈÙÏeּבערבי הּנקרא המבּׂשם הּתבן הּוא ּדעּתי ¿ƒְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֻ

"אׁשקיננט" הרֹומים ּובלׁשֹון ְְְְִִִִַָָָ"אדּבר",

"סאייקא ּבלעז והּוא חׁשּוב, ּבׂשם ְְְֵֶַַָָָָֹוהּוא

ורּבנּו ּבמקֹומֹו. לּגמּלים מרעה והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּדמיקא",

ּכגֹון כ"ה:) (רי"ף ּבפסחים ּכתב ההלכֹות ְְֲִִִַַַַָָָּבעל

ידּועה והּקּדה לתבן. ׁשּדֹומים וסנּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָקּנמֹון

ּבערבי. וכן "קציעה", ׁשהיא הארמית ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמּלׁשֹון

¯˜Á(כה) L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL B˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»…∆∆ƒ¿«…∆…«
.Á˜¯ ‰NÚÓ ˙Á˜¯Óהּפׁשט ּדר על ƒ¿«««¬≈…≈«ְֶֶַַָ

ׁשאמר יהּודה רּבי ּכדברי הּׁשמן מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ׁשראּום ה'.) ְְְְְִִִֶֶַָֹ(ּכריתֹות

אבל לבּדן, ּבּמים ׁשּיהיּו הּׁשרּיה ואין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשמן,

והּציפּו מים, מלא ּבכלי ּכתּוׁשים הּבׂשמים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָנתנּו

ע"פ הּכלי נתנּו ּכ ואחר הין, זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָעליהם

ּגחלים נחה אׁש על ונתנּו מים, מלא אחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכלי

הּׁשמן וקלטּו הּמים, יבׁשת עד ויבּׁשלּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָעֹוממֹות,

מבּׂשם, ׁשמן ּבכל הרקחים מעׂשה כן ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעליו,

הּזה הּׁשמן ׁשּיעׂשּו וצּוה הּכתּוב קּצר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּולכ

הּמעׂשה, ּפרׁש ולא רֹוקח, ּכמעׂשה מרקחת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹרקח

מצאתיה וכן בהם. ידּועה הרקחים ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּכי

אֹומר יהּודה רּבי א'.): (ו', ירּוׁשלמי ְְְְִִִִֵַַָָּבׁשקלים

מּׁשהיה מּלמעלה, ׁשמן ונֹותן ּבמים היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹולקן

ׁשהּפטמים ּכדר מעבירֹו, היה הריח את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקֹולט

קדׁש מׁשחת ׁשמן אתֹו ועׂשית ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹעֹוׂשין,

רקח. מעׂשה מרקחת ְֲִֵֵַַַַַֹֹרקח



צצ `yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש י"ב∑‰ÔÈ.ׁשם ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ
העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלֹוגין.

סּפק? ׁשראּוםאינֹו וקּפחֹואּלא הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ּכ ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא לּׁשמןּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
העּקרין .מעל ִִֵַָָ

(äë)äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷øŸ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי (ישעיהואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוכמֹונא) הּים", "רגע מב): מּזה,(שם קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע ריח,: אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מרקחת קרּוי טעם, Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ותערֹובֹות אמנּות ידי על העׂשּוי ¯˜Á.רקח ‰NÚÓ∑ּבּדבר האמן רמב"ן.ׁשם ְִַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזרּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë):Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלימׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית"וראׁשית .ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

ÈÚÏÒaכד ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B�‡כו ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּׁשמנים הּׁשמֹות ּדר וכן ורּדינּון, ורד ׁשמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָג'.)

הּמֹור מן ׁשּיֹוציאּו יּתכן ּגם הּגֹוים. ְִִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹונֹות

מן וזּולתֹו ּבמצטכ"י נעׂשה ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָׁשמן

הּמֹור. וׁשמן מֹור לקרֹותֹו ראּוי והּנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּצמגים,

.B˙ÈˆÁÓ ÌNa ÔÓp˜Âקלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿ƒ¿»∆∆«¬ƒְְִִִֶַַָ

ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, ְֵֵֵֵֶַעץ

לֹומר הצר לכ ּכעץ. אּלא ׁשאינֹו ויׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוטעם,

רּבי והרב רּׁש"י. לׁשֹון הּטֹוב". "מן ְְִִִִַַַַָָקּנמֹון

א'. א', ּכריתֹות הּמׁשנה (ּבפרּוׁש אמר ְְְִִֵֶַַָָמׁשה

קׁשר ׁשהּוא ג'.) א', הּמקּדׁש ּכלי ְְְְִִֵֶֶֶַָּובהלכֹות

ּבּפרּוׁש (הראב"ע אמרּו ואחרים ְְֲִִֵֵַַָָָ"סליכה",

"עיטיב". הּנקרא הּטֹוב העץ ׁשהּוא ְִִֵֵֶַַַָָָָהּקצר)

רּבה ּבבראׁשית אמרּו ׁשהרי ּכּלם, ּכדברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואינֹו

ד', רּבה (שה"ש חזית ּובמדרׁש י"ג.) ְְִִַַָָ(ס"ה,

והיּו יׂשראל ּבארץ ּגדל היה קּנמֹון ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָכ"ט.)

ּכעׂשב הּוא והּנה מּמּנּו, אֹוכלים ּוצבאים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָעּזים

הּצאן. אֹותֹו ירעּו ְִֶַַָֹהּׂשדה

ÈÙÏeּבערבי הּנקרא המבּׂשם הּתבן הּוא ּדעּתי ¿ƒְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֻ

"אׁשקיננט" הרֹומים ּובלׁשֹון ְְְְִִִִַָָָ"אדּבר",

"סאייקא ּבלעז והּוא חׁשּוב, ּבׂשם ְְְֵֶַַָָָָֹוהּוא

ורּבנּו ּבמקֹומֹו. לּגמּלים מרעה והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָּדמיקא",

ּכגֹון כ"ה:) (רי"ף ּבפסחים ּכתב ההלכֹות ְְֲִִִַַַַָָָּבעל

ידּועה והּקּדה לתבן. ׁשּדֹומים וסנּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָקּנמֹון

ּבערבי. וכן "קציעה", ׁשהיא הארמית ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמּלׁשֹון

¯˜Á(כה) L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL B˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»…∆∆ƒ¿«…∆…«
.Á˜¯ ‰NÚÓ ˙Á˜¯Óהּפׁשט ּדר על ƒ¿«««¬≈…≈«ְֶֶַַָ

ׁשאמר יהּודה רּבי ּכדברי הּׁשמן מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ׁשראּום ה'.) ְְְְְִִִֶֶַָֹ(ּכריתֹות

אבל לבּדן, ּבּמים ׁשּיהיּו הּׁשרּיה ואין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשמן,

והּציפּו מים, מלא ּבכלי ּכתּוׁשים הּבׂשמים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָנתנּו

ע"פ הּכלי נתנּו ּכ ואחר הין, זית ׁשמן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָעליהם

ּגחלים נחה אׁש על ונתנּו מים, מלא אחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכלי

הּׁשמן וקלטּו הּמים, יבׁשת עד ויבּׁשלּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָעֹוממֹות,

מבּׂשם, ׁשמן ּבכל הרקחים מעׂשה כן ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעליו,

הּזה הּׁשמן ׁשּיעׂשּו וצּוה הּכתּוב קּצר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּולכ

הּמעׂשה, ּפרׁש ולא רֹוקח, ּכמעׂשה מרקחת ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹרקח

מצאתיה וכן בהם. ידּועה הרקחים ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּכי

אֹומר יהּודה רּבי א'.): (ו', ירּוׁשלמי ְְְְִִִִֵַַָָּבׁשקלים

מּׁשהיה מּלמעלה, ׁשמן ונֹותן ּבמים היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹולקן

ׁשהּפטמים ּכדר מעבירֹו, היה הריח את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקֹולט

קדׁש מׁשחת ׁשמן אתֹו ועׂשית ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹעֹוׂשין,

רקח. מעׂשה מרקחת ְֲִֵֵַַַַַֹֹרקח
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(ì):éì ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨¨−¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«

(àì)äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬
:íëéúøãì éì äæ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא(הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeäîk eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷́Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑הּׁשמן מן …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»ִֶֶַ
עצמֹו e‰Ók.הּזה eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e∑(ה הּללּו,(כריתות סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְֶַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת איןלפי זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס.Bz�k˙Ó·e∑ּכמֹו חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון ׁשל(לעיל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", "מתּכנת : ְִֶֶַַָָָָ¿«¿À¿ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

.קטרת ְֶֹ

(âì)úøëðå øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ּומלכּות ּכהּנה צר רמב"ן.ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå|úìçLe ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË�∑לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אּונקלֹוס:∑ÏÁLe˙.טריאק"ה ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
יקל∑aÏÁÂ�‰.'וטּופרא' ׁשּלא ללּמדנּו, הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף עּמנּוּבעינינּו נמנין Ïe·�‰.אחרים∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ«ƒֲִֵ¿…»
‰kÊ∑(ו וחלּבנה(כריתות ּוׁשחלת נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «»ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לרּבֹות "סּמים", ה'. הרי והּלבֹונה,ג', החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹמֹור

ÔB‰˙Èל Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב Cq�˙È ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ È�BlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

�ÙBË‡לד ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙�e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙�aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ê¯.(לג) ÏÚלׁשֹון ּומלכּות. ּכהּנה צר ׁשאינֹו «»ְְְֵֶֶַָֹֻ

הּזה ּבּמקֹום זר ּכי הׁשיב ור"א ְִִִֵֶַַַָָרּׁש"י.

(תיב"ע) ּובניו" אהרן "מּזרע ׁשאינּנּו ֲִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּקרב והּזר ּכמֹו, ל'.), ּבפסּוק (לעיל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּנזּכרים

מן חּוץ זר איׁש ּכל נ"א.), א', (ּבּמדּבר ְִִִַָָָָיּומת

(ויקרא קדׁש יאכל לא זר וכל וכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּנזּכרים,

אׁשר זר איׁש יקרב לא אׁשר למען י'.), ְְֲֲִִֶֶַַַָֹכ"ב,

ולכן ה'.). י"ז, (ּבּמדּבר הּוא אהרן מּזרע ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹלא

א', (מלכיםֿא' ּבׁשלמה הּמׁשיחה ּכי ְְְְִִִִִַָָֹֹֹיסּבר

האהל, מן הּׁשמן קרן צדֹוק ׁשהֹוציא ִִֶֶֶֶֶֶַָָֹל"ט.)

ּפי על ׁשעה הֹוראת הּמׁשחה, ׁשמן ְְִִֶֶַַַָָָָוהּוא

ו'.). (ּכריתֹות רּבֹותינּו ּדעת ּכן ואין ְְְִֵֵֵַַַַָהּנבּואה.

¯ÓB‡Âקדׁש מׁשחת ׁשמן אֹומר, הּכתּוב ּכי אני, ¿≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

ל"א.), (ּפסּוק לדרתיכם לי זה ְְִִֵֶֶֶָֹֹיהיה

זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ׁשּיאמר, ראּוי ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהיה

ּבּבגדים, אמר ּכאׁשר לדֹורֹותם", ּולבניו ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָֹלאהרן

אחריו לבניו יהיּו לאהרן אׁשר הּקדׁש ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּובגדי

ואת אהרן "ואת ׁשּיאמר, אֹו כ"ט.), כ"ט, ְְְֲֵֶֶֶַַֹֹ(לעיל

להם והיתה לי לכהן אֹותם וקּדׁשּת ּתמׁשח ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבניו

הזּכיר ׁשּלא עכׁשיו ּכי לדֹורֹותם", עֹולם ְְְִִִֶַַָָָֹֻחּקת

יהיה זר, על יּנתן ׁשּלא ואמר עצמם, הם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹרק

עצמם, הּנזּכרים מן חּוץ אדם ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָּבּמׁשמע

ל"ב.), (ּפסּוק ייס לא אדם ּבׂשר על אמר, ְְִֵַַַָָָָָֹוכן

מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח הּכהן מפרׁש, הּכתּוב ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹוהּנה

ׁשּימׁשח צּוה הּדבר, ּכ אבל ט"ו.). ו', ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ(וּיקרא

קדׁש מׁשחת ׁשמן ואמר, ּובניו, אהרן עּתה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו

אבחר אׁשר קדׁשי מׁשיח ּבֹו למׁשח לי, זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָֹיהיה

לי, ׁשאינּנּו זר" על יּנתן "ולא לדֹורֹותיכם, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבֹו

ּכי הּגדֹולים, והּכהנים הּמלכים ּבֹו ימׁשחּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹולכן

עבּדי ּדוד מצאתי וכתּוב ה'. מׁשיחי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשניהם

כ"א.), פ"ט, (ּתהּלים מׁשחּתיו קדׁשי ְְְְְִִִִֶֶַָּבׁשמן

לי. קדׁש מׁשחת ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַֹּבּׁשמן

,CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Na ÏÚ Le¯Ùeּבכל אזהרה ≈«¿«»»…ƒ»ְְַָָָ

לא זר ּבׂשר "על אמר לא ּכי ְִַַַָָָָֹֹאדם,

אהרן ראׁש על הּׁשמן מן ׁשּיּצק והּטעם, ."ְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹייס

ּבׂשר ּבֹו ייס לא אבל ּבניו, ּגם וימׁשח ְְְְְֲִִַַַַָָָָֹלמׁשחֹו

ּכאׁשר הּמׁשּוחים, הּכהנים אפּלּו אדם, ְֲֲֲִִִֶַַַָָֹׁשּום

ּבהן ּומֹורחין הּטֹובים, ּבּׁשמנים הּבׂשר ְְִִִִֶַַַָָָָָּסכין

ּכענין, הרחיצה, אחרי מׁשּוחֹות ּבידים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּבׂשר

ּבּמים וארחצ ג'.), ג', (רּות וסכּת ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָורחצּת

ּפׁשּוטֹו וזהּו ט'.). ט"ז, (יחזקאל ּבּׁשמן ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָֻואסכ

(ּכריתֹות רּבֹותינּו אמרּו וכ ּומׁשמעֹו. מקרא ְְְְְִִֵֶַַָָָָׁשל

הּמׁשחה מּׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול לכהן מּנין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹז'.),

ׁשּנאמר, ׁשחּיב, מעיו ּבני על ונתן ראׁשֹו ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעל

.ייס לא אדם ּבׂשר ְִַַָָָֹעל
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נאה ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. È‰È‰.הרי „·a „a∑הארּבעה אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

ז יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל זהוהּלבֹונה, ּכמֹו רמב"ן.ה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(äì)øBäè çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: "וּייראּו(יונה : ¿À»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
כז)הּמּלחים", הּמהּפ(יחזקאל ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ÔÈÓÒeaלה ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ e�ÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈnÒ.(לד) EÏ Á˜(הּקצר (ּבּפרּוׁש ר"א אמר «¿«ƒֵַַַָָָ

סּמים ל קח ּפרּוׁשֹו, ּכי הּפׁשט, ְְְִִֵֶֶַַַָּבדר

ּולבֹונה הּסּמים, אּלה וחלּבנה, ּוׁשחלת נטף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהם

אחרת ּפעם להחזיר נכֹון ואינּנּו עּמהם. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזּכה

ּׁשהזּכיר מה לׁשּנֹות הּכתּוב ּדר אין ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָסּמים,

ּבדברים אֹו ּבאריכּות, הענין ּבהפסיקֹו ְְְְֲִִִִִַַַָָָרק

רּבֹותינּו ּכדברי והאמת ּתמיד, ּכן ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהם

וכתב אחרים. סּמים הם ּכי ו':) ְְֲִִִִֵֵַַָ(ּכריתֹות

הרי וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים, סּמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָרּׁש"י,

הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד לרּבֹות סּמים, ְְֲֲִִֵֵַַָחמּׁשה

ּולבֹונה עׂשרה.עׂשרה, אחת הרי ְְֲֲֵֵֶַַָָָ

LÈÂואּולי הּכתּוב. יזּכירם לא ולּמה לתמּה ¿≈ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ

ּוׁשחלת נטף סּמים ל קח הּכתּוב, ְְִֵֶַַַַָָָֹיאמר

יקּפיד ולא זּכה, ּולבֹונה רּבים, סּמים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוחלּבנה,

הּקטרת עׁשן ענן ּבהם ּכי הארּבע, ּבאּלה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרק

אׁשר רּבים סּמים עּמהם ׁשּיּתן צּוה רק ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעֹולה,

עׁשנֹו ּבתמרֹות ׁשּיהיה ּכדי טֹוב, ריח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָלהן

יקטיר וכּמה הּמׁשקל ּפרׁש לא ולכן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻמבּׂשם.

הארּבעה אּלה ׁשּיהיּו רק הקּפיד לא ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנה,

טֹובים סּמים עֹוד עּמהם וׁשּיֹוסיף ְְִִִִֶֶֶַָָּבׁשוה,

ּכאׁשר ּכי והּטעם, ז'.). ג', רּבה (שה"ש ְְְֲִִֶַַַַַַָלהקטיר

מעׂשה ּכמׁשּפט אֹותֹו ׁשּיעׂשה ּבּׁשמן ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָאמר

עליהם, סמ רק מעׂשהּו, על לּמד ולא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהרקחים,

הּסּמים ארּבעה מאּלה ׁשּיּקח ּבזה, אמר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן

מּכּלם ויעׂשה סּמים עּמהם ויֹוסיף ׁשוה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּבמׁשקל

ּבּסמים הרֹוקחים", "ּכמעׂשה מרּקח ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻקטרת

ּובעׂשּיה אּלה, עם טֹובים ׁשהם להם ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהידּועים

ּכדי העדת לפני מּמּנה ויּתן עֹוׂשין, הם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

לפני הּמגמרֹות ּכמנהג ּתמרתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻׁשּתעלה

כ"ט.), ל"ז, (להּלן ּבעׂשּיה קּצר וכן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּמלכים.

ּכּלם. האחרים ּכהזּכירֹו אֹותּה הזּכיר ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֻולא

‰ÊÎÂריׁש אמר ו':), (ּכריתֹות ּבּגמרא אמרּו ¿»∆ְְְִֵַַָָָָ

"ׁשּקֹוטר" ּדבר קטרת ּלׁשֹון מה ְְִֵֶֶַָָָֹלקיׁש,

ּבדברים רק הּתֹורה ּבּה צּוה לא ּכי ְְִִִִֶַַָָָָֹועֹולה,

הרֹוקחים. מעׂשה ּדר על ועֹולין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹוטרין

הּסּמים ּבסיני למׁשה נתּפרׁש ּפה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּולי

כן ּכי הּקטרת, מעׂשה וכל לזה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנבחרים

אֹותֹו, יעׂשה אי הּׁשמן מעׂשה ּגם לֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָנתּפרׁש

ׁשּלא אֹו הרֹוקחים. ּבמנהג ׁשּתלאֹו ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאף

ּבּכתּוב, המפרׁשים אּלה על רק ּכלל ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהקּפיד

ּדר על אחרים ּבסּמים אֹותם ׁשּיבּׂשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיצּוה

(ׁשיר חזית ּבמדרׁש אמרּו וכ ְְְְְִִִִַָָָָהרֹוקחים.

מצאּו ולא חכמים ּבדקּו ז'.) ג', רּבה ְְְֲִִִַַָָָָֹהּׁשירים

לבד. אּלּו סּמנים י"א אּלא לּקטרת ְְִִֵֶֶַַַָָָֹיפים

ÔÎzÈÂלׁשֹון ּובׂשמים סּמים לׁשֹון ּכי עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִַָָ

כ"ה, (לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר הּוא, ְְְֲִִֵֶֶַַָאחד

סּמים, אינם הזּכיר אׁשר הּׁשלׁשה ואּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָו'.),

צּפרן והּׁשחלת ׂשרפים, והחלּבנה הּנטף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכי

סּמים ל קח הּכתּוב: ואמר הּים. מן ְְִִֵַַַַַָָָיֹוצא

עֹוד, וסּמים וחלּבנה, ּוׁשחלת ונטף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנזּכרים,

ּכמעׂשה מרּקח קטרת "ותעׂשה" זּכה, ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹֻּולבֹונה

ּבּׁשמן למעלה הּנזּכרים הּסּמים ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהרֹוקחים.

וקּדה וקּנמן ּדרֹור מר כ"גֿכ"ד), ְְְְִִִַָָָֹ(ּבּפסּוקים

הּוא ּדעּתי על בׂשם ּוקנה ּבּקטרת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹנכנסין

והּוא חכמים, ּבּה ׁשהזּכירּו ְְְֲִִִִֶַָָָ"הּקלּפה"

ּבלׁשֹון הּגמרא"ּדראציני" ּבלׁשֹון וכן ערבי, ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

הּקנים. ּכדמּות קנה והּוא ס"ה:), ְְִִֶַַָָָ(ׁשּבת

וכרּכם נרּד ׁשּבלת הן להֹוסיף ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹוהּסּמים

אין ואּולי חכמים, ּׁשּׁשנּו מה לפי ְְְְֲִִֵֶַַַָָוהּקֹוׁשט

ׁשהזּכיר, הּתׁשעה ּבאּלה אּלא ּבּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָקפידא

לא סּמים עֹוד ּבֹו להֹוסיף ׁשּכפל ּבּמה ְֲִִֶֶַַַָָֹאבל

מרּקח. קטרת ׁשּיעׂשה ּבּבׂשם רק ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיקּפיד

מּפני האחרים ּובמׁשקלי ּבמעׂשהּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָוקּצר

רֹוקח. ּכמעׂשה ׁשּיעׂשּנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּצּוה

‰‡¯�Â,הּׁשלׁשה ּבאּלה חכמים ׁשּבחרּו לי ¿ƒ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(ד', הּׁשירים ּבׁשיר ׁשהזּכרּו ְְְְִִִִֵֶַֻמּפני

הּקׁשט. והּוא ואהלֹות, וכרּכם נרּד ְְְְְְְֲֵַַַָֹי"ד.),

מינין ׁשני ׁשהּוא מּפני רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָיקראּנּו

וקּנמֹון קנה ׁשם, הזּכיר והּנה והּמר. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמתֹוק

(ׁשם), ואמר הּׁשלׁשה, אּלה עם ּומר ְְְִֵֶַַָָָָֹּולבֹונה

והּנה הּקּדה, להביא בׂשמים ראׁשי ּכל ְְְִִִִִֵֵַָָָָָעם

(ׁשם ּתחּלה והזּכיר הּקטרת. סּמני ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹהם

נטף להביא נרדים, עם ּכפרים י"ג.), ְְְִִִִָָָָָָּפסּוק

מן, ּכפרים ּכי ׂשרפים, ׁשהם וחלּבנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָּוׁשחלת

נדּבק. ׂשרף י"ד.), ו', (ּבראׁשית אתּה ְְְְִִֵַָָָָָָֹוכפרּת

(שה"ש ואהלֹות אמר הירּוׁשלמי ְְְְְֲִֵַַַַַַָָוהמתרּגם

הּטֹוב העץ והּוא לאלּואֹוון, אקסי י"ד.), ְְִֵַַַָָד',

אקסי ּכי לּובין, לינגא רֹומי ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִִִַַָָהּנקרא

נקרא יון ּובלׁשֹון ּכׁשמֹו, לאלּואן ּבארמית, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָעץ

אל ּבערבי ׁשמֹו וכן לּואין, אקסי מּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכן

ה' נטע ּכאהלים ּתרּגם אנקלּוס אבל ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻעּורטיב.

ׁשם. לֹו יחד לא ּכבסמּיא, ו'.): כ"ד, ְְְִִֵֵַַָָֹֻ(ּבּמדּבר

,ÛË�,מ"ג כ"ה. ל"ז, (ּבראׁשית צרי הּוא »»ְֳִִֵ

והּצרי רּׁש"י, ּבפרּוׁש וכתּוב ְְְֳִִֵַַָי"א.).

ׁשםקֹורי ועל ["טריאקה"], ("טריגא") לֹו ן ְְְִִִֵַָָָ

קרּוי הּקטף מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו

אֹו סֹופרים, טעּות הּוא אם ידעּתי ולא ְְְִִִַָָָָֹנטף.

סם אינּנה "הּטריאקה" ּכי לֹו, ּכחׁש ְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּגיד

יּכנס ההרּכבה, רּבת מרקחת היא אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחד,

ּכי ּורמׂשים, ׁשקצים ּובׂשר ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְְִִִַָָָָּבּה

ּכי האפעה, ּובׂשר העקרּבים אבק ּבּה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָיּכנסּו

ּתריאק. יון ּבלׁשֹון הארס ּכי ּכן, נקראת ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלכ

ק"ט:), (ׁשּבת חּויא טרקּיה ּתלמּוד: ּבלׁשֹון ְְְְִִֵַַַַָָָָוכן

טּוריאקה ּכי ּבלׁשֹונם, הּמרקחת הזּכרה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּכנס וחלילה מ"א:), (נדרים ּגּופה ְְְְִִִֵֶָָָָָָֻלכליה

ּודבׁש, ּוׂשאֹור ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר ְְְְְְִִֶַַָָָֹּבּקטרת

תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל ּכי ְְְְְִִִַַָָֹֹּוכתיב,

י"א.). ב', (וּיקרא ְִִֶַָמּמּנּו

Ï·‡מעץ הּנֹוטף ׁשמן ּכעין הּׂשרף הּוא הּצרי ¬»ְֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

קטף, חכמים ּבלׁשֹון הּנקרא ְְְְְֲִִִַַַָָָהּבלסמֹון

ׁשמעֹון רּבן ו'.): (ּכריתֹות ּׁשּׁשנינּו מה ְְְִִִֶַַָָוהּוא

הּבא ׂשרף אּלא אינֹו הּצרי אֹומר ּגמליאל ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבן

ּבעבּור קטף יקראּוהּו וׁשּמא הּקטף, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָמעצי

מהּקטיפה זב והּצרי החם ּבימי ענפיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּׁשֹוברים

מדליקין ּבּמה ּבפרק ּבּגמרא ואמרּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָההיא.

אין אֹומר אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי כ"ו.), ְְִִֵֵֶֶַַָָָ(ׁשּבת

אלעזר ּבן ׁשמעֹון ר' היה וכן ּבּצרי, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָמדליקין

הּקטף, מעצי הּבא ׂשרף אּלא אינֹו הּצרי ְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹומר

ּגזרה נֹודף ׁשריחֹו מּפני טעמא מאי ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָּופרׁשּו

הּטֹוב הּׁשמן הּוא והּנה מּמּנּו. יסּתּפק ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמא

הּנזּכר. ְִֶַָָהחׁשּוב

È�‡Âולט ּוצרי נכאת ּתרּגם אנקלּוס ּכי ּתמּה, «¬ƒְְְְְִִִֵֵַָָֹֹֻ

וכן ּוקטף, ׁשעף כ"ה.), ל"ז, ְְְְִֵֵַַ(ּבראׁשית

נטף ותרּגם קטף, י"א.): מ"ג, (ׁשם צרי ְְְְֳִִֵַַָָָמעט

ויֹונתן ּכּצרי. נטף ּתרּגם ולא נטֹופא, ְְְְֳִִֵַָָָָָָֹ(ּכאן):

מקֹום ּבכל צרי נ"א,ּתרּגם י"א. מ"ו, (ירמיהּו ְְְְֳִִִֵָָָ

ׁשמן לׁשֹון והּוא ׁשעיף, י"ז.), כ"ז, יחזקאל ְְְְְִֵֶֶֶח'.

ּבצעא ׁשיפא ליה עבּדי ּתלמּוד: מּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָמׁשחה

ׁשעיפא, העי"ן, מבּלע והּוא קי"א:), ְְְִִִַָָָֻֻ(חּלין

ט"ז.), (ּביצה ּבפּומיה מינא מההּוא ליה ְְִֵֵֵֵֵַַָָּדׁשּייף

ּופריֹו הּצרי אילן ּכי מּדעּתם והּנראה ְְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָּדׁשעיף.

ּתאנה ּכׁשם הּקדׁש, ּבלׁשֹון צרי יּקראּו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשניהם

אצלם והּנכאת רּבים, וזּולתם ואתרֹוג ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹורּמֹון

אמר: ּולכ ּומבּׂשם, חׁשּוב ׁשמן לכל ׁשם ְְְֵֶֶַָָָָָֻהּוא

י"ג.), כ', (מלכיםֿב' נכתה ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַָָֹֹוּיראם

ׁשמֹו על יּקרא הּטֹוב הּׁשמן ּבֹו אׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהאֹוצר
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נאה ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. È‰È‰.הרי „·a „a∑הארּבעה אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

ז יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל זהוהּלבֹונה, ּכמֹו רמב"ן.ה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(äì)øBäè çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: "וּייראּו(יונה : ¿À»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
כז)הּמּלחים", הּמהּפ(יחזקאל ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ÔÈÓÒeaלה ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ e�ÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈnÒ.(לד) EÏ Á˜(הּקצר (ּבּפרּוׁש ר"א אמר «¿«ƒֵַַַָָָ

סּמים ל קח ּפרּוׁשֹו, ּכי הּפׁשט, ְְְִִֵֶֶַַַָּבדר

ּולבֹונה הּסּמים, אּלה וחלּבנה, ּוׁשחלת נטף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהם

אחרת ּפעם להחזיר נכֹון ואינּנּו עּמהם. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזּכה

ּׁשהזּכיר מה לׁשּנֹות הּכתּוב ּדר אין ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָסּמים,

ּבדברים אֹו ּבאריכּות, הענין ּבהפסיקֹו ְְְְֲִִִִִַַַָָָרק

רּבֹותינּו ּכדברי והאמת ּתמיד, ּכן ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהם

וכתב אחרים. סּמים הם ּכי ו':) ְְֲִִִִֵֵַַָ(ּכריתֹות

הרי וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים, סּמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָרּׁש"י,

הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד לרּבֹות סּמים, ְְֲֲִִֵֵַַָחמּׁשה

ּולבֹונה עׂשרה.עׂשרה, אחת הרי ְְֲֲֵֵֶַַָָָ

LÈÂואּולי הּכתּוב. יזּכירם לא ולּמה לתמּה ¿≈ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ

ּוׁשחלת נטף סּמים ל קח הּכתּוב, ְְִֵֶַַַַָָָֹיאמר

יקּפיד ולא זּכה, ּולבֹונה רּבים, סּמים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוחלּבנה,

הּקטרת עׁשן ענן ּבהם ּכי הארּבע, ּבאּלה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹרק

אׁשר רּבים סּמים עּמהם ׁשּיּתן צּוה רק ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעֹולה,

עׁשנֹו ּבתמרֹות ׁשּיהיה ּכדי טֹוב, ריח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָלהן

יקטיר וכּמה הּמׁשקל ּפרׁש לא ולכן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻמבּׂשם.

הארּבעה אּלה ׁשּיהיּו רק הקּפיד לא ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנה,

טֹובים סּמים עֹוד עּמהם וׁשּיֹוסיף ְְִִִִֶֶֶַָָּבׁשוה,

ּכאׁשר ּכי והּטעם, ז'.). ג', רּבה (שה"ש ְְְֲִִֶַַַַַַָלהקטיר

מעׂשה ּכמׁשּפט אֹותֹו ׁשּיעׂשה ּבּׁשמן ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָאמר

עליהם, סמ רק מעׂשהּו, על לּמד ולא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהרקחים,

הּסּמים ארּבעה מאּלה ׁשּיּקח ּבזה, אמר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן

מּכּלם ויעׂשה סּמים עּמהם ויֹוסיף ׁשוה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּבמׁשקל

ּבּסמים הרֹוקחים", "ּכמעׂשה מרּקח ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻקטרת

ּובעׂשּיה אּלה, עם טֹובים ׁשהם להם ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהידּועים

ּכדי העדת לפני מּמּנה ויּתן עֹוׂשין, הם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

לפני הּמגמרֹות ּכמנהג ּתמרתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻׁשּתעלה

כ"ט.), ל"ז, (להּלן ּבעׂשּיה קּצר וכן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּמלכים.

ּכּלם. האחרים ּכהזּכירֹו אֹותּה הזּכיר ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֻולא

‰ÊÎÂריׁש אמר ו':), (ּכריתֹות ּבּגמרא אמרּו ¿»∆ְְְִֵַַָָָָ

"ׁשּקֹוטר" ּדבר קטרת ּלׁשֹון מה ְְִֵֶֶַָָָֹלקיׁש,

ּבדברים רק הּתֹורה ּבּה צּוה לא ּכי ְְִִִִֶַַָָָָֹועֹולה,

הרֹוקחים. מעׂשה ּדר על ועֹולין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹוטרין

הּסּמים ּבסיני למׁשה נתּפרׁש ּפה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּולי

כן ּכי הּקטרת, מעׂשה וכל לזה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנבחרים

אֹותֹו, יעׂשה אי הּׁשמן מעׂשה ּגם לֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָנתּפרׁש

ׁשּלא אֹו הרֹוקחים. ּבמנהג ׁשּתלאֹו ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאף

ּבּכתּוב, המפרׁשים אּלה על רק ּכלל ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹהקּפיד

ּדר על אחרים ּבסּמים אֹותם ׁשּיבּׂשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיצּוה

(ׁשיר חזית ּבמדרׁש אמרּו וכ ְְְְְִִִִַָָָָהרֹוקחים.

מצאּו ולא חכמים ּבדקּו ז'.) ג', רּבה ְְְֲִִִַַָָָָֹהּׁשירים

לבד. אּלּו סּמנים י"א אּלא לּקטרת ְְִִֵֶֶַַַָָָֹיפים

ÔÎzÈÂלׁשֹון ּובׂשמים סּמים לׁשֹון ּכי עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִַָָ

כ"ה, (לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר הּוא, ְְְֲִִֵֶֶַַָאחד

סּמים, אינם הזּכיר אׁשר הּׁשלׁשה ואּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָו'.),

צּפרן והּׁשחלת ׂשרפים, והחלּבנה הּנטף ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכי

סּמים ל קח הּכתּוב: ואמר הּים. מן ְְִִֵַַַַַָָָיֹוצא

עֹוד, וסּמים וחלּבנה, ּוׁשחלת ונטף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּנזּכרים,

ּכמעׂשה מרּקח קטרת "ותעׂשה" זּכה, ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹֻּולבֹונה

ּבּׁשמן למעלה הּנזּכרים הּסּמים ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהרֹוקחים.

וקּדה וקּנמן ּדרֹור מר כ"גֿכ"ד), ְְְְִִִַָָָֹ(ּבּפסּוקים

הּוא ּדעּתי על בׂשם ּוקנה ּבּקטרת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹנכנסין

והּוא חכמים, ּבּה ׁשהזּכירּו ְְְֲִִִִֶַָָָ"הּקלּפה"

ּבלׁשֹון הּגמרא"ּדראציני" ּבלׁשֹון וכן ערבי, ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

הּקנים. ּכדמּות קנה והּוא ס"ה:), ְְִִֶַַָָָ(ׁשּבת

וכרּכם נרּד ׁשּבלת הן להֹוסיף ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹוהּסּמים

אין ואּולי חכמים, ּׁשּׁשנּו מה לפי ְְְְֲִִֵֶַַַָָוהּקֹוׁשט

ׁשהזּכיר, הּתׁשעה ּבאּלה אּלא ּבּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָקפידא

לא סּמים עֹוד ּבֹו להֹוסיף ׁשּכפל ּבּמה ְֲִִֶֶַַַָָֹאבל

מרּקח. קטרת ׁשּיעׂשה ּבּבׂשם רק ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻיקּפיד

מּפני האחרים ּובמׁשקלי ּבמעׂשהּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָוקּצר

רֹוקח. ּכמעׂשה ׁשּיעׂשּנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּצּוה

‰‡¯�Â,הּׁשלׁשה ּבאּלה חכמים ׁשּבחרּו לי ¿ƒ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(ד', הּׁשירים ּבׁשיר ׁשהזּכרּו ְְְְִִִִֵֶַֻמּפני

הּקׁשט. והּוא ואהלֹות, וכרּכם נרּד ְְְְְְְֲֵַַַָֹי"ד.),

מינין ׁשני ׁשהּוא מּפני רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָיקראּנּו

וקּנמֹון קנה ׁשם, הזּכיר והּנה והּמר. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמתֹוק

(ׁשם), ואמר הּׁשלׁשה, אּלה עם ּומר ְְְִֵֶַַָָָָֹּולבֹונה

והּנה הּקּדה, להביא בׂשמים ראׁשי ּכל ְְְִִִִִֵֵַָָָָָעם

(ׁשם ּתחּלה והזּכיר הּקטרת. סּמני ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹהם

נטף להביא נרדים, עם ּכפרים י"ג.), ְְְִִִִָָָָָָּפסּוק

מן, ּכפרים ּכי ׂשרפים, ׁשהם וחלּבנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָּוׁשחלת

נדּבק. ׂשרף י"ד.), ו', (ּבראׁשית אתּה ְְְְִִֵַָָָָָָֹוכפרּת

(שה"ש ואהלֹות אמר הירּוׁשלמי ְְְְְֲִֵַַַַַַָָוהמתרּגם

הּטֹוב העץ והּוא לאלּואֹוון, אקסי י"ד.), ְְִֵַַַָָד',

אקסי ּכי לּובין, לינגא רֹומי ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִִִַַָָהּנקרא

נקרא יון ּובלׁשֹון ּכׁשמֹו, לאלּואן ּבארמית, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָעץ

אל ּבערבי ׁשמֹו וכן לּואין, אקסי מּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכן

ה' נטע ּכאהלים ּתרּגם אנקלּוס אבל ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻעּורטיב.

ׁשם. לֹו יחד לא ּכבסמּיא, ו'.): כ"ד, ְְְִִֵֵַַָָֹֻ(ּבּמדּבר

,ÛË�,מ"ג כ"ה. ל"ז, (ּבראׁשית צרי הּוא »»ְֳִִֵ

והּצרי רּׁש"י, ּבפרּוׁש וכתּוב ְְְֳִִֵַַָי"א.).

ׁשםקֹורי ועל ["טריאקה"], ("טריגא") לֹו ן ְְְִִִֵַָָָ

קרּוי הּקטף מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו

אֹו סֹופרים, טעּות הּוא אם ידעּתי ולא ְְְִִִַָָָָֹנטף.

סם אינּנה "הּטריאקה" ּכי לֹו, ּכחׁש ְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּגיד

יּכנס ההרּכבה, רּבת מרקחת היא אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחד,

ּכי ּורמׂשים, ׁשקצים ּובׂשר ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְְִִִַָָָָּבּה

ּכי האפעה, ּובׂשר העקרּבים אבק ּבּה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָיּכנסּו

ּתריאק. יון ּבלׁשֹון הארס ּכי ּכן, נקראת ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלכ

ק"ט:), (ׁשּבת חּויא טרקּיה ּתלמּוד: ּבלׁשֹון ְְְְִִֵַַַַָָָָוכן

טּוריאקה ּכי ּבלׁשֹונם, הּמרקחת הזּכרה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּכנס וחלילה מ"א:), (נדרים ּגּופה ְְְְִִִֵֶָָָָָָֻלכליה

ּודבׁש, ּוׂשאֹור ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר ְְְְְְִִֶַַָָָֹּבּקטרת

תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל ּכי ְְְְְִִִַַָָֹֹּוכתיב,

י"א.). ב', (וּיקרא ְִִֶַָמּמּנּו

Ï·‡מעץ הּנֹוטף ׁשמן ּכעין הּׂשרף הּוא הּצרי ¬»ְֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

קטף, חכמים ּבלׁשֹון הּנקרא ְְְְְֲִִִַַַָָָהּבלסמֹון

ׁשמעֹון רּבן ו'.): (ּכריתֹות ּׁשּׁשנינּו מה ְְְִִִֶַַָָוהּוא

הּבא ׂשרף אּלא אינֹו הּצרי אֹומר ּגמליאל ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבן

ּבעבּור קטף יקראּוהּו וׁשּמא הּקטף, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָמעצי

מהּקטיפה זב והּצרי החם ּבימי ענפיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּׁשֹוברים

מדליקין ּבּמה ּבפרק ּבּגמרא ואמרּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָההיא.

אין אֹומר אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי כ"ו.), ְְִִֵֵֶֶַַָָָ(ׁשּבת

אלעזר ּבן ׁשמעֹון ר' היה וכן ּבּצרי, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָמדליקין

הּקטף, מעצי הּבא ׂשרף אּלא אינֹו הּצרי ְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹומר

ּגזרה נֹודף ׁשריחֹו מּפני טעמא מאי ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָּופרׁשּו

הּטֹוב הּׁשמן הּוא והּנה מּמּנּו. יסּתּפק ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמא

הּנזּכר. ְִֶַָָהחׁשּוב

È�‡Âולט ּוצרי נכאת ּתרּגם אנקלּוס ּכי ּתמּה, «¬ƒְְְְְִִִֵֵַָָֹֹֻ

וכן ּוקטף, ׁשעף כ"ה.), ל"ז, ְְְְִֵֵַַ(ּבראׁשית

נטף ותרּגם קטף, י"א.): מ"ג, (ׁשם צרי ְְְְֳִִֵַַָָָמעט

ויֹונתן ּכּצרי. נטף ּתרּגם ולא נטֹופא, ְְְְֳִִֵַָָָָָָֹ(ּכאן):

מקֹום ּבכל צרי נ"א,ּתרּגם י"א. מ"ו, (ירמיהּו ְְְְֳִִִֵָָָ

ׁשמן לׁשֹון והּוא ׁשעיף, י"ז.), כ"ז, יחזקאל ְְְְְִֵֶֶֶח'.

ּבצעא ׁשיפא ליה עבּדי ּתלמּוד: מּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָמׁשחה

ׁשעיפא, העי"ן, מבּלע והּוא קי"א:), ְְְִִִַָָָֻֻ(חּלין

ט"ז.), (ּביצה ּבפּומיה מינא מההּוא ליה ְְִֵֵֵֵֵַַָָּדׁשּייף

ּופריֹו הּצרי אילן ּכי מּדעּתם והּנראה ְְְְְֳִִִִִִִֶַַַָָָּדׁשעיף.

ּתאנה ּכׁשם הּקדׁש, ּבלׁשֹון צרי יּקראּו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשניהם

אצלם והּנכאת רּבים, וזּולתם ואתרֹוג ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹורּמֹון

אמר: ּולכ ּומבּׂשם, חׁשּוב ׁשמן לכל ׁשם ְְְֵֶֶַָָָָָֻהּוא

י"ג.), כ', (מלכיםֿב' נכתה ּבית ּכל את ְְְִֵֵֶַַָָֹֹוּיראם

ׁשמֹו על יּקרא הּטֹוב הּׁשמן ּבֹו אׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהאֹוצר
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ּבבז אֹו ּבאצּבע, מהּפכֹו יפה יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ÁlÓÓ.ּבכף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ¿À»
L„˜ ¯B‰Ë∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיהממּלח רמב"ן.וקדׁש »…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)ìäàa úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙�Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועדהיא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח EÏ.ׁשעל „Úe‡ ¯L‡ ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆ƒ»≈¿
‰nL∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹוםּכל לאֹותֹו קֹובעם רמב"ן.אני »»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(æì)íëì eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dz�k˙Óa∑סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה .ׁשּלא ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì):åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«
i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäé§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאללעׂשֹות רמב"ן.את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

˜„Ìלו dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמן ואת ּכתּוב: וׁשם הּסגּלה, מבחר ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

יֹוסף ּבמנחת אנקלּוס אמר ּולכ ְְְְְִֵַַַָָֻהּטֹוב,

ׁשהּוא ׁשעף, לֹו, ׁשהביאּו י"א.) מ"ג, ְְִִֵֵֶֶַ(ּבראׁשית

מענפי והביאּו הּזה, החׁשּוב הּׁשמן מׁשיחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשם

מקֹומֹות ּובׁשאר קטף. הּנקרא הּצרי ׁשהּוא ְְְְֳִִִֵֶַַָָָָהעץ

לתרּופה ויזּכירּנּו לבּדֹו צרי הּכתּוב ְְְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָּכׁשּיזּכיר

ח', (ירמיה ּבּגלעד אין הּצרי ּכגֹון, ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָּולׁשבח,

ׁשהּוא הּׁשמן על יֹונתן אֹותֹו יתרּגם ְְֵֶֶֶַַַָָכ"ב.),

והּוא "נטֹופא", נטף: אנקלּוס ותרּגם ְְְְְְְִֵַָָָֻׁשעף.

נֹוטף ׁשהּוא ּבעבּור ּכן ׁשּנקרא הּזה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּׁשמן

ׁשעף, לתרּגמֹו מקֹום ּכאן ואין הענפים. ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמּׁשברי

רּבי לרב וראיתי למׁשיחה. ּבּקטרת אינּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכי

ׁשּמכניס ד'.) ב', הּמקּדׁש ּכלי (ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָמׁשה

"עּוד ּבערבי הּנקרא הּנזּכר האילן עץ ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבּקטרת

הּצרי ׁשאמר רשב"ג ּכי ׁשּסבּור נראה ְֳִִִֶֶֶַַַַַָָּבלסאן",

לחלק ּבא הּקטף מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאינֹו

הּוא ּכי הּקטרת, מּסממני הּצרי ׁשאין ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָֹולֹומר

ּבֹו נכנס הּׂשרף אין ּובּקטרת ׂשרף, אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאינֹו

עצמֹו. הּקטף ְְֶַַָָאּלא

˜„L.(לה) ¯B‰Ë ÁlÓÓ"מלּוח" ׁשּיהא ¿À»»…∆ְֵֶַָ

(ּכריתֹות ׁשאמרּו ּכמֹו סדֹומית, ְְְְְִִֶֶַָּבמלח

ּתרּגם ואנקלּוס רבע. סדֹומית מלח ְְְְְִִֵֶַַֹֻו'.):

"נּמֹוח", ממּלח לעׂשֹות ירצה ְְְֲִִֶַַָָֹֻ"מערב",

ּומערבים מאד ׁשחּוקים ּכּלם הּסּמים ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּיעׂשה

מהם, סם יּכר ולא נמחים ׁשּיהיּו עד יפה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻיפה

נ"א, (יׁשעיה נמלחּו ּכעׁשן ׁשמים ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָמּלׁשֹון:

י"א.), ל"ח, (ירמיה מלחים ּובלֹוי וכן, ְְְְְִִֵֵָָו'.),

ּכּלם ל"ד.), ק"ז, (ּתהּלים למלחה ּפרי ְְְִִִִֵֶֶָָֻארץ

לׁשֹון ּכי ּפרׁש ורּׁש"י ּוכליה. הׁשחתה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָענין

עם זה ּבׁשחיקתן יפה "מערב" ׁשּיהא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻממּלח

(יחזקאל וחבלי מּלחי לֹו: ּדֹומה והביא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה,

הּמים מהּפכין ׁשהם ׁשם על כ"ז.), ְְִִֵֵֶַַַַכ"ז,

ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגין ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבּמׁשֹוטֹות

יפה. לערבן טרּופים ּביצים ּבּכף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמהּפ

ÏÚÂּבעבּור מּלחים הּסּפנים חכמי נקראּו ּדעּתי ¿«ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

הם ּכאּלּו הּים טעם יֹודעים ְְִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּכלֹומר ּובמתיקּותֹו, ּבמליחּותֹו ְְְְִִִִִִַַַהּמרּגיׁשים

הּים, להֹולכי ונאֹות מתֹוק יהיה מתי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּיֹודעים

ּתֹופׂשי ואין להם. ומר רע הּוא מתי ְְֵֵֶַַַָָָאֹו

ּבצֹור: ּכתּוב ׁשהרי מּלחים, נקראים ְְֲִִִֵֶַַָָָָהּמׁשֹוטֹות

גבל זקני ,ל ׁשטים היּו וארוד צידֹון ְְְְְִִִֵֵַַַָָָיֹוׁשבי

הּים אנּיֹות ּכל ּבדק מחזיקי ב היּו ְֲֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָוחכמיה

ּכי ח'ֿט'.), כ"ז, (יחזקאל ב היּו ְְִֵֵֶֶַָָָּומּלחיהם

ּוכתיב: מּלחים, הם הּים יֹודעי הּזקנים ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסּפנים

ּכל מּלחים מׁשֹוט ּתפׂשי ּכל מאנּיֹותיהם ְְְֳִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹוירדּו

כ"ז, (יחזקאל יעמדּו הארץ אל הּים ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחבלי

מׁשֹוט, ּתֹופׂשי ׁשלׁשה, הם הּנה ְְִֵֵֵָָכ"ט.),

למלחה ּפרי ארץ וכן, והחֹובלים. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּמּלחים,

ׁשּמקֹום מלּוחה, לארץ ל"ד.), ק"ז, ְְְְִִֶֶֶָ(ּתהּלים

י לא ּגפריתהּמלח ּבסדֹום, ׁשּכתּוב ּכענין צמיח, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

תצמח ולא תּזרע לא ארצּה כל ׂשרפה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹומלח

מלח וּיזרעה ּוכתיב, כ"ב.), כ"ט, ְְְִִִֶֶַַָָָ(ּדברים

הּלמ"ד ׁשּיהיה ויּתכן מ"ה.). ט', ְְְִִִֵֶֶֶַָָ(ׁשֹופטים

נ"א, (יׁשעיה נמלחּו ּכעׁשן ׁשמים ּבכי ְְְְִִִֶַַָָָָָָנֹוסף

(ּתהּלים ּבלאּמים ּכמֹו: נמחּו, לֹומר וירצה ְְְְְְִִִִִֶַַֻו'.),

כ"א, (אּיֹוב וׁשליו ׁשלאנן ּכּלֹו ט"ו.) ְְֲִֵַָָֻמ"ד,

כ"ג.).

ÚBÓ„.(לו) Ï‰‡a ˙„Ú‰ È�ÙÏ ‰pnÓ ‰z˙�Â¿»«»ƒ∆»ƒ¿≈»≈À¿…∆≈
ּכל ּבכאן הּכתּוב ׁשהזּכיר ׁשּנפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָיּתכן

לפני מּמּנה "ׁשּיקטיר" אמר הּקטרת, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעׂשה

יֹום ׁשל קטרת והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹהעדּות

ּבכל מֹועד ּבאהל מּמּנה "ויקטיר" ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהּכּפּורים,

העדּות. על יחזר ׁשּמה ל אּועד ואׁשר ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום,

הּפנימי ּבּמזּבח מּמּנה יּתן ּכי ׁשּיזּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויּתכן

יאמר כן ּכי העדּות, ארֹון לפני מּנח ְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשהּוא

ה'.). מ', (להּלן [ּפקּודי] (וּיקהל) ְְְְֵֵַַַַָָָּבפרׁשת

‡È¯e(בֿג) Ôa Ï‡Ïˆa ÌL· È˙‡¯˜ ‰‡¿̄≈»»ƒ¿≈¿«¿≈∆ƒ
.¯eÁ Ô·קראתי ראה למׁשה, הּׁשם אמר ∆ְְִֵֵֶַַָָָ

ּבׁשם ה' קרא ראּו ליׂשראל, אמר ּומׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָבׁשם,

ּבמצרים יׂשראל ּכי והּטעם, ל'.). ל"ה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ(להּלן

למדּו לא ּולבנים, חמר ּבעבֹודת ְְְֲִִֵֶַַָֹֹּפרּוכים

ולא טֹובֹות אבנים וחרׁשת וזהב ּכסף ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹמלאכת

`yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד∑e·˙·e�‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש .רּוח ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֵַַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(å)-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeö¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ."ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æ)úà|øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò̈¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk̈¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå: §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

ÓÎÁa˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙ה ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Ó‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡�kLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהם ׁשּיּמצא ּפלא הּוא והּנה ּכלל. אֹותם ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָראּו

אבן ּובחרׁשת ּובזהב ּבכסף ּגדֹול חכם ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָָאדם

ּבּלֹומדים אף ּכי ואֹורג, ורֹוקם וחֹוׁשב ְְְְִִֵֵֵֵַַָועץ

האּמנּיֹות ּבכל ּבקי יּמצא לא חכמים ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹֻֻלפני

ּב ּבהם ּורגילים והּיֹודעים ידיהםּכּלם, בא ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻ

ּבהן לעׂשֹות יּוכלּו לא ורפׁש ּבטיט ְְֲִִֶֶֶַָָָֹּתמיד

ּגדֹול חכם ׁשהּוא ועֹוד, ויפה. ּדּקה ְְֶַָָָָָָָֻאּמנּות

הּמׁשּכן סֹוד להבין ּובדעת ּבתבּונה ְְְְְְִִִַַַָָָָָּבחכמה

ּירמזּו. מה ואל צּוּו לּמה ּכליו ְְְִֵֶַָָָָֹֻוכל

ÔÎÏÂ,הּזה הּפלא ׁשּיראה למׁשה הּׁשם אמר ¿»≈ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

לדעת אלהים רּוח אֹותֹו מּלא הּוא ּכי ְֱִִִֵֵַַַַָֹוידע

רצֹון היה ּכי הּמׁשּכן, ׁשּיעׂשה ּבעבּור אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבראֹו, ולכבֹודֹו ּבּמדּבר, הּמׁשּכן לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָמּלפניו

ד'.), מ"א, (יׁשעיה מראׁש הּדֹורֹות קֹורא הּוא ְְִֵֵַַָֹּכי

ּתצא ּובטרם ידעּתי בּבטן אּצר ּבטרם ,ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּכדר

הּזה, ּובּלׁשֹון ה'.). א', (ירמיה הקּדׁשּתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמרחם

לכם נתן הּוא ּכן על הּׁשּבת לכם נתן ה' ּכי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹראּו

כ"ט.). ט"ז, (לעיל יֹומים לחם הּׁשּׁשי ְִִִֵֶֶַַָּבּיֹום

e�È˙Ba¯Ïeהראה ב'.), מ', (שמו"ר מדרׁש ּבזה ¿«≈ְְִֶֶָָָ

ואמר הראׁשֹון אדם ׁשל ספרֹו ְְִִֶַָָָָאֹותֹו

ּבצלאל ואף ׁשעה, מאֹותּה התקנּתיו אחד ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

ראה ׁשּנאמר, אֹותֹו, התקנּתי ׁשעה ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָמאֹותּה

ׁשּפרׁשּתי. ּכענין והּוא ּבצלאל. בׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָקראתי

ּבצלאל היה יֹודע נ"ה.), (ּברכֹות אמרּו ְְְְְֵֵַַָָָָועֹוד

וארץ. ׁשמים ּבהן ׁשּנבראּו אֹותּיֹות ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלצרף

הּיֹודע והּוא ּבאּלּו ירמז הּמׁשּכן ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹוהענין,

סֹודֹו. ִֵּומבין



צפ `yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד∑e·˙·e�‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש .רּוח ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֵַַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(å)-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeö¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ."ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æ)úà|øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò̈¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk̈¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå: §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

ÓÎÁa˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙ה ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Ó‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡�kLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהם ׁשּיּמצא ּפלא הּוא והּנה ּכלל. אֹותם ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָראּו

אבן ּובחרׁשת ּובזהב ּבכסף ּגדֹול חכם ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָָאדם

ּבּלֹומדים אף ּכי ואֹורג, ורֹוקם וחֹוׁשב ְְְְִִֵֵֵֵַַָועץ

האּמנּיֹות ּבכל ּבקי יּמצא לא חכמים ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹֻֻלפני

ּב ּבהם ּורגילים והּיֹודעים ידיהםּכּלם, בא ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻ

ּבהן לעׂשֹות יּוכלּו לא ורפׁש ּבטיט ְְֲִִֶֶֶַָָָֹּתמיד

ּגדֹול חכם ׁשהּוא ועֹוד, ויפה. ּדּקה ְְֶַָָָָָָָֻאּמנּות

הּמׁשּכן סֹוד להבין ּובדעת ּבתבּונה ְְְְְְִִִַַַָָָָָּבחכמה

ּירמזּו. מה ואל צּוּו לּמה ּכליו ְְְִֵֶַָָָָֹֻוכל

ÔÎÏÂ,הּזה הּפלא ׁשּיראה למׁשה הּׁשם אמר ¿»≈ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

לדעת אלהים רּוח אֹותֹו מּלא הּוא ּכי ְֱִִִֵֵַַַַָֹוידע

רצֹון היה ּכי הּמׁשּכן, ׁשּיעׂשה ּבעבּור אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבראֹו, ולכבֹודֹו ּבּמדּבר, הּמׁשּכן לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָמּלפניו

ד'.), מ"א, (יׁשעיה מראׁש הּדֹורֹות קֹורא הּוא ְְִֵֵַַָֹּכי

ּתצא ּובטרם ידעּתי בּבטן אּצר ּבטרם ,ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּכדר

הּזה, ּובּלׁשֹון ה'.). א', (ירמיה הקּדׁשּתי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמרחם

לכם נתן הּוא ּכן על הּׁשּבת לכם נתן ה' ּכי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹראּו

כ"ט.). ט"ז, (לעיל יֹומים לחם הּׁשּׁשי ְִִִֵֶֶַַָּבּיֹום

e�È˙Ba¯Ïeהראה ב'.), מ', (שמו"ר מדרׁש ּבזה ¿«≈ְְִֶֶָָָ

ואמר הראׁשֹון אדם ׁשל ספרֹו ְְִִֶַָָָָאֹותֹו

ּבצלאל ואף ׁשעה, מאֹותּה התקנּתיו אחד ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו

ראה ׁשּנאמר, אֹותֹו, התקנּתי ׁשעה ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָמאֹותּה

ׁשּפרׁשּתי. ּכענין והּוא ּבצלאל. בׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָקראתי

ּבצלאל היה יֹודע נ"ה.), (ּברכֹות אמרּו ְְְְְֵֵַַָָָָועֹוד

וארץ. ׁשמים ּבהן ׁשּנבראּו אֹותּיֹות ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלצרף

הּיֹודע והּוא ּבאּלּו ירמז הּמׁשּכן ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹוהענין,

סֹודֹו. ִֵּומבין
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(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ׁשּנאמר לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר אפׁשר ׁשאי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
והארּגמן הּתכלת ּבגדי הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹאצלם:

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ד)ותֹולעת עליהם(במדבר "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת לט)ּבגד לׁשרת(לקמן ׂשרד ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא .ּבּקדׁש", ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
„¯O‰ È„‚a∑אֹומר ואני ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון נקבים,ׁשהּוא נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבלע"ז רמב"ן.לצידי"ן ְַַ

(àé)ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ
:eNòé Eúéeö-øLà£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל .הקטרת ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)éúúaL-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−
ék úòãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²

:íëLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי ּפי על אף ּבעיניואּתה, יקל אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה אֹותּה מּפני הּׁשּבת את e¯ÓLz.לדחֹות È˙˙aL ˙‡ C‡∑ּבזריזּות ּוזריזין רדּופין ׁשּתהיּו ּפי על אף ְְְִִֵֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִִִִֶַַ

˜L„e‡י ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡¬»¿»¿«ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰O¯„.(י) È„‚a ˙‡Âלא לּמה ידעּתי לא ¿≈ƒ¿≈«¿»ְִַָָָֹֹ

ּכאׁשר האּלה, הּבגדים לעׂשֹות ּתחּלה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָצּוה

ּובניו, אהרן ּובבגדי הּמׁשּכן מלאכת ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשה

ּכליל ּבגד "ועׂשית לֹו ׁשּיאמר ראּוי היה ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹּכי

לכּסֹות ארּגמן ּובגד הארֹון ּבֹו לכּסֹות ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָּתכלת

ּבֹו לכּסֹות ׁשני ּתֹולעת ּובגד הּמזּבח ְְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו

יכלל העֹוׂשים את יצּוה ּכאׁשר ועּתה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשלחן",

היתה לא ואּולי הּמלאכה. ׁשאר עם ְְְְִַַָָָָָָֹאֹותם

ׂשרד ּבגדי ּכרצֹונם אֹותם ויעׂשּו קפידא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבהם

והארּגמן הּתכלת מן עׂשּו והם לבּדֹו, אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמין

נכּבד אינּנּו ּכי ּבׁשׁש רצּו ולא הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹותֹולעת

ׁשּיהיה הּׁשם רצה כן ׁשּנעׂשּו ואחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹותם.

והּׁשני לּמזּבח, והארּגמן לארֹון, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ו'ֿי"ג.), ד', (ּבּמדּבר להםלּׁשלחן הסּפיק ולכן ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

ּכי העֹוׂשים, על צּוה ּכאׁשר ּבקצרה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָהּצּואה

הּׂשרד. ּבגדי יעׂשּו ְְְְֲִֵַַַָָלדעּתם

ep�È‡Âנקבים עׂשּוי המכּסה ּבגד ׁשּיהיה הגּון ¿≈∆ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מּלׁשֹון הּוא אבל רּׁש"י, ּכדברי ְְְְֲִִִִֵַָָנקבים

ר"א. ּכדברי אחד, מין היֹותם ּבעבּור ְְֱֲִִִֵֶַָָָ"ׂשריד",

Èz·˙ÎÂזה וכל רּׁש"י. ׁשּטת לפי הענין זה ¿»«¿ƒְְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּיאמר ּטעם מה ּכי לי, ׁשוה ִִֵֶֶֶַַַַֹֹאינּנּו

הּקלעים ּבגדי ויעׂשּו למׁשה הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁש

יהיּו, ּכּמה לֹו ׁשּיבאר ּבלי הּׂשרידה ּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאֹו

רחּבם, וכּמה ארּכם וכּמה מאה, אֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָׁשנים

ּבּדּבּור ּכלל מּובן הענין ואין יעׂשּו, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָולּמה

ּבגדי קדם לעֹולם אֹותם ׁשּמזּכיר ועֹוד, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּזה.

(להּלן ּבּקדׁש לׁשרת ּטעם מה ועֹוד, ְְְֲֵֶַַַַַַָָֹֹאהרן.

על ירמז זה ּכי מ"א.), א'. ל"ט י"ט. ְִִֶַֹל"ה,

אֹו ׁשאֹומר, ּכמֹו ּבּקדׁש, הּקרּבנֹות ְְֲֵֶֶַַַָָֹעבֹודת

כ"ח, (לעיל ּבּקדׁש לׁשרת הּמזּבח אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹבגׁשּתם

לׁשרת מֹועד אהל אל יבא אׁשר וכן, ְְֲֵֵֵֶֶֶָָֹֹמ"ג.),

חּוץ עבֹודת על לא ל'.), כ"ט, (ׁשם ֲֶַַַָֹֹּבּקדׁש

אׁשר ּכל את ועׂשּו ּכתּוב, ּכי ועֹוד, ְְֲִֵֶַָָָָּומּׂשא.

ו'ֿז'.) (ּפסּוקים וגֹו' מֹועד אהל את ְְִִִִֵֵֶֹצּוית

יעׂשּו צּוית אׁשר ּככל עד הּׂשרד ּבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹואת

על ּתחּלה אֹותֹו צּוה ולא י'ֿי"א.), ְְְִִִַָָֹ(ּפסּוקים

ּכלל. הּׂשרד ְְְִֵַָָּבגדי

‰ÏBÚ‰Âהם הּׂשרד ּבגדי ּכי רּבֹותינּו, מּדברי ¿»∆ְְְִִִִֵֵֵֵַַָ

ּבמּסכת זה והזּכר עצמם, ּכהּנה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻֻּבגדי

ּבגדי ׁשּנפרׁש הּנכֹון ּכן ואם (ע"ב.). ְְְִִֵֵֵֶַָָָיֹומא

ׁשּיתיחד ּבגדים ּכלֹומר "הּיחּוד", ּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּׂשרד,

וכן: מאחיו. הּגדֹול העם אחד ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּבלביׁשתם

ה'.), ג', (יֹואל קרא ה' אׁשר ְֲִִֵֵֶַֹּובּׂשרידים

מן כ'.), י', (יהֹוׁשע מהם ׂשרדּו ְְְִִִֵֶַַָֻהּׂשרידים

לבגדי וירמז י"ד.). מ"ד, (ירמיה וׂשריד ְְְְְְְִִִִִֵָָָֹּפליט

יחיד רק ילּבׁשם ׁשּלא ּכן, ויקראם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאהרן,

אׁשר הּגדֹול הּכהן ואחריו ּבחּייו, אהרן ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָֹֹּבדֹורֹו,

ללּבׁש ידֹו ּומּלא הּמׁשחה ׁשמן ראׁשֹו על ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻיּצק

יזּכיר והּכתּוב י'.). כ"א, (וּיקרא הּבגדים ְְְְִִִֶַַַַָָָאת

ׁשאמר, ּכמֹו ּכבֹוד, ּדר לעֹולם אהרן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹּבגדי

קדׁש ּבגדי ב'.), כ"ח, (לעיל ּולתפארת ְְְְְִִֵֵֶֶָָֹלכבֹוד

(ויקרא הּקדׁש נזר הּזהב ציץ ד'.), כ"ח, ְִִֵֶֶַַַָָָָֹ(ׁשם

ּבגדי הּׂשרד, ּבגדי קראם ּכן ועל ט'.), ְְְְְִִֵֵֵַַָָָח',

לׁשרת הּׂשרד ּבגדי את טעם, וזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלכּות.

(להּלן הּכהן לאהרן הּקדׁש ּבגדי את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבּקדׁש

(להּלןל" יאמר וכן לבאר. ׁשב ּכי י"ט.), ְְְִֵֵַַָָָֹה,

הּמׁשּכן. את וּיביאּו ּבפרׁשת מ"א.) ְְִִֶַַַָָָָל"ט,

‰Óeואת קראתי, ראה ּבפרׁשת ּבכאן ּׁשאמר «ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

לאהרן הּקדׁש ּבגדי ואת הּׂשרד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבגדי

ּבגדי מעלֹות, ׁשּתי ּבגדי ׁשהם טעמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּכהן,

רק ילּבׁשם ׁשּלא להּגיד הּקדׁש, ּובגדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּׂשרד

ׁשּלא ּומּפני ּבּקדׁש. לׁשרת ּבבאֹו העם ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאחד

ׁשהם לבאר הֹוסיף ּבּקדׁש, לׁשרת ּכאן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהזּכיר

וו"ין ּכּמה ּבאּו ועֹוד קדׁש. ּובגדי ׂשרד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבגדי

והארּגמן הּתכלת ּומן ּופרּוׁש, ּבּכתּוב. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָיתרֹות

ּבּקדׁש לׁשרת ׂשרד בגדי עׂשּו הּׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹותֹולעת

`yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

המׁשּכן מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת È�Èa.הּמלאכה, ‡Â‰ ˙B‡ Èk ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָƒƒ≈ƒ
ÌÎÈ�È·e∑למנּוחה מנּוחתי יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה ּבּה,∑Ú„Ï˙.אֹות האּמֹות ≈≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ»««ָָֻ

מקּדׁשכם ה' אני רמב"ן.""ּכי ְְֲִִִֶַ
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i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑והתראה עדים יׁש התראה∑Î�Â¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈

:úîeé úBî¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְְֶַַָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו כג)מלאכה, מלאכה.(ויקרא ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום מלאכת(שם)אבל ּבכל אסּורים , ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'.עבֹודה, L„˜∑ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)úaMä-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤©©¨²
íìBò úéøa íúøãì: §«ŸŸ¨−§¦¬¨«

(æé)íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À
éòéáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò̈¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáL̈©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑,הּמלאכה מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב מ)ּומי ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב ּׁשהיאּבמאמר, מה האזן לׂשּבר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לׁשמע .יכלה ְְִַָֹֹ

ÔBÎÏיד ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:Á�Â ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

פקּודי אּלה מבאר ׁשהּוא א'.), ל"ט, ְְְֵֵֵֶֶַָָ(להּלן

ּובּנחׁשת ּובּכסף ּבּזהב חׁשּבֹון ונתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,

ּבעבּור ּבהן, עׂשּו ּומה יׂשראל, הביאּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכּמה

הּתכלת מן ּכי אמר ּכ ואחר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָחׁשיבּותם,

עׂשּו להם הּובא אׁשר הּׁשני ותֹולעת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָוהארּגמן

ּכי הּׁשׁש, הזּכיר ולא הֹוסיף. לא ׂשרד, ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹבגדי

והֹותיר. הרּבה מּמּנּו הביאּו ואּולי חׁשּוב. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאינּנּו

אׁשר הּקדׁש ּבגדי את וּיעׂשּו לבאר: ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹוׁשב

את וּיעׂש מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹלאהרן

א'ֿב'.). ל"ט, (להּלן וגֹו' זהב ְְֵַָָָָֹהאפד

e¯ÓLz.(יגֿיז) È˙˙aL ˙‡ C‡ּפי על אף «∆«¿…«ƒ¿…ִַַ

אל הּמלאכה ּבזריזּות רדּופין ְְְְִִִִֶַַָָׁשּתהיּו

מעּוטין, ורּקין אכין ּכל מּפניה. ׁשּבת ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּתדחה

רּׁש"י. לׁשֹון הּמׁשּכן. מּמלאכת ׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלמעט

ּבאכין רּבֹותינּו מדרׁש לפי ּכי אצלי, נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹולא

הּמעּוטים ּכי הּׁשּבת, ּבׁשמירת ימעט ְְְִִִִִִֵַַַַַַָורּקין

ּבֹו, המצּוה ּבּדבר ימעטּו מקֹום ּבכל ְְְְֲֶֶַַַָָָָָֻאצלם

הּמׁשּכן מלאכת ּבענין הּמעּוט ּתדרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָואם

הּזה הּמעּוט אבל ּבׁשּבת. לעׂשֹותּה מּתר ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא נפׁש לפּקּוח אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלמילה

יֹומא ּבמּסכת אמרּו וכ הּׁשּבת. את ְְְִֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ּומּנין ה'.): ח', ְְְִִִֵֶֶַַָָ(ירּוׁשלמי

את א יֹוחנן רּבי אמר אבהּו רּבי ֲִִֶַַַַַָָָָָׁשּבת,

הּמׁשּכן ּומלאכת מעּוט. ּתׁשמרּו, ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹׁשּבתתי

ּבכאן. ּבּה ׁשהזהיר מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאינּה

ÏÚÂמלאכת ּתעׂשּו יאמר: ּכן הּוא הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעֹולם. ּתׁשמרּו ׁשּבתֹותי אבל מֹועד ְְְֲִֵֶַַָָֹֹאהל

יהא יכֹול ל'.), י"ט, (וּיקרא ּכהנים ְְְֲִִֵַַָָֹּובתֹורת

לֹומר ּתלמּוד ׁשּבת, ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ְְְִִֵֶַַַַַָָּבנין

ה'. אני ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹאת

רּבים. הּׁשנה ׁשּבתֹות ּכי ּבעבּור ׁשּבתתי, ְְְֲִִַַַַַַַַָָֹוטעם

ÏÚÂּכאׁשר וׁשמֹור ּבזכֹור ּבכאן צּוה האמת, ּדר ¿«ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבתתי. טעם וזה ח'.), כ', (לעיל ּבסֹודם ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹרמזּתי

ּוביניכם ּביני ׁשהיא היא, אֹות ּכי ּבׁשניהם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואמר

"וחּיב הּׁשּבת, את ּוׁשמרּתם ואמר, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָלדעת.

ּתׁשּוב הרּוח ּכי י"ד.), (ּפסּוק ּכרת" ְְִִֵֶַַָָָָָּבמחּלליה

וזֹו ז'.), י"ב, (קהלת נתנּה אׁשר האלהים ְְֱֲִֶֶֶֶָָָֹֹאל

ׁשּבת ׁשהּוא הּׁשביעי ּובּיֹום ואמר מּׁשם. ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתּכרת

ּבעבּור ט"ו.), (ּפסּוק לה' קדׁש ׁשהּואׁשּבתֹון ֲֶֶַַַָָֹ

עֹולם ּברית ׁשהיא ּבּׁשּבת והזּכיר עֹולם. ְְְְִִִִֶַַָָָיסֹוד

ּובין ּביני היא אֹות ּכי ואמר וחזר ט"ז.), ְְִִִֵֵַַָָָ(ּפסּוק

ּבּיֹום הּׁשּבת היא אֹות י"ז.), (ּפסּוק יׂשראל ְְִִֵֵַַַָָָּבני

אֹות היא והּׁשּבת אֹות ׁשהּיֹום והּטעם, ְְְִִִֶַַַַַַַָהּׁשביעי,

נׁשמה והיא וּיּנפׁש. ׁשבת טעם וזה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלעֹולם.

אׁשר עֹולם מיסֹוד הּבאה ט"ז.) (ּביצה ְֲִֵֵֶַָָָָָיתרה

הּפרׁשה והּנה י'.). י"ב, (אּיֹוב חי ּכל נפׁש ְְִִֵֶֶַָָָָָָּבידֹו

הּדּברֹות ּבעׂשרת ענינּה רמזּתי ּוכבר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמבארת.

יבין. והּמׂשּכיל ח'.). כ', ְְְִִֵַַָ(לעיל
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המׁשּכן מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת È�Èa.הּמלאכה, ‡Â‰ ˙B‡ Èk ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָƒƒ≈ƒ
ÌÎÈ�È·e∑למנּוחה מנּוחתי יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה ּבּה,∑Ú„Ï˙.אֹות האּמֹות ≈≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ»««ָָֻ

מקּדׁשכם ה' אני רמב"ן.""ּכי ְְֲִִִֶַ

(ãé)äéììçî íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ
Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî́½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤

:äénò áøwî àåää©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑והתראה עדים יׁש התראה∑Î�Â¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ
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úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈

:úîeé úBî¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְְֶַַָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו כג)מלאכה, מלאכה.(ויקרא ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום מלאכת(שם)אבל ּבכל אסּורים , ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'.עבֹודה, L„˜∑ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)úaMä-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤©©¨²
íìBò úéøa íúøãì: §«ŸŸ¨−§¦¬¨«

(æé)íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À
éòéáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò̈¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáL̈©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑,הּמלאכה מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב מ)ּומי ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב ּׁשהיאּבמאמר, מה האזן לׂשּבר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לׁשמע .יכלה ְְִַָֹֹ

ÔBÎÏיד ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז ˙‡ Ï‡¯NÈ È�a ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:Á�Â ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

פקּודי אּלה מבאר ׁשהּוא א'.), ל"ט, ְְְֵֵֵֶֶַָָ(להּלן

ּובּנחׁשת ּובּכסף ּבּזהב חׁשּבֹון ונתן ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,

ּבעבּור ּבהן, עׂשּו ּומה יׂשראל, הביאּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכּמה

הּתכלת מן ּכי אמר ּכ ואחר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָחׁשיבּותם,

עׂשּו להם הּובא אׁשר הּׁשני ותֹולעת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָוהארּגמן

ּכי הּׁשׁש, הזּכיר ולא הֹוסיף. לא ׂשרד, ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹבגדי

והֹותיר. הרּבה מּמּנּו הביאּו ואּולי חׁשּוב. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאינּנּו

אׁשר הּקדׁש ּבגדי את וּיעׂשּו לבאר: ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹוׁשב

את וּיעׂש מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹלאהרן

א'ֿב'.). ל"ט, (להּלן וגֹו' זהב ְְֵַָָָָֹהאפד

e¯ÓLz.(יגֿיז) È˙˙aL ˙‡ C‡ּפי על אף «∆«¿…«ƒ¿…ִַַ

אל הּמלאכה ּבזריזּות רדּופין ְְְְִִִִֶַַָָׁשּתהיּו

מעּוטין, ורּקין אכין ּכל מּפניה. ׁשּבת ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּתדחה

רּׁש"י. לׁשֹון הּמׁשּכן. מּמלאכת ׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלמעט

ּבאכין רּבֹותינּו מדרׁש לפי ּכי אצלי, נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹולא

הּמעּוטים ּכי הּׁשּבת, ּבׁשמירת ימעט ְְְִִִִִִֵַַַַַַָורּקין

ּבֹו, המצּוה ּבּדבר ימעטּו מקֹום ּבכל ְְְְֲֶֶַַַָָָָָֻאצלם

הּמׁשּכן מלאכת ּבענין הּמעּוט ּתדרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָואם

הּזה הּמעּוט אבל ּבׁשּבת. לעׂשֹותּה מּתר ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֻיהיה

ׁשהן ּבהן וכּיֹוצא נפׁש לפּקּוח אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלמילה

יֹומא ּבמּסכת אמרּו וכ הּׁשּבת. את ְְְִֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ּומּנין ה'.): ח', ְְְִִִֵֶֶַַָָ(ירּוׁשלמי

את א יֹוחנן רּבי אמר אבהּו רּבי ֲִִֶַַַַַָָָָָׁשּבת,

הּמׁשּכן ּומלאכת מעּוט. ּתׁשמרּו, ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹׁשּבתתי

ּבכאן. ּבּה ׁשהזהיר מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאינּה

ÏÚÂמלאכת ּתעׂשּו יאמר: ּכן הּוא הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעֹולם. ּתׁשמרּו ׁשּבתֹותי אבל מֹועד ְְְֲִֵֶַַָָֹֹאהל

יהא יכֹול ל'.), י"ט, (וּיקרא ּכהנים ְְְֲִִֵַַָָֹּובתֹורת

לֹומר ּתלמּוד ׁשּבת, ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ְְְִִֵֶַַַַַָָּבנין

ה'. אני ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי ְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹאת

רּבים. הּׁשנה ׁשּבתֹות ּכי ּבעבּור ׁשּבתתי, ְְְֲִִַַַַַַַַָָֹוטעם

ÏÚÂּכאׁשר וׁשמֹור ּבזכֹור ּבכאן צּוה האמת, ּדר ¿«ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבתתי. טעם וזה ח'.), כ', (לעיל ּבסֹודם ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹרמזּתי

ּוביניכם ּביני ׁשהיא היא, אֹות ּכי ּבׁשניהם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואמר

"וחּיב הּׁשּבת, את ּוׁשמרּתם ואמר, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָלדעת.

ּתׁשּוב הרּוח ּכי י"ד.), (ּפסּוק ּכרת" ְְִִֵֶַַָָָָָּבמחּלליה

וזֹו ז'.), י"ב, (קהלת נתנּה אׁשר האלהים ְְֱֲִֶֶֶֶָָָֹֹאל

ׁשּבת ׁשהּוא הּׁשביעי ּובּיֹום ואמר מּׁשם. ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתּכרת

ּבעבּור ט"ו.), (ּפסּוק לה' קדׁש ׁשהּואׁשּבתֹון ֲֶֶַַַָָֹ

עֹולם ּברית ׁשהיא ּבּׁשּבת והזּכיר עֹולם. ְְְְִִִִֶַַָָָיסֹוד

ּובין ּביני היא אֹות ּכי ואמר וחזר ט"ז.), ְְִִִֵֵַַָָָ(ּפסּוק

ּבּיֹום הּׁשּבת היא אֹות י"ז.), (ּפסּוק יׂשראל ְְִִֵֵַַַָָָּבני

אֹות היא והּׁשּבת אֹות ׁשהּיֹום והּטעם, ְְְִִִֶַַַַַַַָהּׁשביעי,

נׁשמה והיא וּיּנפׁש. ׁשבת טעם וזה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלעֹולם.

אׁשר עֹולם מיסֹוד הּבאה ט"ז.) (ּביצה ְֲִֵֵֶַָָָָָיתרה

הּפרׁשה והּנה י'.). י"ב, (אּיֹוב חי ּכל נפׁש ְְִִֵֶֶַָָָָָָּבידֹו

הּדּברֹות ּבעׂשרת ענינּה רמזּתי ּוכבר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמבארת.

יבין. והּמׂשּכיל ח'.). כ', ְְְִִֵַַָ(לעיל
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(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑,היה רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשהרי
ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּמׁשּכן
הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹימים
על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש מרּצים יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻעד
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ּכתיב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכן,
ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"איׁש

להבין) ללמד∑B˙lÎk.וקל יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, ּכתיב ּבזמןּככּלתֹו ּכּלּה ְְִַָ¿«…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה מה אחר: ּדבר ּכזה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּועט

ספרים ּבכ"ד ‡Bz.ּבקי ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑מׁשה ׁשהיה מלּמד ְְִִָָ¿«≈ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֶֶַָָֹ
וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, מּפי יחדׁשֹומע ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹותלחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את לָך "ואּתנה ּיב)ּבּפסּוק כד, חסר,(משפטים "לחֹות" ּכן ּגם ּכתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻֻ

("ּכתּובים הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש ּכְך. על רׁש"י התעּכב לא ׁשם ּבאצּבעאְך ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ללּמדנּואלקים ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשוֹות"), ׁשּתיהן "ׁשהיּו ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר מעׂשה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבצמצּום.אלקים ּכְך ּכל לדּיק אפׁשר אי לאדם ּכי רמב"ן", ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹ

áì(à)ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä|íéäìû eðì-äNò ¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà|eðìòä øLà Léàä äLî £¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכׁשעלה(שם ּכי , ƒ…≈…∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמׁשה
ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתּמּוז,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ׁשּבתערּבּוביא ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות פט)ׁשׁש ואי.(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲֲֲֳֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻאפׁשר

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו e�È�ÙÏ.ׁשּנאמר eÎÏÈ ¯L‡∑להם אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ְֱֲֳִִֶֶַַַַַָָ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒ
הׁשמים רקיע ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ÌÈ¯ˆÓ.ּכמין ı¯‡Ó e�ÏÚ‰ ¯L‡∑והיה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו רמב"ן.מֹורה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

dnÚיח ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡�·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

ÔÓא ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ L�k˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡�Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡�Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡�˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰(יח) Ï‡ ÔziÂ"אלהים" אל לפניו, נמׁש «ƒ≈∆∆ְְֱִִֶַָָֹ

אל אלהים וּיּתן הּפסּוק, ּבסֹוף ְְֱִִִֵֶַַַַָֹהּנזּכר

את אלהים וידּבר ּבּדּבּור, הזּכיר ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹמׁשה,

ּובּמעׂשה א'.), כ', (לעיל האּלה הּדברים ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּכל

והּמכּתב הּמה אלהים מעׂשה והּלחת ְְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻּובּמכּתב,

ּבּנתינה, וכן ט"ז.), ל"ב, (להּלן אלהים ְְְְֱִִִֵַַַָָֹמכּתב

מׁשה. אל אלהים ֱִִֵֶֶַֹוּיּתן

e�È�ÙÏ.(א) eÎÏÈ ¯L‡אּוּו הרּבה אלהּות ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵַֹ

העלנּו אׁשר האיׁש מׁשה זה ּכי ֱֲִִֶֶֶֶֶָָָלהם.

נעלה הּדר לנּו מֹורה והיה מצרים, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמארץ

צריכין עּתה לֹו, היה מה ידענּו לא ְְִִֶַַָָָָָֹּבּה,

לׁשֹון לפנינּו. ילכּו אׁשר הרּבה ְְְְֲֵֵֵֵֶַָֹ"לאלהּות"

הּזה הּכתּוב אבל מכּון. לׁשֹונֹו ואין ְְְֲִֵֶַַַָָָֻרּׁש"י.

ּומחׁשבת העגל ענין נכֹון לדעת מפּתח ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

סבּורים יׂשראל היּו ׁשּלא ּבּידּוע ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָֹעֹוׂשיו,

להם עׂשה ּבכחֹו וׁשהּוא האלהים, הּוא ְְֱִֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּמׁשה

ּכיון ׁשּיאמרּו ּטעם ּומה והּמֹופתים, ְְְִֵֶַַַַָָֹהאֹותֹות

ּכי ועֹוד, אלהים. נעׂשה מּמּנּו מׁשה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹׁשהל

לא לפנינּו, ילכּו אׁשר אלהים אמרּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶָָֹֹּבפרּוׁש

ּבעֹולם אֹו הּזה ּבעֹולם חּיים להם נֹותנין ְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו

אמרּו, אחר, מׁשה מבּקׁשין היּו אבל ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּבא.

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(á)éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL� È�Ê‡a∑ּכ ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עצמן מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', מּגזרת∑e˜¯t.יבא 'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ»¿ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ

'רמב"ן.'ּבר ֵָ

(â)íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®
:ïøäà-ìà eàéáiå©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא, ּפריקת ּבלע"זלׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, ‡˙.מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ∆
ÈÓÊ�∑ּכמֹו מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר(לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

(ã)äëqî ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®
ìà älà eøîàiåýéõøàî Eeìòä øLà ìàøNé E ©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

„„‰·‡ב ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�a ÔBÎÈL� È�„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

Ècג ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È�„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…

d„·ÚÂד ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒ�e¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה, ועד מּמצרים" הּדר לנּו ׁשהֹורה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מׁשה

(ּבּמדּבר מׁשה ּביד ה' ּפי על הּמּסעים ְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיּו

מׁשה לנּו נעׂשה מּמּנּו. אבד הּנה כ"ג.), ֲִִֵֶֶֶַַָָט',

ּבידֹו. ה' ּפי על לפנינּו" הּדר "ׁשּיֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

העלנּו, אׁשר האיׁש מׁשה הזּכירם: טעם ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָוזה

אלהים. לאיׁש יצטרכּו ּכי העלם, אׁשר האל ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶָָָֹֹלא

ÔÎÂמׁשה אל אהרן מּתׁשּובת זה להבין ּתּוכל ¿≈ְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

הבאת ּכי הּזה העם ל עׂשה מה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָרּבנּו:

והיתה כ"א.), ּפסּוק (להּלן ּגדלה חּטאה ְְְְַַָָָָָָָָָֹעליו

אלהים לנּו עׂשה קּום לי וּיאמרּו ְְֱֲִִֵַָָֹֹּתׁשּובתֹו,

לי וּיּתנּו התּפרקּו זהב למי להם ואמר ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹוגֹו',

והּנה כ"גֿכ"ד.). ּפסּוקים (ׁשם באׁש ְְְִִִֵֵֵַָָָואׁשלכהּו

אף יחר אל לֹו: ואמר למׁשה מתנּצל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹאהרן

חּטאתֹו על ּכמֹוסיף והּוא כ"ב.), (ּפסּוק ְְֲִִַַָָֹאדני

זרה עבֹודה מּמּנּו ּבּקׁשּו הם ּכי ׁשאֹומר ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּפׁשע,

ּומה אּפֹו, יחר לא ולּמה ּבידיו, להם ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹועׂשאה

מּזֹו. ּגדֹולה ְִַָָָחּטאה

Ï·‡העגל ּבּקׁשּו ׁשּלא ׁשאמרּתי, ּכמֹו הענין ¬»ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

וקּבלּו ּומחּיה, ממית לאל להם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָלהיֹות

ׁשּיהיה ירצּו אבל עליהם, אלהּותֹו ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַָֹעבֹודת

התנּצלּותֹו וזהּו ּדרּכם. מֹורה מׁשה ּבמקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָלהם

אמרּו לא ּכי טען אהרן, "ׁשאעׂשהׁשל רק לי ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אדני, ּבמקֹומ לפניהם ילכּו אׁשר אלהים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶָֹֹלהם

לא, אם ּתׁשּוב ואם ,"ל היה מה ידעּו ְְְִִֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ּדרּכם להם ׁשּיֹורה למי צריכין היּו הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָולכן

אּולי ואם עּמהם, אּתה ּתהיה ׁשּלא זמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּכבראׁשֹונה. אחרי וילכּו יעזבּוהּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָּתׁשּוב

ÔÎÂמׁשה את העם ׁשראּו ּכיון ּכי הּדבר, היה ¿≈ִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשהּניחּו ּבֹו ּובעטּו העגל את הּניחּו ֲִִִִִֵֶֶֶָָָמּיד

ולא הּמים, ּפני על עפרֹו ולזרֹות לׂשרפֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלֹו

ׁשּלא ּתראה וכן ּכלל, עליו חֹולק מהם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהיה

ּבבֹואֹו אבל ּכלּום, להם אמר ולא ְְְֲִֶַָָָָֹהֹוכיחם,

ּברחּו מּיד ּומחֹולֹות העגל את וּירא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבּמחנה

וּיׁשק אֹותֹו וּיׂשרף העגל לקח והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּמּנּו,

ּפסּוקים (להּלן ּכלל מאנּו ולא להם ְְְְֲִֵֶַָָָֹאֹותֹו

ּדר אין לאלהים, להם היה ואּלּו ְִִֵֵֶֶֶָָָֹי"טֿכ'.).

הן אׁש, לׂשרפת ואלהיו מלּכֹו אדם ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיּניח

יסקלּוהּו. ולא לעיניהם ּתֹועבּתם את ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹיׂשרף

‰p‰Â,הּזאת הּצּורה הֹוציא אׁשר הּוא אהרן ¿ƒ≈ֲֲִֶַַַָֹֹ

אֹו ׁשֹור ּיעׂשה מה לֹו אמרּו לא הם ְֲִֵֶַַָֹּכי

ׁשאמרּו החכמים מאמר וזה וזּולתם, עז אֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׂשב

הרּבה, לאלהּות ׁשאּוּו מלּמד ס"ג.), ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַֹ(סנהדרין

להם. הּטֹוב ואיזה יבחרּו ּבּמה ידעּו לא הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכי

היּו ׁשּיׂשראל מּפני היתה, לאהרן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּכּונה

עֹולם וׁשממּות והחרּבן ׁשממה, חרב ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֻּבּמדּבר

הרעה ּתּפתח מּצפֹון ּכדכתיב הּצפֹון, מן ְְִִִִִַַָָָָָָָיבֹואּו

ׁשאין י"ד.), א', (ירמיה הארץ יׁשבי ּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָעל

יראה ּכאׁשר ּבלבד, ּבבל ּבמל ּבּנגלההּכּונה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מּדת ּתבא הּׂשמאל מן ּכי אבל הּכתּוב, ְֲִִִִַַַָָָֹֹמן

הארץ יֹוׁשבי ּכל על להׁשיב לעֹולם ְְִִֵֶַַָָָָָָהּדין

ׁשֹור ּפני אמר הּמרּכבה ּבמעׂשה והּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרעתם.

ולכן י'.), א', (יחזקאל לארּבעּתם ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָֹמהּׂשמאול

החרּבן מקֹום ּדר יֹורה הּמחריב ּכי אהרן ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֻחׁשב

לאל ׁשם עֹובדים ּובהיֹותם הּגדֹול, ּכחֹו ׁשם ְְִִִֵַָָָָָֹּכי

על נאצל ּכאׁשר מּמרֹום, רּוח עליהם ֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָיערה

ה'.), (ּפסּוק מחר לה' חג ׁשאמר וזה ְֶֶֶַַַָָָָמׁשה.

המיחד" "לּׁשם והּזבחים העבֹודֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻׁשּיהיּו

ּבהיֹותּה ּכי הצּורה, ּבעל אל מּמּנּו רצֹון ְְִִִִֶֶַַַָָָָלהפיק

ענינּה. אל יכּונּו ְְְְִִֵֶֶַָָלפניהם

,‚"Ó .'‰ ,·"Ó .'‚ ,'‚ ¯"ÂÓ˘) e�È˙Ba¯Â¿«≈
(.'Ëוהם הּזה, הענין אֹותנּו ְְְִִֵֶַָָָלּמדּו

עּמי עני את ראיתי ראה אמרּו, סֹודֹו, ְֳִִִִִֶֶַָָָֹׁשּגּלּו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ז'.), ג', ְֵַַָָָ(לעיל

ואני אחת ראּיה רֹואה אּתה מׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָלמׁשה,

ּבאין אֹותן רֹואה אּתה ראּיֹות", "ׁשּתי ְְִִֵֶֶַָָָרֹואה

היא רֹואה ואני ּתֹורתי, ּומקּבלין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָלסיני

ׁשאּתן ׁשּלי ּבּקרֹונין יֹוצא ׁשאני ּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַמתּבֹוננין

רּבתים אלהים רכב ׁשּנאמר, הּתֹורה, את ֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלהם

וׁשֹומטין י"ח.), ס"ח, (ּתהּלים ׁשנאן ְְְְְִִִִֵַָאלפי

ׁשֹור ּופני ׁשּכתּוב, ׁשּלי, מּטטראמֹולין ְְִִִֵֶֶֶַָָָאחד

אֹותי ּומכעיסין י'.), א', (יחזקאל ְְְְִִִֵֵֶַַֹמהּׂשמאול

ּבלׁשֹון טטרא ּפרדֹות, ארּבע טטראמֹולין, ְְְְְִִֵַַַַָָּבֹו.

טטראגֹון ח':) (נזיר ׁשאמרּו ּכמֹו ארּבע, ְְְְִֶַַַָָָָָיון

ּבית ׁשל מּולאֹות ּכמֹו ּפרדֹות, מֹולין ְְְִֵֵֶַַָארּבע.

הּנֹוׂשאֹות חּיֹות לארּבע מׁשל נ"ב.). (ׁשּבת ְְְִַַַַַַָָָרּבי

אהרן ׁשאמר ג'.) (י', רּבה ּובוּיקרא ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמרּכבה.

ׁשל לׁשמֹו אֹותֹו ּבֹונה אני ּבֹונה ׁשאני ְֲֲִִִִֶֶֶֶמּתֹו

וּיאמר אהרן וּיקרא ׁשּנאמר הּוא, ּברּו ְֱֲִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

אין מחר לעגל חג ה'.), (ּפסּוק מחר לה' ֵֵֶַַַָָָָָָחג

לה'. אּלא ּכאן, ֶַָָָּכתּוב

‡"¯Âחֹונה ּכבֹוד אלהים הּזה ּבּמקֹום ּכי אמר ¿ֱִִֶֶַַַָָָֹ

הּמּסע אל לּב ּתׂשים ואם ּגוּיה. ְְְְִִִִֶַַַָָָּבצּורת

נכֹוןהראׁשֹון ואינּנּו זה. ּתבין י"ט.) י"ד, (לעיל ְְִִֵֵֶֶָָָ

חכמת ּבמלאכת העגל נעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעיני,

הּדבר אין ּכבֹוד, חֹונה ּבצּורתֹו להיֹות ְְִֵֶַַַָָָָָהּמּזלֹות

ענינּה. אל ּבעבֹודתּה לכּון הּצּורה ׁשעׂשּו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָרק

סֹוד י"ט.) י"ד, כ"א. י"ג, (לעיל ּפרׁשּתי ְְְִֵֵַָּוכבר

להּדמֹות אהרן ׁשרצה וחלילה הראׁשֹון, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמּסע

הּמּדה מצד מּסעם ׁשּיהיה יּקח מּמּנּו רק ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאליו,

יבין. והּמׂשּכיל ְְִִִַַַָההיא.

‰f‰·.(ב) ÈÓÊ� e˜¯t,ּכסף ולא זהב ּבחר »¿ƒ¿≈«»»ְֶֶַָָָֹ

הּדין, מּדת על מֹורה ׁשהּוא ֲִִֶֶַַַַּבעבּור

ּכמראה (יֹומאּומראהּו עֹוד ׁשאמרּו ּוכמֹו אׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

ולכן ּפרים. לדם ׁשּדֹומה ּפרוים זהב ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמ"ה.)

מזּבח וכן זהב, ּכּלֹו הּקרּבנֹות ּבית ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻנעׂשה

(מכילתא ּבהם ודרׁשּו הּכרּובים, וכן ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּקטרת,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה, ועד מּמצרים" הּדר לנּו ׁשהֹורה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מׁשה

(ּבּמדּבר מׁשה ּביד ה' ּפי על הּמּסעים ְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיּו

מׁשה לנּו נעׂשה מּמּנּו. אבד הּנה כ"ג.), ֲִִֵֶֶֶַַָָט',

ּבידֹו. ה' ּפי על לפנינּו" הּדר "ׁשּיֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאחר

העלנּו, אׁשר האיׁש מׁשה הזּכירם: טעם ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָוזה

אלהים. לאיׁש יצטרכּו ּכי העלם, אׁשר האל ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶָָָֹֹלא

ÔÎÂמׁשה אל אהרן מּתׁשּובת זה להבין ּתּוכל ¿≈ְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

הבאת ּכי הּזה העם ל עׂשה מה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָרּבנּו:

והיתה כ"א.), ּפסּוק (להּלן ּגדלה חּטאה ְְְְַַָָָָָָָָָֹעליו

אלהים לנּו עׂשה קּום לי וּיאמרּו ְְֱֲִִֵַָָֹֹּתׁשּובתֹו,

לי וּיּתנּו התּפרקּו זהב למי להם ואמר ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹוגֹו',

והּנה כ"גֿכ"ד.). ּפסּוקים (ׁשם באׁש ְְְִִִֵֵֵַָָָואׁשלכהּו

אף יחר אל לֹו: ואמר למׁשה מתנּצל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹאהרן

חּטאתֹו על ּכמֹוסיף והּוא כ"ב.), (ּפסּוק ְְֲִִַַָָֹאדני

זרה עבֹודה מּמּנּו ּבּקׁשּו הם ּכי ׁשאֹומר ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּפׁשע,

ּומה אּפֹו, יחר לא ולּמה ּבידיו, להם ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹועׂשאה

מּזֹו. ּגדֹולה ְִַָָָחּטאה

Ï·‡העגל ּבּקׁשּו ׁשּלא ׁשאמרּתי, ּכמֹו הענין ¬»ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

וקּבלּו ּומחּיה, ממית לאל להם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָלהיֹות

ׁשּיהיה ירצּו אבל עליהם, אלהּותֹו ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַָֹעבֹודת

התנּצלּותֹו וזהּו ּדרּכם. מֹורה מׁשה ּבמקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָלהם

אמרּו לא ּכי טען אהרן, "ׁשאעׂשהׁשל רק לי ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אדני, ּבמקֹומ לפניהם ילכּו אׁשר אלהים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶָֹֹלהם

לא, אם ּתׁשּוב ואם ,"ל היה מה ידעּו ְְְִִֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ּדרּכם להם ׁשּיֹורה למי צריכין היּו הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָולכן

אּולי ואם עּמהם, אּתה ּתהיה ׁשּלא זמן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּכבראׁשֹונה. אחרי וילכּו יעזבּוהּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָּתׁשּוב

ÔÎÂמׁשה את העם ׁשראּו ּכיון ּכי הּדבר, היה ¿≈ִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשהּניחּו ּבֹו ּובעטּו העגל את הּניחּו ֲִִִִִֵֶֶֶָָָמּיד

ולא הּמים, ּפני על עפרֹו ולזרֹות לׂשרפֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלֹו

ׁשּלא ּתראה וכן ּכלל, עליו חֹולק מהם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהיה

ּבבֹואֹו אבל ּכלּום, להם אמר ולא ְְְֲִֶַָָָָֹהֹוכיחם,

ּברחּו מּיד ּומחֹולֹות העגל את וּירא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבּמחנה

וּיׁשק אֹותֹו וּיׂשרף העגל לקח והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּמּנּו,

ּפסּוקים (להּלן ּכלל מאנּו ולא להם ְְְְֲִֵֶַָָָֹאֹותֹו

ּדר אין לאלהים, להם היה ואּלּו ְִִֵֵֶֶֶָָָֹי"טֿכ'.).

הן אׁש, לׂשרפת ואלהיו מלּכֹו אדם ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּיּניח

יסקלּוהּו. ולא לעיניהם ּתֹועבּתם את ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹיׂשרף

‰p‰Â,הּזאת הּצּורה הֹוציא אׁשר הּוא אהרן ¿ƒ≈ֲֲִֶַַַָֹֹ

אֹו ׁשֹור ּיעׂשה מה לֹו אמרּו לא הם ְֲִֵֶַַָֹּכי

ׁשאמרּו החכמים מאמר וזה וזּולתם, עז אֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׂשב

הרּבה, לאלהּות ׁשאּוּו מלּמד ס"ג.), ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַֹ(סנהדרין

להם. הּטֹוב ואיזה יבחרּו ּבּמה ידעּו לא הם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכי

היּו ׁשּיׂשראל מּפני היתה, לאהרן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּכּונה

עֹולם וׁשממּות והחרּבן ׁשממה, חרב ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֻּבּמדּבר

הרעה ּתּפתח מּצפֹון ּכדכתיב הּצפֹון, מן ְְִִִִִַַָָָָָָָיבֹואּו

ׁשאין י"ד.), א', (ירמיה הארץ יׁשבי ּכל ְְְִֵֵֶֶַָָָָעל

יראה ּכאׁשר ּבלבד, ּבבל ּבמל ּבּנגלההּכּונה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מּדת ּתבא הּׂשמאל מן ּכי אבל הּכתּוב, ְֲִִִִַַַָָָֹֹמן

הארץ יֹוׁשבי ּכל על להׁשיב לעֹולם ְְִִֵֶַַָָָָָָהּדין

ׁשֹור ּפני אמר הּמרּכבה ּבמעׂשה והּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרעתם.

ולכן י'.), א', (יחזקאל לארּבעּתם ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָֹמהּׂשמאול

החרּבן מקֹום ּדר יֹורה הּמחריב ּכי אהרן ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֻחׁשב

לאל ׁשם עֹובדים ּובהיֹותם הּגדֹול, ּכחֹו ׁשם ְְִִִֵַָָָָָֹּכי

על נאצל ּכאׁשר מּמרֹום, רּוח עליהם ֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָיערה

ה'.), (ּפסּוק מחר לה' חג ׁשאמר וזה ְֶֶֶַַַָָָָמׁשה.

המיחד" "לּׁשם והּזבחים העבֹודֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻׁשּיהיּו

ּבהיֹותּה ּכי הצּורה, ּבעל אל מּמּנּו רצֹון ְְִִִִֶֶַַַָָָָלהפיק

ענינּה. אל יכּונּו ְְְְִִֵֶֶַָָלפניהם

,‚"Ó .'‰ ,·"Ó .'‚ ,'‚ ¯"ÂÓ˘) e�È˙Ba¯Â¿«≈
(.'Ëוהם הּזה, הענין אֹותנּו ְְְִִֵֶַָָָלּמדּו

עּמי עני את ראיתי ראה אמרּו, סֹודֹו, ְֳִִִִִֶֶַָָָֹׁשּגּלּו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ז'.), ג', ְֵַַָָָ(לעיל

ואני אחת ראּיה רֹואה אּתה מׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָלמׁשה,

ּבאין אֹותן רֹואה אּתה ראּיֹות", "ׁשּתי ְְִִֵֶֶַָָָרֹואה

היא רֹואה ואני ּתֹורתי, ּומקּבלין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָלסיני

ׁשאּתן ׁשּלי ּבּקרֹונין יֹוצא ׁשאני ּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַמתּבֹוננין

רּבתים אלהים רכב ׁשּנאמר, הּתֹורה, את ֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלהם

וׁשֹומטין י"ח.), ס"ח, (ּתהּלים ׁשנאן ְְְְְִִִִֵַָאלפי

ׁשֹור ּופני ׁשּכתּוב, ׁשּלי, מּטטראמֹולין ְְִִִֵֶֶֶַָָָאחד

אֹותי ּומכעיסין י'.), א', (יחזקאל ְְְְִִִֵֵֶַַֹמהּׂשמאול

ּבלׁשֹון טטרא ּפרדֹות, ארּבע טטראמֹולין, ְְְְְִִֵַַַַָָּבֹו.

טטראגֹון ח':) (נזיר ׁשאמרּו ּכמֹו ארּבע, ְְְְִֶַַַָָָָָיון

ּבית ׁשל מּולאֹות ּכמֹו ּפרדֹות, מֹולין ְְְִֵֵֶַַָארּבע.

הּנֹוׂשאֹות חּיֹות לארּבע מׁשל נ"ב.). (ׁשּבת ְְְִַַַַַַָָָרּבי

אהרן ׁשאמר ג'.) (י', רּבה ּובוּיקרא ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמרּכבה.

ׁשל לׁשמֹו אֹותֹו ּבֹונה אני ּבֹונה ׁשאני ְֲֲִִִִֶֶֶֶמּתֹו

וּיאמר אהרן וּיקרא ׁשּנאמר הּוא, ּברּו ְֱֲִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

אין מחר לעגל חג ה'.), (ּפסּוק מחר לה' ֵֵֶַַַָָָָָָחג

לה'. אּלא ּכאן, ֶַָָָּכתּוב

‡"¯Âחֹונה ּכבֹוד אלהים הּזה ּבּמקֹום ּכי אמר ¿ֱִִֶֶַַַָָָֹ

הּמּסע אל לּב ּתׂשים ואם ּגוּיה. ְְְְִִִִֶַַַָָָּבצּורת

נכֹוןהראׁשֹון ואינּנּו זה. ּתבין י"ט.) י"ד, (לעיל ְְִִֵֵֶֶָָָ

חכמת ּבמלאכת העגל נעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעיני,

הּדבר אין ּכבֹוד, חֹונה ּבצּורתֹו להיֹות ְְִֵֶַַַָָָָָהּמּזלֹות

ענינּה. אל ּבעבֹודתּה לכּון הּצּורה ׁשעׂשּו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָרק

סֹוד י"ט.) י"ד, כ"א. י"ג, (לעיל ּפרׁשּתי ְְְִֵֵַָּוכבר

להּדמֹות אהרן ׁשרצה וחלילה הראׁשֹון, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמּסע

הּמּדה מצד מּסעם ׁשּיהיה יּקח מּמּנּו רק ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאליו,

יבין. והּמׂשּכיל ְְִִִַַַָההיא.

‰f‰·.(ב) ÈÓÊ� e˜¯t,ּכסף ולא זהב ּבחר »¿ƒ¿≈«»»ְֶֶַָָָֹ

הּדין, מּדת על מֹורה ׁשהּוא ֲִִֶֶַַַַּבעבּור

ּכמראה (יֹומאּומראהּו עֹוד ׁשאמרּו ּוכמֹו אׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

ולכן ּפרים. לדם ׁשּדֹומה ּפרוים זהב ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמ"ה.)

מזּבח וכן זהב, ּכּלֹו הּקרּבנֹות ּבית ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻנעׂשה

(מכילתא ּבהם ודרׁשּו הּכרּובים, וכן ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּקטרת,



yz`ק zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו ג)יׁש :(ישעיה «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
והחריטים", ה)"והּמטּפחֹות ב ּכלי(מלכים – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין ח)אמנּות :(ישעיה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּוכתב

חֹותמֹות ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ÎqÓ‰.ּבזהב Ï‚Ú∑ּכיון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ≈∆«≈»ֵָ
היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשהׁשליכֹו

ּדּמּוסי מּתֹו ׁשּיצא ׁשֹור!"ׁשם עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּכּור לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו העגללהעלֹות קא)ויצא ּדבר∑ÎqÓ‰.(סנהדרין מּתכת. לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ«≈»ְֶֶַָָ

מּסכה ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו היּו זהב קנטרין קכ"ה ‡EÈ‰Ï.אחר: ‰l‡∑ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ≈∆¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, אחריוׁשעלּו יׂשראל את הטעּו ּכ ואחר רמב"ן.ׁשעׂשאּוהּו, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéì©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית ׂשטן,: מעׂשה ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הי לגמריולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

מֹוכיחם ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה: ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקדם
"וּיבן וזהּו בינה)והרגּוהּו, לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ולאמזּבח הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם.
ּבא מׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו Ï‰'.אחת. ‚Á∑ּבטּוח לּׁשמים, היה ּבלּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ««ְִִַַַָָָָ

הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא רמב"ן.היה ְְֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(å)áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä̈¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©¨ª−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע לט)יׁש "לצחק(בראשית : ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ב)ּבי", ב חּור(שמואל נהרג ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו רמב"ן.: ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

e˜¯‡ה È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡�·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הן הרי ּכסף ׁשל עׂשאן ׁשאם כ'.) כ', ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָיתרֹו

עגל ּדמּות וגם זהב. ואלהי ּכסף ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכאלהי

הּכסף. מן יֹותר ִֵֶֶַַָָ"ּבּזהב"

‡L¯(ד) Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡ e¯Ó‡iÂ«…¿≈∆¡…∆ƒ¿»≈¬∆
.EeÏÚ‰ּכי אֹותנּו, יֹורה הּכתּוב זה ּגם ∆¡ִֶֶַַָָ

אׁשר הּזה הּזהב ּכי ׁשּיחׁשב ּבעֹולם טּפׁש ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאין

מּמצרים, הֹוציאם אׁשר הּוא ּבאזניהם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָהיה

מּׁשם. העלם הּזאת הּצּורה ּכח ּכי אמרּו ְֱֲִִֶַַַָָָָָֹֹאבל

‰p‰Âמקֹום ּבׁשּום ּבעגל ׁשּיאמר ּתמצא לא ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַָָָֹֹ

מֹודים הם ּכי מּמצרים, הֹוציאנּו ְֲִִִִִִֵֶַָאׁשר

הֹוצאתי אׁשר אלהי ה' אנכי ׁשאמר ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹּבמי

הּגדֹול ׁשמֹו ּכי ב'.), כ', (לעיל מצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַָמארץ

ּבמקֹומֹות יאמרּו אבל מּׁשם, אֹותם הּמֹוציא ְְֲִִִַָָָֹהּוא

ּכי כ"ח.), י"ב, (מלכיםֿא' העלּו אׁשר ְֱֲִִִֶֶַָרּבים

ים הּמחרבת הּגדֹולה הּיד ּבמקֹום זה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָיקחּו

(יׁשעיה ּגאּולים לעבר ּדר ים מעמּקי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׂשמה

ּכבֹודם את וּימירּו ׁשּנאמר, וזהּו י'.). ְְֱִֶֶֶֶַַָָנ"א,

וׁשם כ'.), ק"ו, (ּתהּלים עׂשב אכל ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶַָֹּבתבנית

ּבמצרים ּגדלֹות עׂשה מֹוׁשיעם אל ׁשכחּו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹנאמר

(ׁשם סּוף ים על נֹוראֹות חם ּבארץ ְְִֶֶַַָָָָנפלאֹות

עברּו והּנה צּום, אׁשר ּדברֹו ׁשכחּו כ"א.), ְְְְֲִִֵֶָָָָָּפסּוק

(לעיל ּפני על אחרים אלהים ל תעׂשה לא ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹעל

זה. ותבין ׁשם, רמזּתי ּכאׁשר ג'.), ְְֲִִֶֶַַָָָכ',

‡‰¯Ô.(ה) ‡¯iÂׁשראה הּכתּוב זה טעם ««¿«¬…ֶֶַַַָָָ

מכּונים כ"ב.) ּפסּוק (להּלן ּברע ְְְִַָָָָָֻאֹותם

לה' חג וקרא מזּבח, ּובנה וקם העגל, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאל

אׁשר הּמזּבח על המיחד לּׁשם ׁשּיזּבחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻמחר,

לּבׁשת, מזּבחֹות הם יבנּו ולא לׁשמֹו, הּוא ְְְְְִִִֵֶַָָֹּבנה

לבּדֹו. לה' ּבלּתי ּבּזבחים ּכּונתם ּתהיה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹולא

ÔÎzÈÂיבא אּולי להם, להארי מחר ׁשאמר ¿ƒ»≈ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

הׁשּכימּו "והם העגל, את ויעזבּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמׁשה

אמר ולא ׁשלמים. וּיּגיׁשּו עֹולֹות וּיעלּו ְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹּבּבקר"

ׁשלמים", לֹו וּיּגיׁשּו עֹולֹות לֹו "וּיעלּו ְֲִִַַַַַָָהּכתּוב

הּקדֹוׁש לׁשם מכּונים ּבהם ׁשהיּו מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהענין,

מׁשחיתים ּומהם אהרן, אמר ּכאׁשר הּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹּברּו

ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלה ועל לעגל. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוזֹובחים

לֹו וּיׁשּתחוּו ח'.) ּפסּוק (להּלן למׁשה ְְְֲִֶַַַָָהּוא

היה אּולי ואם החטאים. הם ּכי לֹו, ְְְְִִִִֵַַַָָֹוּיזּבחּו

עֹולֹות וּיעלּו סתם אמר קרּבנֹות, הּמקריב ְְְֲֲִַַַַַַָָָָֹאהרן

ל מכּון הּוא ּכי ׁשלמים, והםוּיּגיׁשּו ה', ׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַַָ

הּבעלים והיּו עׂשּו, אׁשר העגל על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתם

ְְִַמפּגלין.

וטעם B˙LÂ(ו) ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ ·LiÂׁשּיׁשבּו ְַַ«≈∆»»∆¡…¿»ְֶָ

לׂשבעה לאכל ויב"ע.) (ת"א, ּכאחד ְְְֱֶֶָָָָֹֻּכּלם

ּובּמֹועדים, ּבחּגים יעׂשּו ּכאׁשר לׁשכרה, ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָֹוׁשתה

ּולׂשמחה, ּבעצּביהם לצחק קמּו כן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָואחרי

אנכי עּנֹות קֹול ּׁשאמר מה ּבעבּור זה ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹוסּפר

מצאן מׁשה ּכי י"ח.), ּפסּוק (להּלן ְְִֵֶַַָָָָֹׁשמע

לקחת ה' ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה לפניו. ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמׂשחקין

אֹותֹו וּיׁשק לעיניהם, ּולׂשרפֹו מּלפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָאֹותֹו

ּבעגל, ּׁשעׂשּו מה ּכל הּכתּוב והׁשלים ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם.

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשאמר מה סּפר ּכן ְִֵֵֶַַַַַָָָואחר

למׁשה זה ּדּבּור היה אבל רד, ל ְְֲִֵֶֶֶֶָָָלמׁשה

לֹו, וּיזּבחּו לֹו הׁשּתחוּו ּכאׁשר הׁשּכם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֹּבּבקר

וקמּו ולׁשּתֹות לאכל "יׁשבּו מׁשה ְְְְְֱִֶֶֶֶָָֹּוברדת

למה ראיה זה וגם ּבׂשחֹוק, ּומצאם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָלצחק",

למׁשה נאמר ׁשּלא א'.), ּפסּוק (לעיל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹּׁשּפרׁשּתי

העגל אהרן ׁשעׂשה ּבּיֹום עּמ ׁשחת ּכי רד ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל

ּכׁשּזבחּו אבל מּיד, יֹורד ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּמזּבח,

ׁשּירד. למׁשה אמר אז העם לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהׁשּתחוּו

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
רמב"ן.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)ìâò íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
ìà älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqîýéE ©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé: ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äpäå äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ּפתח לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר רבה)והֹודיעֹו רמב"ן.(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýýåýé äîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ
çëa íéøöî õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©

:ä÷æç ãéáe ìBãb̈−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא רמב"ן.ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÏÈaÁז È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EnÚ.(ז) ˙ÁL Èkּכי למׁשה הּׁשם אמר ƒƒ≈«¿ְִֵֶַַָ

,עּמ ׁשחת ּכי האחת, רעֹות, ׁשּתים ְְִִִֵַַַַָָָעׂשּו

ׁשּנאמר ּכענין ּבנין, הריסת ההׁשחתה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוענין

א'.), ט', (יחזקאל ּבידֹו מׁשחתֹו ּכלי ְְְְְְִֵֵֵֶַָואיׁש

כ"ה.) נ"א, (ירמיה הּמׁשחית הר אלי ְְְְִִִִֵֶַַַָהנני

ההׁשחתה ּופרּוׁש ּומגּדל, חֹומה ּכל ההֹורס ְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבבל

י"ד:) (חגיגה רּבֹותינּו ׁשּקראֹו הּדבר ְְֲִֵֶַַָָָָָּבכאן

מּסכה עגל עׂשּו ּכי והּׁשני, ּבּנטיעֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמקּצץ

לֹו. וּיזּבחּו לֹו ְְְְֲִִַַוהׁשּתחוּו

‰p‰Âהּׁשם רק ידעּנה לא הראׁשֹונה העברה ¿ƒ≈ֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

והּׁשנית לב, ּתעלּומֹות יֹודע ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַַלבּדֹו

ּכאׁשר ׁשּבהם החֹוטאים הּזֹובחים ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשה

העגל, ּבמעׂשה חטאּו העם רב והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּפרׁשּתי.

הּזהב נזמי את העם ּכל וּיתּפרקּו ּכתּוב כן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכי

ּבכּלם הּכעס היה לא זה ולּולי ג'.), ְְְֵֵֶַַַָָָֹֻ(לעיל

ּכי מּועטים, והּנּגפים הּנהרגים והּנה ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָלכּלֹותם.

ּכמֹו רעה, ּבמחׁשבה החטא היה ְְְְְֵַַָָָָָָָֻּברּבם

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי.

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙ÈÏÚ‰ ¯L‡ ÌÚËÂיּובן ¿««¬∆∆¡≈»≈∆∆ƒ¿»ƒַ

מּים יׂשראל את מׁשה וּיּסע ְִִִֵֶֶַַַַָָמּפסּוק

לֹו לֹומר ׁשרצה אֹו כ"ב.). ט"ו, (לעיל ְֵֶַָָסּוף

אׁשר האיׁש מׁשה זה ּכי אמרּו אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַָָָָּכמאמרם

אׁשר ּתֹורה ּבמׁשנה וכן מצרים, מארץ ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעלנּו

יד על ּכי י"ב.), ט', (ּדברים מּמצרים ְְְִִִִִֵַָָָָהֹוצאת

ּבתפּלתֹו אמר ּומׁשה אֹומרים. הם ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיצאּו

ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ הֹוצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר

הּוא לבּד אּתה ּכי י"א.), (ּפסּוק ְְֲִַַָָָָחזקה

ּגדֹול ּבכח ּכי והּגבּורה, הּכח ל ּכי ְְְְִִִַַַַַָָֹֹהּמֹוציא,

ּתרעץ ה' ימין חזקה ּוביד ּבּכח, נאּדרי ה' ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹימין

הּגדל ּבכח אמר וכן ו'.). ט"ו, (לעיל ְְְֲֵֵֵַַָָֹֹאֹויב

ּכאׁשר כ"ט.), ט', (ּדברים הּנטּויה ְְְֲֲִִֶַַָָֹּובזרע

הּזרֹוע. מּדת ּבסֹוד ו'.) ט"ו, (לעיל ְְְְִִֵַַַַָרמזּתי

ּכיÔÈ‡Â(י) ואכעס, ּלי הּניחה ׁשּיאמר טעם ¿≈ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

אּפֹו יחרה אי עדין אּפֹו חרה לא ֱֲִִֵֶֶַַַָָֹאם

ׁשּיאמר הּפׁשט ּדר אבל מׁשה, ׁשּיּניחּנּו ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחרי

הרף ּכדר אּפי" "ּבחרֹון ואכּלם לי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּניחה

י"ד.). ט', (ּדברים ואׁשמידם ְְְִִִִֵֶַָמּמּני

ÏÚÂהדין ּומּדת רחמי, הּניחה האמת, ּדר ¿«ֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

עּמי ּכי ּבּה, ואכּלם ּבהם" "ּתתחרה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלי

את מׁשה ויחל טעם וזה ּבהם, רׁשּות לּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָאין

את ּכטעם והּוא הּבא) (ּבּפסּוק אלהיו ה' ְְְֱֵֶַַַַָָָֹּפני

כ"ג.) ל"ד, (להּלן יׂשראל אלהי ה' האדן ְְְֱִֵֵֵַָָָָֹֹּפני

ּדל"ת ּבאל"ף ה' ּתֹורה ּבמׁשנה הזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָוכ

ויּתכן כ"ו.). ט', (ּדברים אחריו ה"א ְְְֲִִֵֵַָָָויּו"ד

ותדע. ּובין "ּתחּלה" מּלׁשֹון ויחל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּיהיה

‡Et.(יאֿיד) ‰¯ÁÈ '‰ ‰nÏּבחטא הּנה »»∆¡∆«¿ְִֵֵַ

ׁשּיתּפּלל מׁשה ראּוי היה הּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָהּגדֹול

הּזה העם חטא אּנא ּכענין ּותחּנה, וּדּוי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדר



קצ `yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
רמב"ן.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)ìâò íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
ìà älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqîýéE ©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé: ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äpäå äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ּפתח לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר רבה)והֹודיעֹו רמב"ן.(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýýåýé äîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ
çëa íéøöî õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©

:ä÷æç ãéáe ìBãb̈−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא רמב"ן.ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÏÈaÁז È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EnÚ.(ז) ˙ÁL Èkּכי למׁשה הּׁשם אמר ƒƒ≈«¿ְִֵֶַַָ

,עּמ ׁשחת ּכי האחת, רעֹות, ׁשּתים ְְִִִֵַַַַָָָעׂשּו

ׁשּנאמר ּכענין ּבנין, הריסת ההׁשחתה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוענין

א'.), ט', (יחזקאל ּבידֹו מׁשחתֹו ּכלי ְְְְְְִֵֵֵֶַָואיׁש

כ"ה.) נ"א, (ירמיה הּמׁשחית הר אלי ְְְְִִִִֵֶַַַָהנני

ההׁשחתה ּופרּוׁש ּומגּדל, חֹומה ּכל ההֹורס ְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבבל

י"ד:) (חגיגה רּבֹותינּו ׁשּקראֹו הּדבר ְְֲִֵֶַַָָָָָּבכאן

מּסכה עגל עׂשּו ּכי והּׁשני, ּבּנטיעֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמקּצץ

לֹו. וּיזּבחּו לֹו ְְְְֲִִַַוהׁשּתחוּו

‰p‰Âהּׁשם רק ידעּנה לא הראׁשֹונה העברה ¿ƒ≈ֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

והּׁשנית לב, ּתעלּומֹות יֹודע ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַַלבּדֹו

ּכאׁשר ׁשּבהם החֹוטאים הּזֹובחים ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָמעׂשה

העגל, ּבמעׂשה חטאּו העם רב והּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּפרׁשּתי.

הּזהב נזמי את העם ּכל וּיתּפרקּו ּכתּוב כן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכי

ּבכּלם הּכעס היה לא זה ולּולי ג'.), ְְְֵֵֶַַַָָָֹֻ(לעיל

ּכי מּועטים, והּנּגפים הּנהרגים והּנה ְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָלכּלֹותם.

ּכמֹו רעה, ּבמחׁשבה החטא היה ְְְְְֵַַָָָָָָָֻּברּבם

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי.

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙ÈÏÚ‰ ¯L‡ ÌÚËÂיּובן ¿««¬∆∆¡≈»≈∆∆ƒ¿»ƒַ

מּים יׂשראל את מׁשה וּיּסע ְִִִֵֶֶַַַַָָמּפסּוק

לֹו לֹומר ׁשרצה אֹו כ"ב.). ט"ו, (לעיל ְֵֶַָָסּוף

אׁשר האיׁש מׁשה זה ּכי אמרּו אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַָָָָּכמאמרם

אׁשר ּתֹורה ּבמׁשנה וכן מצרים, מארץ ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעלנּו

יד על ּכי י"ב.), ט', (ּדברים מּמצרים ְְְִִִִִֵַָָָָהֹוצאת

ּבתפּלתֹו אמר ּומׁשה אֹומרים. הם ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיצאּו

ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ הֹוצאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר

הּוא לבּד אּתה ּכי י"א.), (ּפסּוק ְְֲִַַָָָָחזקה

ּגדֹול ּבכח ּכי והּגבּורה, הּכח ל ּכי ְְְְִִִַַַַַָָֹֹהּמֹוציא,

ּתרעץ ה' ימין חזקה ּוביד ּבּכח, נאּדרי ה' ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹימין

הּגדל ּבכח אמר וכן ו'.). ט"ו, (לעיל ְְְֲֵֵֵַַָָֹֹאֹויב

ּכאׁשר כ"ט.), ט', (ּדברים הּנטּויה ְְְֲֲִִֶַַָָֹּובזרע

הּזרֹוע. מּדת ּבסֹוד ו'.) ט"ו, (לעיל ְְְְִִֵַַַַָרמזּתי

ּכיÔÈ‡Â(י) ואכעס, ּלי הּניחה ׁשּיאמר טעם ¿≈ְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

אּפֹו יחרה אי עדין אּפֹו חרה לא ֱֲִִֵֶֶַַַָָֹאם

ׁשּיאמר הּפׁשט ּדר אבל מׁשה, ׁשּיּניחּנּו ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחרי

הרף ּכדר אּפי" "ּבחרֹון ואכּלם לי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּניחה

י"ד.). ט', (ּדברים ואׁשמידם ְְְִִִִֵֶַָמּמּני

ÏÚÂהדין ּומּדת רחמי, הּניחה האמת, ּדר ¿«ֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

עּמי ּכי ּבּה, ואכּלם ּבהם" "ּתתחרה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלי

את מׁשה ויחל טעם וזה ּבהם, רׁשּות לּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָאין

את ּכטעם והּוא הּבא) (ּבּפסּוק אלהיו ה' ְְְֱֵֶַַַַָָָֹּפני

כ"ג.) ל"ד, (להּלן יׂשראל אלהי ה' האדן ְְְֱִֵֵֵַָָָָֹֹּפני

ּדל"ת ּבאל"ף ה' ּתֹורה ּבמׁשנה הזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָוכ

ויּתכן כ"ו.). ט', (ּדברים אחריו ה"א ְְְֲִִֵֵַָָָויּו"ד

ותדע. ּובין "ּתחּלה" מּלׁשֹון ויחל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּיהיה

‡Et.(יאֿיד) ‰¯ÁÈ '‰ ‰nÏּבחטא הּנה »»∆¡∆«¿ְִֵֵַ

ׁשּיתּפּלל מׁשה ראּוי היה הּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָהּגדֹול

הּזה העם חטא אּנא ּכענין ּותחּנה, וּדּוי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדר
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(áé)âøäì íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³Ÿ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúàŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑להם להטיב אחרת מחׁשבה להם∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæzòaLð øLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨
éáëBëk íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì̈¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
íëòøæì ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½

:íìòì eìçðå§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה לא(שמות ועדין נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעׂשר עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. Ï‡¯NÈÏe.קּבל ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לאברהם(שמות זכר הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵַָָָֹ
ליעקב זכר לגלּות, אם לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּמסר
רגלים ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּגלה

אחד רגל ׁשל לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד לב)אינֹו Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL� ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ
קּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלהם

ׁשּנאמר טז)לעֹולם, כב נאמר(בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי ג): כו נׁשּבעּתי(שם אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
נאמר ּוליעקב ,"אבי יא)לאברהם לה ׁשּדי(שם ּבאל לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :. ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

zLÈ·a‡יב ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË È�Èa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈ�a ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
Ôe�ÒÁÈÂ ÔBÎÈ�·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוכהתּפּלל ל"א.), ּפסּוק (להּלן ּגדלה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹחטאה

מעל על א'.) י', (עזרא ּוכהתוּדֹותֹו ְְְְִֶֶַַַַָָעזרא

לּמה ׁשּיאמר, טעם ואין ד'.). ט', (ׁשם ְֵֶַַַַָָָָֹהּגֹולה

מתעֹוררים ז'ֿי'.) מ"ג, (ּבשמו"ר ורּבֹותינּו ְְְִִִֵַה'.

טעמים ּכּמה להזּכיר ההּגדֹות ּדר על ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבזה

לפניו. החטא ְְְֵֵַַָָלמעט

ÏÚÂהא למּדתּדר רׁשּות "ּתּתן למה יאמר מת ¿«ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אּתה" "ּכי ,ּבעּמ ׁשֹולטת" להיֹות ְְִִִֶֶֶַַַָהּדין

ּבמּדת מצרים מארץ לׁשמ אֹותם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהֹוצאת

ׂשֹונאיהם. על הּדין ּובמּדת ּבהם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָרחמים

‰lÙz‰Â,מצרים יאמרּו למה ה', למה הּזאת ¿«¿ƒ»ְְִִַַָָָָֹֹ

היא הּתפּלה זאת ּכי ּבאמת ְְֱִִִִֶֶַָָֹנראה

ה' אל ואתּפּלל ּתֹורה ּבמׁשנה הזּכיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָאׁשר

ט', (ּדברים עּמ ּתׁשחת אל אלהים ה' ְְְֱִִֵַַַַָָֹֹואמר

והּנה ּבׁשניהם. ׁשוה הּתפּלה ענין ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָכ"ו.),

וׁשם ההר מן רדּתֹו קדם הּתפּלה ּכאן ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹהזּכיר

ההר. מן רדּתֹו אחרי ְְֲִִִִֵַָָָהזּכירּה

˙Ú„Âיׂשראל ּבעד התּפּלל לא מׁשה ּכי ר"א ¿««ְְְִִִֵֵֶַַָֹ

ּביניהם, זרה עבֹודה ׁשהיתה זמן ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָּכל

ואׁשמידם מּמּני הרף לֹו אמר ּכאׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָאבל

וירד ּבֹו ּתלּוי הּדבר ּכי התּבֹונן י"ד.) ט', ְְִִֵַַָָָָָ(ׁשם

ואין יֹום, ּבארּבעים להתּפּלל וׁשב העגל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובער

ּבּתֹורה. ּומאחר ְְַָָָֻֻמקּדם

ÔÈ‡Âּבׁשּובֹו ׁשעׂשה ׁשהּתפּלה ּבעבּור ּכן, ּדעּתי ¿≈ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּזה העם חטא אּנא יסּפר אׁשר ְֲִֵֶֶַַָָָָָָהיא

הּכל ואם ל"א.), ּפסּוק (להּלן ּגדלה ְְְֲִַַָָָָָֹֹחטאה

אחרי הּיֹום ּבארּבעים ׁשעׂשה אחת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלה

ּכאן ויזּכיר אֹותּה, יחּלק לּמה להר, ְְְִֵַַָָָָָָׁשּובֹו

הירידה ואחרי י"אֿי"ג.) (ּבפסּוקים ְְְְֲִִִִֵַַָָָמּקצתּה

אבל ל"א.). ּפסּוק (להּלן האחר הּמּקצת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָיזּכיר

אמר ּכאׁשר ּכי נראה, ולכן ּתפּלֹות. ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהן

(ּפסּוק ואכּלם בהם אּפי ויחר לי הּניחה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלֹו

ּכי ּכלל, אחר ולא הּׁשם ּפני חּלה מּיד ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹי'.),

הּקצף יצא ּפן ירא הּנגףהיה ויחל ה' מּלפני ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אּפ יחרה ה' לּמה אמר, ּומּיד ּכרגע, ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָלכּלֹותם

(מ"ב, רּבה ׁשמֹות ּבאּלה מצאתי וכ .ְְְְִֵֶֶַַָָָָּבעּמ

יׂשראל את אני מּניח אם מׁשה, אמר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָא'.)

אבל ּבעֹולם, ּתקּומה ליׂשראל אין לי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָוארד

רחמים, עליהם ׁשאבּקׁש עד מּכאן זז ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיני

וכּו'. סּנגֹוריה עליהם ללּמד מׁשה התחיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמּיד

אׁשר הרעה על ה' ונחם עליהם התּפּלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה

ׁשּנתרּצה לא ּולכּלֹותם", אֹותם "להרג ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹּדּבר

וכיון ּכלה. אעׂשה לא נחמּתי ׁשאמר רק ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהם,

העגל את וׂשרף מׁשה ירד ּפנאי לֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה

אל אעלה לעם אמר ּכן ואחר עֹובדיו ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָוהרג

ל'.). (ּפסּוק חּטאתכם ּבעד אכּפרה אּולי ְְְֲֶַַַַַָָה'

להם. ְִֶֶָֹׁשּימחל

Ï·‡,אחר ּבסדר הענין סּפר ּתֹורה ּבמׁשנה ¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּמּני הרף ׁשאמר ה' ּדבר אחרי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּכי

ט"ו.). ט', (ּדברים וארד ואפן אמר ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואׁשמידם,

ּכל ׁשם להם מסּדר מׁשה ׁשהיה לפי ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּטעם,

סּפר והּנה עליהם, ׁשּטרח והּטרח ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹחטאיהם

ּבחֹורב ּׁשעׂשּו מה י"בֿט"ז.) ּפסּוקים ְְִֵֶַָָ(ׁשם

ּפסּוק (ׁשם הּלּוחֹות לׁשּבר הּוא וׁשהצר ְְְֵֵֶֶַַַָָָֻּבעגל,

וארּבעים יֹום ארּבעים עליהם ּולהתּפּלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָי"ז.),

אהרן על וגם י"חֿי"ט.), ּפסּוקים (ׁשם ְְְֲִַַַַָָֹלילה

(ׁשם העגל את לׂשרף וׁשּטרח כ'.), ּפסּוק ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ(ׁשם

ּובמּסה ּבתבערה ּׁשעׂשּו מה וסּפר כ"א.), ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּפסּוק

ּובׁשּלח כ"ב.), ּפסּוק (ׁשם הּתאוה ְְְֲִַַַַָָָּובקברֹות

ואחרי כ"ג.). ּפסּוק (ׁשם ּברנע מּקדׁש אֹותם ְְֲִֵֵֵַַַָָָָה'

ּדעּתי מּיֹום ה' עם הייתם ממרים ְְְֱִִִִִִִֶֶַַׁשהׁשלים

ּתפּלֹותיו ענין אל חזר כ"ד.), ּפסּוק (ׁשם ְְְִִֶֶֶַַָָָָאתכם

וסּדר כ"הֿכ"ט.). ּפסּוקים (ׁשם הזּכיר ְְְֲִִִִֵֶָאׁשר

את ה' לפני ואתנּפל ואמר הּתפּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

אׁשר הּלילה ארּבעים ואת הּיֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָארּבעים

ואתּפּלל אתכם, להׁשמיד ה' אמר ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהתנּפלּתי

וכּו', עּמ ּתׁשחת אל אלהים ה' ואמר ה' ְְְֱִֵֶַַַַָֹֹאל

ּבעבּורכם ה' לפני להתנּפל הצרכּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֻּכאֹומר

להׁשמיד ה' אמר מּתחּלה ּכי יֹום ְְְְִִִִִַַַָָָארּבעים

.עּמ ּתׁשחת אל אליו ׁשהתּפּללּתי עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתכם,

ּכבר ּכי הּׁשנית, הּתפּלה להזּכיר הצר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֻולא

ּגם ּכי עליהם, התנּפל יֹום ׁשארּבעים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאמר

ּכּמה לכּתב יּוכל מי ּכי הזּכירּה, לא ְְְִִִִִַַָָָֹֹּבכאן

ארּבעים עליהם התנּפל אׁשר ּובּקׁשֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּתחנּונים

ּבאמת ּתּכיר ּׁשּפרׁשּתי מה ּתבין ואם ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָיֹום.

ּפני את חּלה מּתחּלה ּכי ּתפּלֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָׁשהיּו

לפני התנּפל ּובּסֹוף י"א.), (ּפסּוק אלהיו ְְֱִִֵֵַַָָֹה'

וּיאמר ּבפרׁשת יתּבאר ּכאׁשר יֹום, ארּבעים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'

ל"א.). ּפסּוק (להּלן ה' אל ְֶֶַָָמׁשה

¯ÈkÊ‰Â(.י"ח ט', (ּדברים הּתֹורה ּבמׁשנה ¿ƒ¿ƒְְְִִֵַָָ

ּבעד ּגם ואתּפּלל ה' התאּנף ְְְְֲִֵֶַַַַַַָֹּובאהרן

ּבכאן הזּכיר ולא כ'.), (ׁשם ההוא ּבעת ְְְֲִִִֵַַָָָֹֹאהרן

מׁשה רצה לא ּכי אהרן, לכבֹוד וזה ּכלל, ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹזה

יבֹוׁש, ׁשּלא לתפּלתֹו ׁשהצר ּבחּייו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻלהזּכיר
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להם'? ואּתנּנּה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה ‰‰¯.הּתֹורה ˙Áz∑ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּסדר וזה האמת. הֹודיענּו מֹותֹו אחרי ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָוׁשם

האּלה. ּבּפרׁשּיֹות ִֵֶַַָָָָהּנכֹון

‰n‰.(טז) ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ ˙Ál‰Âראּוי היה ¿«À…«¬≈¡…ƒ≈»ָָָ

ּבּפסּוק הּלּוחֹות מעׂשה ּכל הּכתּוב ְֲִֵֶַַַַַָָָׁשּיזּכיר

אמר ּכאׁשר י"ח.), ל"א, (לעיל מׁשה אל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָוּיּתן

ּבכאן הזּכירֹו אבל אלהים. ּבאצּבע ְְְְְֱֲִִִִֶַָָֹּכתּובים

ּבכל מׁשה נמנע לא ּכי לֹומר ּבמעלתן, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹלסּפר

הּמעׂשה ּבראֹותֹו לֹו חרה ּכי אֹותם, מּלׁשּבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָזה

ּכענין אֹו להתאּפק. יכֹול ולא ההּוא, ְְְְִִֵַַַָָָָֹהרע

ׁשּפרח י"א.) ט', (שמו"ר רּבֹותינּו ְִִֵֶֶַַָׁשהזּכירּו

הּטמאה ּבמקֹום העגל ּבגבּול ּבבֹואֹו עּתה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּכתב

ְְֵַוהחטא.

וטעם ÚÓL(יח) ÈÎ�‡ ˙BpÚ ÏB˜מּפני אינּנּו ְַַ«»…ƒ…≈«ְִֵֵֶ

ענֹות "קֹול אֹומר היה ּכי הּדבר, ְֲִִֵַָָָָָידיעתֹו

הּוא ּבחכמה אב מׁשה ּכי הּטעם אבל ְְֲִֶַַַָָָָהּוא",

הּוא עּנֹות קֹול ּכי ואמר הּקֹולֹות, נּגּוני ְִִִֵַַַַָּומּכיר

(מדרׁש ּבהּגדה אמרּו וכ אליו. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָ"הּנׁשמע"

מי מׁשה לֹו ׁשאמר י"א.) ט', קהלת ִֶֶֶֶַַָָֹרּבה

מבחין אינֹו יׂשראל על ׂשררה לנהג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשעתיד

הּגדֹולה ּבענותנּותֹו מׁשה והּנה לקֹול. קֹול ְְְְְְִִֵֵֶַָָּבין

לסּפר רצה לא ּכי ליהֹוׁשע, הענין הּגיד ְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻלא
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(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå: ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

(åè)úçì Bãéa úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú È�MÓ∑נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)íéäìû ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìò úeøç àeä½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ׁשל עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה הּוא,∑e¯Á˙.ּפלֹוני אחד וחרט חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶֶָ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון רמב"ן.ׁשניהם ְְְִֵֶַַ

(æé)äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½
:äðçna äîçìî ìB÷¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
:òîL éëðà úBpò ìB÷́©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙B�Ú ÏB˜ ÔÈ‡∑ׁשּצֹועקים חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ניסה אֹו לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.וי, ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין רמב"ן.קֹול ִַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)úìçîe ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ
íúà øaLéå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈

:øää úçz©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּבֹו",(שבת לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנּה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה ‰‰¯.הּתֹורה ˙Áz∑ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

(ë)ãò ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ּדגן(משלי ּבּה ׁשּזֹורין הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
Ï‡¯NÈ.וקטנּיֹות È�aŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם והתראה,נתּכּון עדים יׁש אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

aÚÓÏ„יד ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח ‡·¯˜a ÔÈÁˆ�c ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡�‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈb�ÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

e�a¯‡כ „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒ�e¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ È�a ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּסדר וזה האמת. הֹודיענּו מֹותֹו אחרי ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָוׁשם

האּלה. ּבּפרׁשּיֹות ִֵֶַַָָָָהּנכֹון

‰n‰.(טז) ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ ˙Ál‰Âראּוי היה ¿«À…«¬≈¡…ƒ≈»ָָָ

ּבּפסּוק הּלּוחֹות מעׂשה ּכל הּכתּוב ְֲִֵֶַַַַַָָָׁשּיזּכיר

אמר ּכאׁשר י"ח.), ל"א, (לעיל מׁשה אל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָוּיּתן

ּבכאן הזּכירֹו אבל אלהים. ּבאצּבע ְְְְְֱֲִִִִֶַָָֹּכתּובים

ּבכל מׁשה נמנע לא ּכי לֹומר ּבמעלתן, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹלסּפר

הּמעׂשה ּבראֹותֹו לֹו חרה ּכי אֹותם, מּלׁשּבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָזה

ּכענין אֹו להתאּפק. יכֹול ולא ההּוא, ְְְְִִֵַַַָָָָֹהרע

ׁשּפרח י"א.) ט', (שמו"ר רּבֹותינּו ְִִֵֶֶַַָׁשהזּכירּו

הּטמאה ּבמקֹום העגל ּבגבּול ּבבֹואֹו עּתה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּכתב

ְְֵַוהחטא.

וטעם ÚÓL(יח) ÈÎ�‡ ˙BpÚ ÏB˜מּפני אינּנּו ְַַ«»…ƒ…≈«ְִֵֵֶ

ענֹות "קֹול אֹומר היה ּכי הּדבר, ְֲִִֵַָָָָָידיעתֹו

הּוא ּבחכמה אב מׁשה ּכי הּטעם אבל ְְֲִֶַַַָָָָהּוא",

הּוא עּנֹות קֹול ּכי ואמר הּקֹולֹות, נּגּוני ְִִִֵַַַַָּומּכיר

(מדרׁש ּבהּגדה אמרּו וכ אליו. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָ"הּנׁשמע"

מי מׁשה לֹו ׁשאמר י"א.) ט', קהלת ִֶֶֶֶַַָָֹרּבה

מבחין אינֹו יׂשראל על ׂשררה לנהג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשעתיד

הּגדֹולה ּבענותנּותֹו מׁשה והּנה לקֹול. קֹול ְְְְְְִִֵֵֶַָָּבין

לסּפר רצה לא ּכי ליהֹוׁשע, הענין הּגיד ְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻלא



yz`קפ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

הּנּדחת עיר אנׁשי ּכמׁשּפט עדיםּבסיף, לא העם". את ה' "וּיּגף ׁשּנאמר: ּבמּגפה, התראה, ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבטניהם וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, התראה, רמב"ן.ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים .ּכּמה ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)íòä-úà zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈
:àeä òøá ék¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹוםּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם רמב"ן.רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå| ©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äî¤¨¬¨«

(ãë)eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´
:äfä ìâòä àöiå Làá̈¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: ליּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ׁשּיצא ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֶַָֹ
הּזה, .ויצאהעגל ְֵֶֶַָָָ

(äë)ïøäà äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîL §¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑להם להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִֶָ
עליהם הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה רמב"ן.הּדבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

nÚ‡כא CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב È�Ba¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג Èc ÔÏÁc ‡�Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡�˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡�Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ù�e ‡¯e�a d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קֹול ּכי לֹו אמר אבל יׂשראל, ׁשל ְְֲִִִֵֶַָָָָּבגנּותן

הּוא. ְׂשחֹוק

È�a(כ) ˙‡ ˜LiÂ ÌÈn‰ È�t ÏÚ ¯ÊiÂ«ƒ∆«¿≈««ƒ««¿¿∆¿≈
.Ï‡¯NÈּדברים) לעפר ּדק ׁשהיה אחרי ƒ¿»≈ְְֲִֵֶַַָָָָָ

מן הּיֹורד הּנחל מי ּפני על זרקֹו כ"א.) ְְִֵֵֵַַַַַָט',

ּכי ואפׁשר הּמים. מאֹותן אֹותן והׁשקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָההר

ׂשרּוף, הּוא אבל ,נּת ׁשאינּנּו הּׂשרּוף ֲִֵֶֶַַַָָָָָהּזהב

קל ר"א, הזּכיר ּכאׁשר ּדק, אׁשר עד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַונטחן

ה ּפני על והׁשקהּוהּוא צף היה ּכן על ּמים, ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

מעט, מעט הּנחל על אֹותֹו זֹורה היה אֹו ְְֶֶַַַַַַָָָלהם.

ׁשהיה אֹו יׁשקע. טרם להם ּומׁשקה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָוׁשֹואב

מעׂשיהם, לבּזֹות רצה והּנה הּנּסים. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּמעׂשה

ׁשּיֹוציאּוהּו ּבבטנם והכניסֹו ׁשּלהם האלּה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹטחן

דוה ּכמֹו ּתזרם ׁשּנאמר ּכמֹו ּובּצֹואה, ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָּברעי

ּדעת ועל כ"ב.). ל', (יׁשעיה לֹו ּתאמר ְְְֵַַַַַָֹצא

ּכסֹוטֹות לבדקם נתּכּון עֹוד מ"ד.) (ע"ז ְְְְִֵֵַַָָרּבֹותינּו

האמת. והּוא ירכם, ונפלה ּבטנם ְְְְְְְֱִֵֶָָָָָָָוצבתה

‰·‡˙(כא) Èk ‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚ ‰Ó∆»»¿»»«∆ƒ≈≈»

.‰Ï„b ‰‡ËÁ ÂÈÏÚסבלּת יּסּורים ּכּמה »»¬»»¿…»ְִִַַָָָ

ׁשּלא עד לׁשֹוןׁשּיסר זה. חטא עליהם ּתביא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻ

מן הּזה החטא ּכי ּבעיני, נכֹון ואינּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָרּׁש"י.

אמר ואּולי יעבר. ולא עליהם ׁשּיהרג ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהחטאים

הּוא ּכי ּבעיני והּנכֹון אׁשמתֹו. להגּדיל ּכן ְְְְְִִֵֵַַַַָָלֹו

לפני חּטאתי ּומה עוני מה עׂשיתי מה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכמֹו

א'.). כ', (ׁשמּואלֿא' נפׁשי את מבּקׁש ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָאבי

ּכי הּזה העם עם ל היתה ּׂשנאה מה ְְְִִִֶַַַָָָָָֹיאמר,

אהרן ׁשהיה ּומּפני ּולכּלֹותם. להׁשמידם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסּבבּת

כ"א.), ג', (שמו"ר ולמכּפר מֹוכיח לאיׁש ְְְִִִֵֶַַָלהם

ּכן. לֹו אמר עליהם, וירחם ׁשּיחּוס ראּוי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהיה

לא ּברעתם, החפץ ּכאֹויב עּמהם נהגּת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלֹומר,

מׁשה ראּוי היה והּנה .ל חטאּו ולא ְְְְְִֵֶָָָָָֹּפׁשעּו

חטא אׁשר חטאתֹו על ּתחּלה אֹותֹו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָלהאׁשים

העם, אׁשמת על אֹותֹו יאׁשים כן ואחרי ְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא,

הּזאת הּגדֹולה החטאה חטאת אי" ְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹויאמר,

עליהם והבאת רּבים הכׁשלּת וגם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלאלהים,

נהג ּבענותנּותֹו מׁשה אבל ּגדֹולה", ְְְְֲֲִֶַָָָָָָחטאה

מכׁשֹול רק לֹו הזּכיר ולא הּגדֹול ּבאחיו ְְְְִִִִַַָָָֹּכבֹוד

ּבצדקת ּבטּוח לּבֹו נכֹון מׁשה ׁשּגם ויּתכן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם.

אׁשמת על אבל רעה, היתה לא ׁשּכּונתֹו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹאחיו

להֹוכיחם ראּוי היה ּכי אֹותֹו, האׁשים ְֱִִִֶָָָָָָהעם

ׁשהטעּוהּו הׁשיב והּוא ידֹו. על נכׁשלּו ְְְְְִִִֵֵֶַָוהם

ְְִֵֶּבדבריהם.

‰e‡.(כב) Ú¯· Èk ÌÚ‰ ˙‡ zÚ„È ‰z‡«»»«¿»∆»»ƒ¿»
"אמרּויאמ ּכי רעה", ּבדר" הם ּכי ר ְְִִֵֶֶַָָָֹ

אדֹוני ּבמקֹום "ּדר מֹורה להם לעׂשֹות ְֲֲִִִֵֶֶֶַָלי

הּזהב לי ונתנּו יׁשּוב, אּולי אלי ׁשּובֹו ְְִֵַַַַָָָָעד

הּזה, העגל להם יצא והּנה ּבאׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואׁשליכהּו

לֹו ׁשּיׁשּתחוּו רעה מחׁשבה ּבֹו חׁשבּו הם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָּכי

להארי אהרן רצה ׁשּלא ּובעבּור לֹו, ְְְְֲֲֲִִֶַַַָָֹֹויזּבחּו

ׁשּיצא הּזה העגל וּיצא ואמר קּצר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסּורחנן,

רֹואה. אדֹוני אׁשר הּזה הרע הענין ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָלהם

וטעם ‰ÌÚ,(כה) ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂּכי לֹומר ְַַ««¿∆∆»»ִַ

ּפׁשע ׁשּלא אהרן ׁשהתנּצל ּפי על ְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹאף

ראה הּוא,ּבהם פרע ּכי העם את ּבלּבֹו מׁשה ְִִֶֶֶַָָָָָָֻ

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(åë)éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå©¥¨«§¬¥¨−¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑אלייבא.ÈÂÏ È�a Ïk∑(סו ּכׁשר(יומא הּׁשבט ׁשּכל רמב"ן.מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåý-Léà eîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøçeâøäå äðçna øòL ©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½§¦§¯

:Báø÷-úà Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬¤§Ÿ«
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּבּמכילתא(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּואמאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ

רמב"ן.יׂשראל ְִֵָ

(çë)àeää íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½
ìLkLéà éôìà úL: ¦§¬¤©§¥−¦«

ÔÓכו ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ È�a¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L�‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח ÏÙ�e ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È�· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתבּונה, ּבהם ואין הּמה עצֹות אֹובד ּגֹוי ְְִֵֵֵֵֶָָָּכי

כ"ה.), א', (מׁשלי עצתי כל וּתפרעּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָּכענין,

מעל ּומעֹול ּביהּודה הפריע ּכי ׁשאמר, ְְִִִִֶַַַַָָָּכמֹו

פרעה ּכי י"ט.), כ"ח, הּימיםֿב' (ּדברי ְְִִִֵַַָָֹּבה'

הם והּנה ּומּוסר, עצה ּכל מהם ּובּטל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹאהרן

מלכיםֿא' (ע"פ ההרים על הּנפֹוצים ְְִִִֶַַַָָֹּכּצאן

מּפני זה ואמר .ּומדרי יֹועץ ּבלא י"ז.) ְְְְִִֵֵֶַַָֹכ"ב,

,הּדר להם מֹורה ׁשהעגל חֹוׁשבים הם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיּו

ידעּו ולא עצה להם אין ּכאּלּו הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹוהּנה

ּכי יעׂשּון, אׁשר והּמעׂשה ּבּה ילכּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָהּדר

ּומהם סברתם, ּכפי לטֹובה, חׁשבּוהּו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָמהם

לדרּכֹו. ּפֹונה מהם אחד וכל ּגמּורה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָלרעה

,Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ ¯Ó‡Âאֹותם אפּלּו ּכי ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆ֲִִָ

עליהם יֹוציאּו רעה מחׁשבּתם אין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

ּפרּוע העם ּכל והּנה ודּבה", "ׁשמץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָלדֹורֹות

על להעלֹות ּומהם לרעה, מהם ּומּוסר, ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָעצה

אהרן, ּכנגד זה ואמר עם. ודּבת לׁשֹון ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹׂשפת

אנקלּוס ּכדעת וזה חטא. לכּלם ּכי ְְְְְְִֵֶַַַָֻֻלֹומר

ּביׁש ׁשּום "לאפקא ּבקמיהם לׁשמצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּתרּגם

ׁשרצה נראה "ּבדריהֹון" ׁשאמר ּולפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּבדריהֹון".

רעה ׁשמץ יהיה עׂשּו אׁשר העגל ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלפרׁש

עׂשּו לחּנם לא יאמרּו ּכי יׂשראל, ְְְְִִִֵָָָֹֹּבדֹורֹות

ּבֹו ׁשּידעּו רק ועבדּוהּו, העגל את ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותינּו

ּומצאּו מצרים מארץ העלם אׁשר הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָּכי

ּכן, נעׂשה אנחנּו ואף להם, ּתֹועלת ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָּבעבֹודתֹו

ּבירבעם הּדבר היה ּכאׁשר לעבדֹו, לנּו טֹוב ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָּכי

אלהי הּנה ירּוׁשלים מעלֹות לכם רב ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאמר

(מלכיםֿא' מצרים מארץ העלּו אׁשר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָיׂשראל

ּבֹו. יפׁשעּו לדֹורֹות ּכי מׁשה ראה כ"ח.), ְְְִִֶָָי"ב,

‰ˆÓLÂ,אנקלּוס לדברי הּוא רעה ּדּבה ענין ¿ƒ¿»ְְְְְִִִֵַָָָֻ

רּבֹותינּו ּבדברי מרּגל לׁשֹון ְְְְִֵֵַָָֻוהּוא

מה לדעּתם ואּולי ג':). (ּפסחים ּפסּול ְְְְְִֶֶַַַָָׁשמץ

(אּיֹוב מנהּו ׁשמץ אזני וּתּקח הּכתּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּׁשאמר

ׁשּבֹו, ודפי האדם ּפגם אזנֹו ׁשּלקחה י"ב.), ְְְְִֶֶַָָָָָָֹד',

יסֹודם ּבעפר אׁשר חמר בּתי ׁשכני אף ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר

ּדבר ּׁשמץ מה וכן י"חֿי"ט.). ּפסּוקים ְִֵֵֶַָָָָ(ׁשם

ּדרכיו ּבכל ׁשאין י"ד.), כ"ו, (ׁשם ּבֹו ְְְִֵֶַָָָָנׁשמע

ּדר ועל ּותהּלה. ׁשבח רק ּכלל ודּבה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּדפי

מעּוט, לׁשֹון י"ב.) ד', (אּיֹוב ׁשמץ ְְִִֶֶַָהּפׁשט

נׁשמע ּדבר ּׁשמץ ּומה הימּנּו, מעט אזני ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקחה

והּנאמר הּנׁשמע ׁשּכל י"ד.), כ"ו, (אּיֹוב ְְֱִִֶֶַַַָָּבֹו

ּכנגד הּוא מּועט ּדבר ּוגבּורֹותיו האל ְְְֵֶֶַָָָָָֹּבכח

ּכי יאמר ּבקמיהם, לׁשמצה וכן מעׂשיו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּגדל

ּכי ּבאֹויביהם, אֹותם למעט לעם אהרן ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹפרעה

אֹו אֹויביהם, ּבפני ימעיטם הּזה הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהעון

אֹויב, עם ּבּמלחמה ּבבֹואם זכּותם ְְְְִִִֵַַָָָָימעיט

לבל והמעטּתים ׁשּנאמר ּכענין רדֹותוהּוא ּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָ

ׁשּנאמר, ּכענין אֹו ט"ו.), כ"ט, (יחזקאל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָּבּגֹוים

ּתמעיטני ּפן ּבאּפ אל ּבמׁשּפט א ה' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָיּסרני

כ"ד.). י', ְְִָ(ירמיה

וטעם ‰Án�‰(כו) ¯ÚLa ‰LÓ „ÓÚiÂּדבק ְַַ««¬…∆¿««««¬∆ֵָ

העם את ׁשראה ּכיון ּכי ּׁשאמר, ְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבמה

חּלּול וזה ּבאֹויביהם, ּולקלסה לׁשמצה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָׁשּיהיה

ּגדֹול", ּבקֹול "וקרא הּמחנה ּבׁשער עמד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָהּׁשם,

העגל עֹובדי ּכל ּבפרהסיא והרג אלי, לה' ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

ׁשמים ׁשם ויתקּדׁש ּבקמיהם, הּדבר ׁשּיּׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכדי

ׁשעׂשּו. החּלּול ּתחת ִֶֶַַַָָּבהם

וטעם Ï‡¯NÈ,(כז) È‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡ ‰kּבעבּור ְַַ…»«¡…≈ƒ¿»≈ֲַ

יׂשראל, לאלהי לזּבח העגל עֹובדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחׁשבּו

ׁשּקּצצּו ּבעבּור ּבהן ּפֹוגעת הּדין מּדת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָוהּנה

הּוא לאלהים הּמׁשּפט ּכי ועֹוד, ְְְִִִִֵַַָֹּבּנטיעֹות.

ּכי ּבּלוּיים אמר זה ּומּפני י"ז.). א', ְְְִִִִִֵֶַַָָ(ּדברים

יׂשראל מעדת אתכם יׂשראל אלהי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהבּדיל

יׂשראל, לאלהי העבֹודה ּכי ט'.), ט"ז, ְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ(ּבּמדּבר

הּזאת. ּבּזכּות נבּדלּו ְְְְְִִַַֹולׁשמֹו

.BÎ¯È ÏÚ Ba¯Á LÈ‡ eÓÈNהעגל עֹובדי היּו ƒƒ«¿«¿≈ְֵֵֶָָ

ּדין, לבית להביאם יּוכלּו ולא ְְְֲִִִֵַַָֹרּבים

על חרּבם", לחּגר לוי ּבני לכל "צּוה ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹעל

מ"ה:) (סנהדרין רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָּדר

האמּורה ּבּמיתה להמיתֹו יכֹול אּתה אין ֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאם

ׁשּתּוכל. מיתה ּבכל להמיתֹו יכֹול אּתה ְֲִִֶַַַָָָָּבֹו

ׁשּלא הּׁשם, לקּדׁש ׁשעה הֹוראת זה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּנה

אבל ּבהם, התרה מי ּכי התראה, ּבהם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָהיתה

היּו ׁשהם הּנהרגים ּבאּלּו מּכירים לוי ּבני ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיּו

ְָעֹובדיו.

ÏÚÂוהתראה עדים ס"ו:) (יֹומא האֹומר ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַָָָָ

ּפסּוק (לעיל רּׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו אדם, ְְִִֵֵֶַַָָָָּבידי

לתּפׂש חרּבם" לחּגר אֹותם "ׁשּצּוה נאמר ְְְִִֶַַַָָָֹֹֹכ'.),

ואׁשר סנהדרין, אֹו מׁשה לפני ולהביאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹותם

ּבסקילה הרגּוהּו והתראה ּבעדים ְְְְְֲִִִֵַָָָָָמצאּוהּו

מיתתם ׁשהיתה אֹו זרה, עבֹודה עֹובדי ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּכמׁשּפט

לה' היּו לוי ּבני ּכל והּנה הּנּדחת. ּכעיר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבסיף

לֹו, יזּבחּו ולא לֹו יׁשּתחוּו ׁשּלא ּבעם ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹּומתרים

ּכאׁשר לבּדֹו לה' ּבלּתי לחג צּוה לא אהרן ְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹּכי

זבח האֹומר, ּכדברי ּבעיני והּנכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּפרׁשּתי.

ּבלּבֹו ׂשמח ּבמיתה, ונּׁשק ּגּפף ּבסיף, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוקּטר

ס"ו:). (ׁשם יֹומא ּבמּסכת ּכדאיתא ְְְְִִֶֶַַָָָָּבהדרֹוקן,

ּומנּׁשק מגּפף אין ּכי ׁשעה, מעׂשה הּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹוהּנה

ס':). (סנהדרין לדֹורֹות ְְְְִִֶַָּבמיתה

,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e‚¯‰Â ÌÚËÂּתחמלּו ׁשּלא ¿««¿ƒ¿ƒ∆»ƒְְֶַֹ

(תיב"ע). וקרֹוב ורע אח על ּתכּסּו ְְֵַַָָָָֹֹולא

מּמצות אינּנּו יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹוטעם

ּכי י"ט.), כ"ב, (לעיל יחרם לאלהים ְֱֳִִֵֵַָָָֹֹזבח

היא אבל הּדין, מן מיתה חּיבין אּלּו ֲִִִִִֵֵַַָָָאין

למׁשה ׁשּנאמרה ולאמצוה הּגבּורה מּפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

הרעה על הּנכּבד הּׁשם נחם ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכתבּה,

ׁשאכּלה רֹוצה אּתה ׁשאין ּכיון אֹותֹו, ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָצּוה

ּכדר ּבסיף, עֹובדיו את אּתה ּתהרג ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹותם

לה' אֹותם והֹוקע העם ראׁשי ּכל את ְֵֶַַַָָָָָקח

מּיׂשראל ה' אף חרֹון ויׁשב הּׁשמׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹנגד

ּכמצות הּמצוה זאת והּנה ד'.). כ"ה, ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ(ּבּמדּבר

מּמּנּו העמר מלא ה' צּוה אׁשר הּדבר ְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה

ּבהם כּיֹוצא הזּכרּתי ּוכבר ל"ב.). ט"ז, ְְְְִִֵֵֶַַָָ(לעיל

א'.). י"א, ב'. י', ְֵ(לעיל
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתבּונה, ּבהם ואין הּמה עצֹות אֹובד ּגֹוי ְְִֵֵֵֵֶָָָּכי

כ"ה.), א', (מׁשלי עצתי כל וּתפרעּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָּכענין,

מעל ּומעֹול ּביהּודה הפריע ּכי ׁשאמר, ְְִִִִֶַַַַָָָּכמֹו

פרעה ּכי י"ט.), כ"ח, הּימיםֿב' (ּדברי ְְִִִֵַַָָֹּבה'

הם והּנה ּומּוסר, עצה ּכל מהם ּובּטל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹאהרן

מלכיםֿא' (ע"פ ההרים על הּנפֹוצים ְְִִִֶַַַָָֹּכּצאן

מּפני זה ואמר .ּומדרי יֹועץ ּבלא י"ז.) ְְְְִִֵֵֶַַָֹכ"ב,

,הּדר להם מֹורה ׁשהעגל חֹוׁשבים הם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיּו

ידעּו ולא עצה להם אין ּכאּלּו הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹוהּנה

ּכי יעׂשּון, אׁשר והּמעׂשה ּבּה ילכּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָהּדר

ּומהם סברתם, ּכפי לטֹובה, חׁשבּוהּו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָמהם

לדרּכֹו. ּפֹונה מהם אחד וכל ּגמּורה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָלרעה

,Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ ¯Ó‡Âאֹותם אפּלּו ּכי ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆ֲִִָ

עליהם יֹוציאּו רעה מחׁשבּתם אין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

ּפרּוע העם ּכל והּנה ודּבה", "ׁשמץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָלדֹורֹות

על להעלֹות ּומהם לרעה, מהם ּומּוסר, ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָעצה

אהרן, ּכנגד זה ואמר עם. ודּבת לׁשֹון ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹׂשפת

אנקלּוס ּכדעת וזה חטא. לכּלם ּכי ְְְְְְִֵֶַַַָֻֻלֹומר

ּביׁש ׁשּום "לאפקא ּבקמיהם לׁשמצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּתרּגם

ׁשרצה נראה "ּבדריהֹון" ׁשאמר ּולפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּבדריהֹון".

רעה ׁשמץ יהיה עׂשּו אׁשר העגל ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלפרׁש

עׂשּו לחּנם לא יאמרּו ּכי יׂשראל, ְְְְִִִֵָָָֹֹּבדֹורֹות

ּבֹו ׁשּידעּו רק ועבדּוהּו, העגל את ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָאבֹותינּו

ּומצאּו מצרים מארץ העלם אׁשר הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָּכי

ּכן, נעׂשה אנחנּו ואף להם, ּתֹועלת ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָּבעבֹודתֹו

ּבירבעם הּדבר היה ּכאׁשר לעבדֹו, לנּו טֹוב ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָּכי

אלהי הּנה ירּוׁשלים מעלֹות לכם רב ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאמר

(מלכיםֿא' מצרים מארץ העלּו אׁשר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָיׂשראל

ּבֹו. יפׁשעּו לדֹורֹות ּכי מׁשה ראה כ"ח.), ְְְִִֶָָי"ב,

‰ˆÓLÂ,אנקלּוס לדברי הּוא רעה ּדּבה ענין ¿ƒ¿»ְְְְְִִִֵַָָָֻ

רּבֹותינּו ּבדברי מרּגל לׁשֹון ְְְְִֵֵַָָֻוהּוא

מה לדעּתם ואּולי ג':). (ּפסחים ּפסּול ְְְְְִֶֶַַַָָׁשמץ

(אּיֹוב מנהּו ׁשמץ אזני וּתּקח הּכתּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּׁשאמר

ׁשּבֹו, ודפי האדם ּפגם אזנֹו ׁשּלקחה י"ב.), ְְְְִֶֶַָָָָָָֹד',

יסֹודם ּבעפר אׁשר חמר בּתי ׁשכני אף ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר

ּדבר ּׁשמץ מה וכן י"חֿי"ט.). ּפסּוקים ְִֵֵֶַָָָָ(ׁשם

ּדרכיו ּבכל ׁשאין י"ד.), כ"ו, (ׁשם ּבֹו ְְְִֵֶַָָָָנׁשמע

ּדר ועל ּותהּלה. ׁשבח רק ּכלל ודּבה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּדפי

מעּוט, לׁשֹון י"ב.) ד', (אּיֹוב ׁשמץ ְְִִֶֶַָהּפׁשט

נׁשמע ּדבר ּׁשמץ ּומה הימּנּו, מעט אזני ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקחה

והּנאמר הּנׁשמע ׁשּכל י"ד.), כ"ו, (אּיֹוב ְְֱִִֶֶַַַָָּבֹו

ּכנגד הּוא מּועט ּדבר ּוגבּורֹותיו האל ְְְֵֶֶַָָָָָֹּבכח

ּכי יאמר ּבקמיהם, לׁשמצה וכן מעׂשיו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּגדל

ּכי ּבאֹויביהם, אֹותם למעט לעם אהרן ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹפרעה

אֹו אֹויביהם, ּבפני ימעיטם הּזה הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהעון

אֹויב, עם ּבּמלחמה ּבבֹואם זכּותם ְְְְִִִֵַַָָָָימעיט

לבל והמעטּתים ׁשּנאמר ּכענין רדֹותוהּוא ּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָ

ׁשּנאמר, ּכענין אֹו ט"ו.), כ"ט, (יחזקאל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָּבּגֹוים

ּתמעיטני ּפן ּבאּפ אל ּבמׁשּפט א ה' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָיּסרני

כ"ד.). י', ְְִָ(ירמיה

וטעם ‰Án�‰(כו) ¯ÚLa ‰LÓ „ÓÚiÂּדבק ְַַ««¬…∆¿««««¬∆ֵָ

העם את ׁשראה ּכיון ּכי ּׁשאמר, ְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבמה

חּלּול וזה ּבאֹויביהם, ּולקלסה לׁשמצה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָׁשּיהיה

ּגדֹול", ּבקֹול "וקרא הּמחנה ּבׁשער עמד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָהּׁשם,

העגל עֹובדי ּכל ּבפרהסיא והרג אלי, לה' ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

ׁשמים ׁשם ויתקּדׁש ּבקמיהם, הּדבר ׁשּיּׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכדי

ׁשעׂשּו. החּלּול ּתחת ִֶֶַַַָָּבהם

וטעם Ï‡¯NÈ,(כז) È‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡ ‰kּבעבּור ְַַ…»«¡…≈ƒ¿»≈ֲַ

יׂשראל, לאלהי לזּבח העגל עֹובדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשחׁשבּו

ׁשּקּצצּו ּבעבּור ּבהן ּפֹוגעת הּדין מּדת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָוהּנה

הּוא לאלהים הּמׁשּפט ּכי ועֹוד, ְְְִִִִֵַַָֹּבּנטיעֹות.

ּכי ּבּלוּיים אמר זה ּומּפני י"ז.). א', ְְְִִִִִֵֶַַָָ(ּדברים

יׂשראל מעדת אתכם יׂשראל אלהי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהבּדיל

יׂשראל, לאלהי העבֹודה ּכי ט'.), ט"ז, ְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ(ּבּמדּבר

הּזאת. ּבּזכּות נבּדלּו ְְְְְִִַַֹולׁשמֹו

.BÎ¯È ÏÚ Ba¯Á LÈ‡ eÓÈNהעגל עֹובדי היּו ƒƒ«¿«¿≈ְֵֵֶָָ

ּדין, לבית להביאם יּוכלּו ולא ְְְֲִִִֵַַָֹרּבים

על חרּבם", לחּגר לוי ּבני לכל "צּוה ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹעל

מ"ה:) (סנהדרין רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָּדר

האמּורה ּבּמיתה להמיתֹו יכֹול אּתה אין ֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאם

ׁשּתּוכל. מיתה ּבכל להמיתֹו יכֹול אּתה ְֲִִֶַַַָָָָּבֹו

ׁשּלא הּׁשם, לקּדׁש ׁשעה הֹוראת זה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּנה

אבל ּבהם, התרה מי ּכי התראה, ּבהם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָהיתה

היּו ׁשהם הּנהרגים ּבאּלּו מּכירים לוי ּבני ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיּו

ְָעֹובדיו.

ÏÚÂוהתראה עדים ס"ו:) (יֹומא האֹומר ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַָָָָ

ּפסּוק (לעיל רּׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו אדם, ְְִִֵֵֶַַָָָָּבידי

לתּפׂש חרּבם" לחּגר אֹותם "ׁשּצּוה נאמר ְְְִִֶַַַָָָֹֹֹכ'.),

ואׁשר סנהדרין, אֹו מׁשה לפני ולהביאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹותם

ּבסקילה הרגּוהּו והתראה ּבעדים ְְְְְֲִִִֵַָָָָָמצאּוהּו

מיתתם ׁשהיתה אֹו זרה, עבֹודה עֹובדי ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּכמׁשּפט

לה' היּו לוי ּבני ּכל והּנה הּנּדחת. ּכעיר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבסיף

לֹו, יזּבחּו ולא לֹו יׁשּתחוּו ׁשּלא ּבעם ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹּומתרים

ּכאׁשר לבּדֹו לה' ּבלּתי לחג צּוה לא אהרן ְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹּכי

זבח האֹומר, ּכדברי ּבעיני והּנכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּפרׁשּתי.

ּבלּבֹו ׂשמח ּבמיתה, ונּׁשק ּגּפף ּבסיף, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוקּטר

ס"ו:). (ׁשם יֹומא ּבמּסכת ּכדאיתא ְְְְִִֶֶַַָָָָּבהדרֹוקן,

ּומנּׁשק מגּפף אין ּכי ׁשעה, מעׂשה הּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹוהּנה

ס':). (סנהדרין לדֹורֹות ְְְְִִֶַָּבמיתה

,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e‚¯‰Â ÌÚËÂּתחמלּו ׁשּלא ¿««¿ƒ¿ƒ∆»ƒְְֶַֹ

(תיב"ע). וקרֹוב ורע אח על ּתכּסּו ְְֵַַָָָָֹֹולא

מּמצות אינּנּו יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹוטעם

ּכי י"ט.), כ"ב, (לעיל יחרם לאלהים ְֱֳִִֵֵַָָָֹֹזבח

היא אבל הּדין, מן מיתה חּיבין אּלּו ֲִִִִִֵֵַַָָָאין

למׁשה ׁשּנאמרה ולאמצוה הּגבּורה מּפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

הרעה על הּנכּבד הּׁשם נחם ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכתבּה,

ׁשאכּלה רֹוצה אּתה ׁשאין ּכיון אֹותֹו, ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָצּוה

ּכדר ּבסיף, עֹובדיו את אּתה ּתהרג ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹותם

לה' אֹותם והֹוקע העם ראׁשי ּכל את ְֵֶַַַָָָָָקח

מּיׂשראל ה' אף חרֹון ויׁשב הּׁשמׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹנגד

ּכמצות הּמצוה זאת והּנה ד'.). כ"ה, ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ(ּבּמדּבר

מּמּנּו העמר מלא ה' צּוה אׁשר הּדבר ְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה

ּבהם כּיֹוצא הזּכרּתי ּוכבר ל"ב.). ט"ז, ְְְְִִֵֵֶַַָָ(לעיל

א'.). י"א, ב'. י', ְֵ(לעיל
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(àì)äfä íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèçý:áäæ é £¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה יחטאּו?: ׁשּלא ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמׁשל

יחטא'? ׁשּלא .הּבן ֱֵֶֶַָֹ

(áì)Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−
:záúk øLà£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑הרּבה וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: .הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
E¯ÙqÓ∑(לב רחמים(ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל רמב"ן.: ƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|äpä Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬
éðôì Cìé éëàìî:íúàhç íäìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑'ל' ּכאן וכןיׁש ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור ב)אצל א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :.‰p‰ ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ∑אניולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑עליהם ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה «¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעונֹותיהם,
העגל עון רמב"ן.מּפרעֹון ְֲִֵֵֶָֹ

˜¯e·Èכט ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡�a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ È�ÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì˙‡hÁ.(לבֿלג) ‡Oz Ì‡ ‰zÚÂלׁשֹון ¿«»ƒƒ»«»»ְ

טֹוב הרי חּטאתם ּתּׂשא אם ֲִִִֵַַָָָרּׁש"י

וזה מחני, אין ואם מחני, ל אֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַואיני

הּתֹורה מּכל ,מּספר הרּבה. וכן קצר, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמקרא

לבּקׁש ּכדאי ׁשאיני עלי יאמרּו ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּכּלּה,

הׁשיבֹו ּתׁשּובה מה ּכן ואם רחמים. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָעליהם

אמחּנּו לי חטא אׁשר מי הּוא ּברּו ְֲִִֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁש

יאמר ואּולי מּספרֹו. למחֹות אחר ואין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַֹמּספרי,

ואּתה לי ׁשחטא מי אּלא מֹוחה" אני ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אין

נכֹון. אינּנּו וזה לי, חטאת ְִֵֶֶָָָָֹלא

‡"¯Âּדינא ּכמֹו ּכתבּת, אׁשר מּספר ּכי אמר ¿ְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

י'.). ז', (ּדנּיאל ּפתיחּו וספרין ְְְְִִִִִֵָיתיב

הּׁשמים מערכֹות הם לדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָ"והּספרים"

אׁשר מי ואמר ּבהם, ּתלּויין הּׁשפלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּגזרֹות

אמחה לא לֹומר מּספרי, אמחּנּו לי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹחטא

אׁשר החּטאים העם מן "אמחה רק ְְֲִִֶֶֶַַַָָָאֹות

מה והּוא נהרגּו, ולא ּבמחׁשבּתם לי" ְְְְְְְִֶֶַַַָָֹחטאּו

ל"ה.). (ּבפסּוק העם את ה' וּיּגף ְִֶֶַַָָָָֹּׁשאמר

ּבחרב הּנהרגים מּלבד ּכי ּבעיני, נכֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואינּנּו

הּקהל רב היּו ּבּמּגפה והּמתים לוי ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבני

ז'.). (ּבפסּוק ּכתבּתי ּכאׁשר לֹו ְְְֲִִֶַַָָחֹוטאים

ÈÙÏeּתּׂשא אם ועּתה אמר מׁשה ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְִִִִֶַַַָָָ

נא מחני אין ואם ,ּברחמי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָחּטאתם,

ּכענין ענׁשם, אני ואסּבל החּיים מּספר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתחּתם

מדּכא מּפׁשענּו מחלל והּוא הּכתּוב, ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאמר

נרּפא ּובחברתֹו עליו ׁשלֹומנּו מּוסר ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֻמעונתינּו

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ה'.), נ"ג, (יׁשעיה ְְְַַָָָָלנּו

ׁשּלא אֹות ולא מּספרי, אמחה החֹוטא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹהׁשיבֹו

ָָָחטאת.

‰ÌÚ,(לד) ˙‡ ‰Á� CÏ ‰zÚÂאחרי ּכי ¿«»≈¿≈∆»»ֲִֵַ

`yz zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(äì)biåøLà ìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤£¤¬
:ïøäà äNò̈−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי רמב"ן.מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)íòäå äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈
ézòaLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
:äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" ÌÚ‰Â.הּכעס: ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא רמב"ן.ּכאן ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéøîàä éðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨«́¡Ÿ¦½
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותםאני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני וׁשלחּתילכ" ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְְְֲִִֵַָָ
"מלא לפני.‰z‡ Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑זעם עליכם אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם .ּוכׁשּׁשכינתי ְְֶַָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

EÏÎ‡∑ּכּליֹון .לׁשֹון ¬∆¿ְִָ

‡e„aÚzLלה Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dp�z‡ CÈ�·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡�Ú�kב ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ C�ÈaÓ Èz�ÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר אל אּתה" "נחם מּלכּלֹותם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנחמּתי

וגֹו' והאמרי הּכנעני מקֹום אל ,ל ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָֹּדּברּתי

ּכן להזּכיר רצה לא אבל י"ז.), ח'. ג', ְְְֲִֵֵַָָָֹ(לעיל

אעׂשה ל ּׁשּדּברּתי מה ּכאֹומר ּכעס, ּדר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּזה

ּביֹום ּכי חּטאתם, אּׂשא לא אבל ,ְְְֲִִֶַָָָָֹלכבֹוד

אֹותֹו אפקד חּטאתם, עליהם ּופקדּתי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפקדי

לעת רמז וזה הארץ, אל ּבֹואם אחרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעליהם

(שמו"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו למה אֹו מּמּנה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּיגלּו

ּפרענּות ל ׁשאין ק"ב.) סנהדרין ג'. ְְְְִֵֶֶַָֻמ"ג,

העגל. מעון אּוקּיא ּבּה ֲִֵֵֵֶֶָָָֹׁשאין

‰ÌÚ.(לה) ˙‡ '‰ ÛbiÂהּכתּוב סּפר לא «ƒ…∆»»ִֵַָֹ

סּפר ּכאׁשר ּבּמּגפה, הּמתים היּו ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכּמה

ּבּמּגפה ּפרׁש וכאׁשר לוי, ּבני ּביד ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנהרגים

ּבעל וׁשל י"ד.), י"ז, (ּבּמדּבר קרח ּדבר ְְְִֶֶַַַַַָֹׁשל

ּבמּגפה מתּו לא אּולי ט'.), כ"ה, (ׁשם ְְֵֵַַָָֹּפעֹור

ּכענין עּתם, ּבלא למּות ה' נגפם אבל ְְְְֲִִַַָָָָָָֹאחת,

יבֹוא יֹומֹו אֹו יּגפּנּו ה' אם ּכי ֳִִִֶֶָָׁשּכתּוב

למנֹותם, חׁשׁש לא ואּולי י'.). כ"ו, ְְְִֵַַָָֹ(ׁשמּואלֿא'

י"א, (ּבּמדּבר ּבּתבערה הּמתים מנה לא כן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכי

ּבעם ה' וּי ׁשּנאמר הּתאוה, ּובקברֹות ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָא'.)

ל"ג.) י"א, (ׁשם מאד רּבה הּנֹופליםמּכה אבל . ְְֲִַַַָָָָֹ

ׁשהרגּו לֹומר לכבֹודם, ּפרט לוי ּבני יד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ּבטחּו. ה' על ּכי מהם ּפחדּו ולא ּבעם ְְֲִִֵֶַַָָָָֹרּבים

,Ï‚Ú‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ÏÚ ¯Ó‡Âהיּו ׁשּלא ¿»««¬∆»∆»≈∆ֶָֹ

מן היּו אבל לֹו, והּזֹובחים לֹו הּמׁשּתחוים ְְְֲֲִִִִִַַַָָמן

על הּנקהלים מן ּכלֹומר אֹותֹו, ְְִִִִַַַָָ"העֹוׂשים"

ׁשאמר ּובעבּור הּזהב. לֹו והּמביאים ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹאהרן

עבֹודתֹו, על לא העגל מעׂשה על ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנענׁשּו

אהרן להם עׂשה אׁשר ּפרׁש עׂשאּוהּו, לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהם

דאׁשּתעּבדּו "על ּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻּבמצותם.

המגּפפים ּכי לֹומר ירצה אהרן", דעבד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹלעגלא

הם ּבֹו וחפצים ּבּמּגפה,והמנּׁשקים ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לׁשנים. אחד מעׂשה ּבתרּגּומֹו יּתן לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻואנקלּוס

עׂשה היה הּוא ׁשם עֹוׂשים אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶָָָָֹוכן

ּתמן דעבדין וכל ּתרּגם כ"ב.) ל"ט, ְְְְְִִִֵֵַָָָ(ּבראׁשית

מתעבד. הוה מימריּה ְְֲֲִֵֵֵַָעל

‰Ùbn‰Âמׁשה ׁשהרג אחרי היתה הּזאת ¿««≈»ְֲֵֶֶַַַָָָֹ

ואמר, עליהם, והתּפּלל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָהעֹובדים

מֹוסר ׁשהיה ּבעבּור ּכי נא, מחני אין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואם

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עליהם רחם עליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָנפׁשֹו

עּמהם וׁשּיׁשלח הארץ אל להעלֹותם לֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר

לנּכֹות ורצה הּבאים), ּבּפסּוקים (עּיין ְְְְִִֵַַַַַָָָָמלא

לזה, ראּויים ׁשּיהיּו ּכדי הּגדֹול העון מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם

עליהם ׁשּגזר אֹו ּבהם, הּזאת הּמּגפה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוׁשלח

הּנגף. והחל ְֵֵֵֶֶַּכן

מּזהÈ¯Á‡Â(אֿה) עלה לֹו ואמר חזר זה ¿«¬≈ְֲִֵֶֶַַָָ

ּכי לֹומר א'.), (ּפסּוק והעם ְִַַָָָָאּתה

ּבתֹוכם, לׁשכני חּטאתם ּתמחה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמּגפה

לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר הארץ אל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָוהזּכיר

הּכנעני את וגרׁשּתי ואמר ּוליעקב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹליצחק

ׁשהביא הּמּגפה ּבעבּור ּכי ב'.), (ּבפסּוק ְְֲִִֵֵֶַַַָָוגֹו'

ונתרּצה חּטאתם, קצת נמחה עליהם ּגזר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"וׁשּיקּים אבֹותם" "זכּות להזּכיר מעט ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָלהם

ארץ טֹובה" ארץ אל להביאם הּׁשבּועה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

הארץ ּתּׁשחת ׁשּלא לֹו ורמז ּודבׁש חלב ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזבת

חּטאתם, מּפני יֹוׁשביה ּתחת ּתחנף ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

ׁשהבטחּו העממים" ׁשּׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻ"וׁשּיגרׁש

עליהם. ְֲִִֵֶָמּתחּלה

¯Ó‡Âּבפסּוק) ּבקרּב אעלה לא ּכי רצּוי ּדר ¿»«ְְְְֱִִִֶֶֶֶָֹ

ּבקׁשה ,ּבּדר אכל ּפן ,לטֹובת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָג'.),

ּפרענּיֹות, ׁשּתי ליׂשראל ּבכאן והּנה .ְְְְְְְְִִֵֵֵָָָָֻֻערּפ

והּׁשנית ּבתֹוכם, ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחת

את ׁשּיגרׁש עד מׁשה לפני מלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשלח

לא הארץ את ׁשּירׁשּו אחר אבל ְֲֶֶֶַַָָָָָֹֻהאּמֹות,

לכ ּכי להם, לעזר ּבמלא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹהבטיחם

העם וּיׁשמע אמר זה ּכל ועל .ּבּדר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהזּכיר

איׁש ׁשתּו ולא וּיתאּבלּו הּזה הרע הּדבר ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאת

הּׁשם והּנה ּכאבלים. ד'.), (ּפסּוק עליו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָעדיֹו

ׁשהתאּבלּו ראה וכאׁשר רחמים, מלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָרחמן

יׂשראל לבני אמר רחמים ּבדר ואמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחזר

(לעיל "עּמ" הזּכיר עּתה עד ּכי ה'.), ְְְִִִֵַַַָָ(ּפסּוק

יזּכירם ועּתה א'.), (ּפסּוק ו"העם" ז'.) ְְְִֵַַָָָָל"ב,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר אל אּתה" "נחם מּלכּלֹותם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנחמּתי

וגֹו' והאמרי הּכנעני מקֹום אל ,ל ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָֹּדּברּתי

ּכן להזּכיר רצה לא אבל י"ז.), ח'. ג', ְְְֲִֵֵַָָָֹ(לעיל

אעׂשה ל ּׁשּדּברּתי מה ּכאֹומר ּכעס, ּדר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּזה

ּביֹום ּכי חּטאתם, אּׂשא לא אבל ,ְְְֲִִֶַָָָָֹלכבֹוד

אֹותֹו אפקד חּטאתם, עליהם ּופקדּתי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּפקדי

לעת רמז וזה הארץ, אל ּבֹואם אחרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעליהם

(שמו"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו למה אֹו מּמּנה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּיגלּו

ּפרענּות ל ׁשאין ק"ב.) סנהדרין ג'. ְְְְִֵֶֶַָֻמ"ג,

העגל. מעון אּוקּיא ּבּה ֲִֵֵֵֶֶָָָֹׁשאין

‰ÌÚ.(לה) ˙‡ '‰ ÛbiÂהּכתּוב סּפר לא «ƒ…∆»»ִֵַָֹ

סּפר ּכאׁשר ּבּמּגפה, הּמתים היּו ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכּמה

ּבּמּגפה ּפרׁש וכאׁשר לוי, ּבני ּביד ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנהרגים

ּבעל וׁשל י"ד.), י"ז, (ּבּמדּבר קרח ּדבר ְְְִֶֶַַַַַָֹׁשל

ּבמּגפה מתּו לא אּולי ט'.), כ"ה, (ׁשם ְְֵֵַַָָֹּפעֹור

ּכענין עּתם, ּבלא למּות ה' נגפם אבל ְְְְֲִִַַָָָָָָֹאחת,

יבֹוא יֹומֹו אֹו יּגפּנּו ה' אם ּכי ֳִִִֶֶָָׁשּכתּוב

למנֹותם, חׁשׁש לא ואּולי י'.). כ"ו, ְְְִֵַַָָֹ(ׁשמּואלֿא'

י"א, (ּבּמדּבר ּבּתבערה הּמתים מנה לא כן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכי

ּבעם ה' וּי ׁשּנאמר הּתאוה, ּובקברֹות ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָא'.)

ל"ג.) י"א, (ׁשם מאד רּבה הּנֹופליםמּכה אבל . ְְֲִַַַָָָָֹ

ׁשהרגּו לֹומר לכבֹודם, ּפרט לוי ּבני יד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָעל

ּבטחּו. ה' על ּכי מהם ּפחדּו ולא ּבעם ְְֲִִֵֶַַָָָָֹרּבים

,Ï‚Ú‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ÏÚ ¯Ó‡Âהיּו ׁשּלא ¿»««¬∆»∆»≈∆ֶָֹ

מן היּו אבל לֹו, והּזֹובחים לֹו הּמׁשּתחוים ְְְֲֲִִִִִַַַָָמן

על הּנקהלים מן ּכלֹומר אֹותֹו, ְְִִִִַַַָָ"העֹוׂשים"

ׁשאמר ּובעבּור הּזהב. לֹו והּמביאים ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹאהרן

עבֹודתֹו, על לא העגל מעׂשה על ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנענׁשּו

אהרן להם עׂשה אׁשר ּפרׁש עׂשאּוהּו, לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהם

דאׁשּתעּבדּו "על ּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻּבמצותם.

המגּפפים ּכי לֹומר ירצה אהרן", דעבד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹלעגלא

הם ּבֹו וחפצים ּבּמּגפה,והמנּׁשקים ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לׁשנים. אחד מעׂשה ּבתרּגּומֹו יּתן לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻואנקלּוס

עׂשה היה הּוא ׁשם עֹוׂשים אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶָָָָֹוכן

ּתמן דעבדין וכל ּתרּגם כ"ב.) ל"ט, ְְְְְִִִֵֵַָָָ(ּבראׁשית

מתעבד. הוה מימריּה ְְֲֲִֵֵֵַָעל

‰Ùbn‰Âמׁשה ׁשהרג אחרי היתה הּזאת ¿««≈»ְֲֵֶֶַַַָָָֹ

ואמר, עליהם, והתּפּלל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָהעֹובדים

מֹוסר ׁשהיה ּבעבּור ּכי נא, מחני אין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואם

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עליהם רחם עליהם ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָנפׁשֹו

עּמהם וׁשּיׁשלח הארץ אל להעלֹותם לֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר

לנּכֹות ורצה הּבאים), ּבּפסּוקים (עּיין ְְְְִִֵַַַַַָָָָמלא

לזה, ראּויים ׁשּיהיּו ּכדי הּגדֹול העון מן ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם

עליהם ׁשּגזר אֹו ּבהם, הּזאת הּמּגפה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוׁשלח

הּנגף. והחל ְֵֵֵֶֶַּכן

מּזהÈ¯Á‡Â(אֿה) עלה לֹו ואמר חזר זה ¿«¬≈ְֲִֵֶֶַַָָ

ּכי לֹומר א'.), (ּפסּוק והעם ְִַַָָָָאּתה

ּבתֹוכם, לׁשכני חּטאתם ּתמחה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמּגפה

לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר הארץ אל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָוהזּכיר

הּכנעני את וגרׁשּתי ואמר ּוליעקב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹליצחק

ׁשהביא הּמּגפה ּבעבּור ּכי ב'.), (ּבפסּוק ְְֲִִֵֵֶַַַָָוגֹו'

ונתרּצה חּטאתם, קצת נמחה עליהם ּגזר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"וׁשּיקּים אבֹותם" "זכּות להזּכיר מעט ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָלהם

ארץ טֹובה" ארץ אל להביאם הּׁשבּועה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

הארץ ּתּׁשחת ׁשּלא לֹו ורמז ּודבׁש חלב ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזבת

חּטאתם, מּפני יֹוׁשביה ּתחת ּתחנף ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

ׁשהבטחּו העממים" ׁשּׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻ"וׁשּיגרׁש

עליהם. ְֲִִֵֶָמּתחּלה

¯Ó‡Âּבפסּוק) ּבקרּב אעלה לא ּכי רצּוי ּדר ¿»«ְְְְֱִִִֶֶֶֶָֹ

ּבקׁשה ,ּבּדר אכל ּפן ,לטֹובת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָג'.),

ּפרענּיֹות, ׁשּתי ליׂשראל ּבכאן והּנה .ְְְְְְְְִִֵֵֵָָָָֻֻערּפ

והּׁשנית ּבתֹוכם, ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחת

את ׁשּיגרׁש עד מׁשה לפני מלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשלח

לא הארץ את ׁשּירׁשּו אחר אבל ְֲֶֶֶַַָָָָָֹֻהאּמֹות,

לכ ּכי להם, לעזר ּבמלא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹהבטיחם

העם וּיׁשמע אמר זה ּכל ועל .ּבּדר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהזּכיר

איׁש ׁשתּו ולא וּיתאּבלּו הּזה הרע הּדבר ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאת

הּׁשם והּנה ּכאבלים. ד'.), (ּפסּוק עליו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָעדיֹו

ׁשהתאּבלּו ראה וכאׁשר רחמים, מלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָרחמן

יׂשראל לבני אמר רחמים ּבדר ואמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחזר

(לעיל "עּמ" הזּכיר עּתה עד ּכי ה'.), ְְְִִִֵַַַָָ(ּפסּוק

יזּכירם ועּתה א'.), (ּפסּוק ו"העם" ז'.) ְְְִֵַַָָָָל"ב,
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(ã)-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ
:åéìò Béãò Léà eúL̈²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּכׁשאמרּו:(שבת ּבחֹורב להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ונׁשמע' .'נעׂשה ְְֲִֶַַ

(ä)ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´
éúélëå Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íòäzòå E ©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãò ãøBäéìòî E:Cl-äNòà äî äòãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, כו)רגע לכם(ישעיה טֹוב ,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
מלא מעליכם∑zÚÂ‰.ׁשאׁשלח עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו ‡ClŒ‰NÚ.ּפרענּות ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ּבפקּדת ְְֶֶַַָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»∆¡∆»ְִַֻ

ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, .ׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי רמב"ן.את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|÷çøä äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
ýåýé Lwáî-ìk äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨§©¥´§Ÿ̈½

:äðçnì õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑:אמר לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לרב, לּתלמידמנּדה ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּכאלּפים(יהושע ּובינו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
BÏ.ּבּמּדה"אּמה ‡¯˜Â∑ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא ‰'.והיה Lw·ÓŒÏk∑מּכאן ִַַָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ»¿«≈ִָ

ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני ÚBÓ„.למבּקׁש Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה אחר: ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ≈≈∆…∆≈ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
הּׁשרת, מׁשהמלאכי ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים רמב"ן.ּכׁשהיּו ְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

‰„ÔÈד ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ d�ÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰È�ÈÊו Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È�· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ ˙È ·ÈÒ� ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לטֹובתם ּכי להם לאמר וצּוה החביב, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹּבׁשמם

ּכרגע", אֹותם אכּלה ׁשּלא ּבקרּבם אעלה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"לא

על ּולהתאּבל להּנחם עׂשּו אׁשר הטיבּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאבל

אעׂשה מה ואדעה ּתמיד, יעׂשּו וכן ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאתם,

ּכפי לדעּתי, חּטאתם אפקד ּכלֹומר ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹלהם,

לבה ּבֹוחן אני ּכי עונם, על והּנחמם תאּבלם ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

ואדעה יהיה האמת ּדר ועל ּכליֹות. ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָוחֹוקר

ּבהם, יעׂשה הרחמים ּבדעת ּכי ּל אעׂשה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָמה

כ"א.). י"ח, (ּבראׁשית אדעה לא ואם ְְְִִֵֵָָֹּכמֹו

כ'.). י"ח, (ׁשם ּפרׁשּתיו ְְִֵַָָּוכבר

וטעם ÌÈ„Ú,(ו) ˙‡ Ï‡¯NÈ È�· eÏv�˙iÂ ְַַ«ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»
עדי מּכל וּיתּפרקּו התנּצלּו זה ּבׁשמעם ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכי

ׁשּתרּגם ואנקלּוס ּתחּלה. ּׁשעׂשּו מּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻיֹותר

האֹומר ּכדברי ּדעּתֹו זין", "ּתקּון ְְְֲִִִִֵֵַַַָּבעדי

א'.) מ"ה, (שמו"ר רּבה זינאּותּבבראׁשית ְִִֵֵַָָ

ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשחגר ּכלֹומר להם, ְֶֶֶַַַַָָָָָָחגר

מּכל להּנצל זין ּכלי ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּוא

ל"ב, (שמו"ר ׁשּדרׁשּו ּכמֹו הּמות, ּומלא ְְְֶֶֶַַַַָָּפגע

"חרּות" ט"ז.), ל"ב, (לעיל הּלחת על חרּות ְֵֵַַָֹֻא'.)

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹותיו והם הּמות, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָמּמלא

את עליהם קּבלּו יׂשראל והּנה (תיב"ע). ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָהּוא

וזה העגל, ענׁש מּפני נפׁשם ּברצֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמיתה

ּבחטאם. וחרטה ּגדֹולה ּתׁשּובה ְְְְְֲִֶַַָָָָָענין

‰‡‰Ï.(ז) ˙‡ ÁwÈ ‰LÓeלהּלן) רּׁש"י ּכתב ∆ƒ«∆»…∆ְִַַַָָ

נֹוהג מׁשה היה הּזה הּדבר י"א.) ֵֶֶַַָָָָָּפסּוק

יֹותר, לא הּמׁשּכן, ׁשהּוקם עד הּכּפּורים ְִִִִֵֶַַַַָֹמּיֹום

ּבי"ח הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְֲִֵֶַַַׁשהרי

עלה ּבי"ט החֹוטאים, ודן העגל את ְְְִֵֶֶַַָָָָָׂשרף

נאמר אלּול ּבר"ח יֹום, ארּבעים ׁשם ְְְֱֱִֶַַָָָָועׂשה

לּוחֹות לקּבל ב'.) ל"ד, (להּלן בּבקר ועלית ְְְִֵֶַַַָָָֹלֹו

ּבעׂשרה אחרים, יֹום מ' ׁשם ועׂשה ְְֲֲִִֵַָָָָָׁשנּיֹות

ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבתׁשרי

לצּוֹות התחיל וירד, האחרֹונֹות לּוחֹות לֹו ְְְֲִִַַַַָָָּומסר

ּבניסן, ּבאחד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן מלאכת ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָעל

מּׁשם. אּלא עּמֹו נדּבר לא הּמׁשּכן ְְִִִִִֶֶַַַָָָֹּומּׁשהּוקם

אחר זה ּכל ׁשהיה אברהם רּבי ּדעת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָוכן

מקּדם ואין הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את ְְְִִֵֶֶַַָֻׁשהֹוריד

ּבּתֹורה. ְַָָֻּומאחר

B�È‡Âזה להזּכיר ּטעם מה ּכי ּבעיני, נכֹון ¿≈ְְְִִֵֶַַַַַָ

רּבֹותינּו ודברי הּפרׁשה, ּבאמצע ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּבכאן

חטא ּבעבּור זה מׁשה ׁשעׂשה הּמדרׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבכל

לּתלמיד, מנּדה לרב מנּדה מׁשה ּדרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻהעגל,

ואּתה ּבכעס אני (ּכאן), רּׁש"י ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּוכמֹו

ּפסּוק להּלן (רּׁש"י יקרבם מי ּכן אם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבכעס

יֹום אחרי האהל הֹוצאת היה ואם ְֲִֵֶַַָָָָֹי"א.).

ּגם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגם הּנה ִִִֵַַַַָָהּכּפּורים,

רדּתֹו ּביֹום ּכי הּנראה אבל היּו. ּברצֹון ְְְְֲִִִֶֶַָָָמׁשה

ויהי עֹובדיו, ודן העגל ׂשרף ּבתּמּוז ְְְְְִֵֶַַַָָָָּבי"ז

לכּפר ה' אל ׁשּיעלה להם אמר ְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּמחרת

וזהּו הּכבֹוד, ׁשּׁשם ההר אל ועלה ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָעליהם,

והתּפּלל ל"א.), ל"ב, (לעיל ה' אל מׁשה ְְְִֵֵֶֶַַָָוּיׁשב

והּׁשם הּזה, העם חטא אּנא קצרה ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָּתפּלה

נחה ל ועּתה לי, חטא אׁשר מי אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָענה

ּפסּוקים (ׁשם הּנגף ּבהם והחל העם, ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאת

`yz zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(ç)eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

i"yx£È‰Â‰∑הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑אל ללכת הּמחנה, מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ
ÌÚ‰ŒÏk.האהל eÓe˜È∑מהם ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו LÓ‰.עֹומדים È¯Á‡ eËÈa‰Â∑אׁשרי לׁשבח: ֶָֹ»»»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְִֵַַ

אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה .ילּוד ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(è)ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−
:äLî-íò øaãå ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ז)ּכמֹו :(במדבר ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הּקֹול ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"וּיׁשמע

ההדיֹוט עם מדּבר ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו .'מּדּבר' ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(é)øåìäàä çút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬
ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ�‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר היהלאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַָָ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב ולאמׁשה הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי הּלּוחֹותיֹותר, כח)נׁשּתּברּו ׁשּנאמר(תענית עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לב) ׁשּנאמר(לעיל רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי ט): "ואתנּפל(דברים : ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּובראׁש וגֹו'", ה' מ'לפני ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּברצֹון.(שם האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר
אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמׁשה:

מֹועד מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ‰Án�‰.ּבניסן, Ï‡ ·LÂ∑ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ¿»∆««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

Ïkח ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

�ÈÁ˙ט ‡�kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡��Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי ‡��Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

d�LÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe� ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡�kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתה מּזה עלה ל לֹו וצּוה ְֲִִֵֵֶַָָל"גֿל"ה.),

זה הּגיד והּוא א'ֿג'.) (ּפסּוקים ְְְִִִֶָָוהעם,

(ּפסּוקים עדים את וּיתנּצלּו וּיתאּבלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

מאד אר הּדבר ּכי מׁשה ראה אז ְִֶַָָָָָָֹֹד'ֿו'.).

ונטה האהל ולקח ּבסֹופֹו, ּיהא מה ידע ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ׁשכינה ׁשּתהיה ז'.) (ּפסּוק לּמחנה חּוץ ְְֲִִֶֶֶַַָָלֹו

העם, ּבקרב ׁשֹורה אינּנה ּכי מּׁשם, לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמדּברת

י לא הּמחנה ּבקרב האהל יהיה לֹוואם היה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

(ׁשם), ה' מבּקׁש ּכל והיה ואמר מּׁשם. ְְְִִֵַַַָָָָָָהּדּבּור

אליו. יֹוצא ה' מבּקׁש ּכל ׁשּיהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָטעם,

ּכל לסּפר יׁשלים י"א.) ח', (ּפסּוקים ְְְְִִֵַַַָָוהּכתּוב

ׁשהּוקם עד ׁשם האהל ּבעֹוד ּׁשהיה ְֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּבניסן אחד עד הּכּפּורים מּיֹום והּוא ְְְִִִִִֶַַַָָָהּמׁשּכן,

פ"ז:). (ׁשּבת רּבֹותינּו ּדעת ֵַַַַַָעל

È˙È‡¯Âרּבי מ"ו.) (ּפרק אליעזר רּבי ּבפרקי ¿»ƒƒְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַ

עׂשה יֹום מ' אֹומר, קרחה ּבן ְְֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע

וׁשֹונה ּבּיֹום, מקרא ּבדת קֹורא ּבהר, ְְְִֵֶֶַַָָָמׁשה

את לקח יֹום מ' ּולאחר ּבּלילה. מׁשנה ְְְְִֶַַַַַַָָָּבדת

ׁשבר ּבתּמּוז ּבי"ז הּמחנה. אל וירד ְְְֲֶֶַַַַַַָָהּלּוחֹות

ועׂשה יׂשראל, חֹוטאי את והרג הּלּוחֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָאת

וכּתתֹו העגל את ׁשּׂשרף עד ּבּמחנה יֹום ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָמ'

מּיׂשראל זרה עבֹודה והכרית הארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכעפר

אמר אלּול ּובר"ח ּבמקֹומֹו. ׁשבט ּכל ְְְְֱִִִֵֶַָָוהתקין

והעבירּולֹו ההרה, אלי עלה הּוא ּברּו ְֱֲִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

ׁשּלא להר עלה מׁשה ׁשהרי ּבּמחנה ֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ּברּו והּקדֹוׁש זרה, עבֹודה אחר עֹוד ְְֲִַַַָָָָָיתעּו

אלהים עלה ׁשּנאמר ׁשֹופר, ּבאֹותֹו נתעּלה ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֹהּוא

ו'.). מ"ז, (ּתהּלים ׁשֹופר ּבקֹול ה' ְְְִִִָָּבתרּועה

ּבׁשֹופר ּתֹוקעין ׁשּיהיּו חכמים התקינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶָָוכן

ּדברי ּכאן עד וׁשנה. ׁשנה ּבכל אלּול ְְְְֱִֵַָָָָָָּבר"ח

האהל את יּקח ּומׁשה יהיה ּכן ואם זֹו. ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאּגדה

ּבתּמּוז מּי"ח ז'ֿי"א.) (ּפסּוקים הּפרׁשה ְְְִִַַָָָָוכל

ּבניסן. אחד עד הּכּפּורים ּומּיֹום מ' סֹוף ְִִִִֶַַַָָעד

Ï·‡הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּכהגן זה יבא לא ¬»ִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יֹום ארּבעים ּכראׁשֹונה ה' לפני ְְְִִִֵֶַַַָָָָואתנּפל

(ּדברים וגֹו' אכלּתי לא לחם לילה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוארּבעים
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(ç)eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

i"yx£È‰Â‰∑הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑אל ללכת הּמחנה, מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ
ÌÚ‰ŒÏk.האהל eÓe˜È∑מהם ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו LÓ‰.עֹומדים È¯Á‡ eËÈa‰Â∑אׁשרי לׁשבח: ֶָֹ»»»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְִֵַַ

אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה .ילּוד ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(è)ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−
:äLî-íò øaãå ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ז)ּכמֹו :(במדבר ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הּקֹול ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"וּיׁשמע

ההדיֹוט עם מדּבר ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו .'מּדּבר' ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(é)øåìäàä çút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬
ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ�‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר היהלאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַָָ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב ולאמׁשה הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי הּלּוחֹותיֹותר, כח)נׁשּתּברּו ׁשּנאמר(תענית עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לב) ׁשּנאמר(לעיל רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי ט): "ואתנּפל(דברים : ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּובראׁש וגֹו'", ה' מ'לפני ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּברצֹון.(שם האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר
אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמׁשה:

מֹועד מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ‰Án�‰.ּבניסן, Ï‡ ·LÂ∑ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ¿»∆««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

Ïkח ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

�ÈÁ˙ט ‡�kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡��Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי ‡��Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

d�LÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe� ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡�kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתה מּזה עלה ל לֹו וצּוה ְֲִִֵֵֶַָָל"גֿל"ה.),

זה הּגיד והּוא א'ֿג'.) (ּפסּוקים ְְְִִִֶָָוהעם,

(ּפסּוקים עדים את וּיתנּצלּו וּיתאּבלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

מאד אר הּדבר ּכי מׁשה ראה אז ְִֶַָָָָָָֹֹד'ֿו'.).

ונטה האהל ולקח ּבסֹופֹו, ּיהא מה ידע ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ׁשכינה ׁשּתהיה ז'.) (ּפסּוק לּמחנה חּוץ ְְֲִִֶֶֶַַָָלֹו

העם, ּבקרב ׁשֹורה אינּנה ּכי מּׁשם, לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמדּברת

י לא הּמחנה ּבקרב האהל יהיה לֹוואם היה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

(ׁשם), ה' מבּקׁש ּכל והיה ואמר מּׁשם. ְְְִִֵַַַָָָָָָהּדּבּור

אליו. יֹוצא ה' מבּקׁש ּכל ׁשּיהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַָָטעם,

ּכל לסּפר יׁשלים י"א.) ח', (ּפסּוקים ְְְְִִֵַַַָָוהּכתּוב

ׁשהּוקם עד ׁשם האהל ּבעֹוד ּׁשהיה ְֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּבניסן אחד עד הּכּפּורים מּיֹום והּוא ְְְִִִִִֶַַַָָָהּמׁשּכן,

פ"ז:). (ׁשּבת רּבֹותינּו ּדעת ֵַַַַַָעל

È˙È‡¯Âרּבי מ"ו.) (ּפרק אליעזר רּבי ּבפרקי ¿»ƒƒְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַ

עׂשה יֹום מ' אֹומר, קרחה ּבן ְְֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע

וׁשֹונה ּבּיֹום, מקרא ּבדת קֹורא ּבהר, ְְְִֵֶֶַַָָָמׁשה

את לקח יֹום מ' ּולאחר ּבּלילה. מׁשנה ְְְְִֶַַַַַַָָָּבדת

ׁשבר ּבתּמּוז ּבי"ז הּמחנה. אל וירד ְְְֲֶֶַַַַַַָָהּלּוחֹות

ועׂשה יׂשראל, חֹוטאי את והרג הּלּוחֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָאת

וכּתתֹו העגל את ׁשּׂשרף עד ּבּמחנה יֹום ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָמ'

מּיׂשראל זרה עבֹודה והכרית הארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכעפר

אמר אלּול ּובר"ח ּבמקֹומֹו. ׁשבט ּכל ְְְְֱִִִֵֶַָָוהתקין

והעבירּולֹו ההרה, אלי עלה הּוא ּברּו ְֱֲִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

ׁשּלא להר עלה מׁשה ׁשהרי ּבּמחנה ֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ּברּו והּקדֹוׁש זרה, עבֹודה אחר עֹוד ְְֲִַַַָָָָָיתעּו

אלהים עלה ׁשּנאמר ׁשֹופר, ּבאֹותֹו נתעּלה ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֹהּוא

ו'.). מ"ז, (ּתהּלים ׁשֹופר ּבקֹול ה' ְְְִִִָָּבתרּועה

ּבׁשֹופר ּתֹוקעין ׁשּיהיּו חכמים התקינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶָָוכן

ּדברי ּכאן עד וׁשנה. ׁשנה ּבכל אלּול ְְְְֱִֵַָָָָָָּבר"ח

האהל את יּקח ּומׁשה יהיה ּכן ואם זֹו. ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאּגדה

ּבתּמּוז מּי"ח ז'ֿי"א.) (ּפסּוקים הּפרׁשה ְְְִִַַָָָָוכל

ּבניסן. אחד עד הּכּפּורים ּומּיֹום מ' סֹוף ְִִִִֶַַַָָעד

Ï·‡הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּכהגן זה יבא לא ¬»ִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יֹום ארּבעים ּכראׁשֹונה ה' לפני ְְְִִִֵֶַַַָָָָואתנּפל

(ּדברים וגֹו' אכלּתי לא לחם לילה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוארּבעים



yz`קק zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyily meil inei xeriy

וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון
יקרבם'? מי ּכן אם ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר רמב"ן.ּומדרׁשֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ß xc` a"i iyily mei ß

(áé)ìòä éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©
énò çìLz-øLà úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−¦¦®

ézòãé zøîà äzàå:éðéòa ïç úàöî-íâå íLá E §©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ וגֹו'".∑¯‡‰ הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לי אמרּת כג)ואׁשר מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו EÈzÚ„È.אין z¯Ó‡ ‰z‡Â ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»¿«¿ƒ

ÌL·∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי וגם(לעיל וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לעֹולם יאמינּו רמב"ן."ּב ְְֲִַָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòå-úà àð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå EëøcEnò ék äàøe E §¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−

:äfä éBbä©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑?ּבעיני חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת .אם ¿«»ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

EÈ�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו "למעןואדע ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אּכיר למען חן", החןאמצא מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ

ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּגדֹול"
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּברכֹותּתׁשלּום ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. אפניהם(דף על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאתי סדרם .ועל ְְִִַָָ

ÈÏיב ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È È�zÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ È�Ú„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ה' לפני ואתנּפל ּוכתיב י"חֿי"ט.), ְְְִִֵֵֶַַָט',

אׁשר הּלילה ארּבעים ואת הּיֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָארּבעים

ט', (ׁשם אתכם להׁשמיד ה' אמר ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהתנּפלּתי

יֹום ּבמ' זה ּכל ׁשּיהיה אפׁשר ואי ְְְְִִֶֶֶֶָָכ"ה.).

אלי "ועלה ל ּפסל לֹו ׁשּנאמר אחר ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהאחרֹונים

ּברצֹון, היּו ּכי א'ֿב'.), ל"ד, (להּלן ְְִַָָָָָָההרה"

אתכם. להׁשמיד ּבּטל ְְְְִִֵֶֶַָּוכבר

�Ú¯.(יא) Ôe� Ôa ÚLB‰È B˙¯LÓeּכתב ¿»¿¿À«ƒ««ַָ

ׁשנים ועׂשר מאה יהֹוׁשע חיה ְְִֵֶֶַָָָָֻר"א

(זבחים אמרּו וחכמים כ"ט.), כ"ד, ְְְֲִִַַָָָֻ(יהֹוׁשע

ׁשנים וׁשבע ּכבׁש ׁשנים ׁשבע ּכי ְִִִֶֶַַַָָָקי"ח:)

ׁשנה, וׁשׁש חמּׁשים ּבן היה ּכן אם ֲִִִִֵֵֵֶָָָָָחּלק,

ּפרּוׁשֹו וככה נער, הּכתּוב יקראהּו ְְְִֵֵֵַַַָָָָואי

ּדעּתי ועל נער. ׁשרּות נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְְִִֵַַַַַָֻּומׁשרתֹו

ּכי נער, מׁשרת ּכל ׁשּיּקרא הּקדׁש לׁשֹון ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

והמׁשרת האיׁש, הּוא הּנכּבד הּׂשררה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָּבעל

ד', (מלכיםֿב' נערֹו ּגיחזי וכן נער, יּקרא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָלֹו

לפנינּו ויׂשחקּו הּנערים נא יקּומּו ְְֲִִֵַַָָָָי"ב.),

נׂשאי נערים עׂשרה וכן י"ד.), ב', ְְְְֲִֵֵֵָָָֹ(ׁשמּואלֿב'

ימסר לא יֹואב ּכי ט"ו.), י"ח, (ׁשם יֹואב ְְִִֵָָָֹֹּכלי

ידֹו. על ׁשעמדּו חיל ּגּבֹורי לאנׁשים רק ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכליו

יהֹוׁשע אמר המרּגלים האנׁשים ולׁשנים ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֻּוכתיב

הּנערים וּיבאּו ּוכתיב כ"ב.), ו', ְְְִִַַַָָֹֻ(יהֹוׁשע

ׁשהיּו מּפני כ"ג.), ּפסּוק (ׁשם וגֹו' ְְְְִִֵֶַַָָָהמרּגלים

וכן רּבים, וכן להם. מרּגלים העדה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמׁשרתי

ב (אסּתר מׁשרתיו הּמל ּבארנערי ב'.), ,' ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מׁשרתי הּמל לפני העֹומדים האנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

יאמר ּכן ואם החצר. מׁשרתי לא ְְְִֵֵֵֶַָָֹֹּגּופֹו,

ׁשּלא ּתמיד" "מׁשרת נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִֵֶַָָָֹֻּומׁשרתֹו

האהל. מּתֹו ִֶָָֹימּוׁש

,Ôe� Ôa ÌÚËÂוכן סּגֹול, ּתמּורת ּבחירק ּבא ¿««ƒְְְִִֵֶַָ

א'.), ל', (מׁשלי יקה ּבן אגּור ְְִִִֵֵֶָָּדברי

י'.), ד', (יֹונה אבד לילה ּובן היה לילה ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּבן

ועם ב'.). כ"ה, (ּדברים הרׁשע הּכֹות ּבן ְְִִִִַָָָָאם

הּצּדיק ּבׁשם נמלט לא מּדּוע ּתמּה אני זה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכל

נהגּו ּכי חֹוׁשב ואני ּכּמנהג. ׁשּיבא אחד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזה

ּבתלמידי הּגדֹול היה ּכי לכבֹוד, ּכן ְְְְִִִֵֵַַָָָָלקרֹותֹו

הּנבֹון, ּכלֹומר ּבינּון, לֹו ויקראּו רּבנּו ְְְְִִֵֶַַַָמׁשה

ענינֹו יהיה אֹו ּכמֹוהּו, וחכם נבֹון אין ְְְִִִֵֶָָָָָּכי

לפני מּלׁשֹון נּון יעׂשּו מֹוליד, ׁשהּבינה ְְְֲִִִִֵֶַַַָֻיהֹוׁשע

י"ז.). ע"ב, (ּתהּלים ׁשמֹו יּנֹון ְְִִִֶֶׁשמׁש

‡Ó¯(יב) ‰z‡ ‰‡¯ '‰ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¿≈«»…≈
.ÈÏ‡ׁשם ּבעלֹותֹו סיני ּבהר זה היה ≈«ְֲִֶַַַָָָ

"וּיעל לֹומר הּכתּוב הצר ולא ּבתּמּוז, ְְְְַַַַַַַָֹֻּבי"ט

אֹומר אּתה ראה אליו וּיאמר ה' אל ְֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

סיני ּבהר ׁשֹוכן הּכבֹוד היֹות עת ּכל ּכי ְֱִִֵֵֵַַַַָָאלי",

אעלה ועּתה אמר וכן הּדּבּור, ׁשּׁשם ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּידּוע

מׁשה וּיׁשב ואמר ל'.), ל"ב, (לעיל ה' ְְֵֶֶַַָָָאל

הּמקֹום אל ׁשּׁשב ל"א.), ל"ב, (לעיל ה' ְֵֶֶֶַָָאל

ה'. ּפני את ׁשם עמד ְֲֵֶֶַָָאׁשר

.ÈnÚ ÁÏLz ¯L‡ ˙‡ ÈpzÚ„B‰ ‡Ï ‰z‡Â¿«»…«¿«ƒ≈¬∆ƒ¿«ƒƒ
מלא ׁשלח אנכי הּנה לי ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשאמרּת

אני ׁשאין הֹודעה", זֹו "ואין כ'.), כ"ג, ְְֲִֵֵֵֶָָ(לעיל

ּבלׁשֹון נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ּבֹו, ְְְִִֵֵֶַָָחפץ

ּובעת ּכן, עּתה יאמר לּמה ּכי ועֹוד, ְְִֵֵַַַָָָָֹהּכתּוב,

וכי מּמּנּו, ׁשתק ההּוא הּדּבּור לֹו ְֱִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר

העגל. מעׂשה ּבעבּור להרויח עּתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָיבּקׁש

ּבכאן אמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי הענין, ְְֲִִַַָָָָָָָאבל

ב'.), (ּפסּוק מלא לפני וׁשלחּתי ְְְְְִֶֶַַָָָָלמׁשה

הּמלא הּוא מי הֹודעּתני לא לֹו אמר ְְִִֶַַַַַָָֹּומׁשה

ׁשּׁשמ הראׁשֹון מלא הּוא אם עּמי, ְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשּתׁשלח

בׁשם, ידעּתי אמרּת ואּתה טעם וזה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבקרּבֹו.

ר"א ּכתב וכן ,"ּבׁשמ" ורֹוממּתני ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ"ׁשּידעּתני"

כ"ג, (לעיל ּדעּתֹו ועל כ"א.). ּפסּוק ְְְְֵַַַָָ(להּלן

יבחרּו אׁשר הּמלא אנכי) הּנה ד"ה סֹוף ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹכ'.

ּבּפסּוקים ׂשכלֹו ּבטּוב הבין מיכאל. הּוא ְְְִִִִֵֵַָּבֹו

ּוליׂשראל למׁשה רצּוי הראׁשֹון הּמלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכי

ולא ׁשמע לא ּכי האמת לדעת יּוכל לא ְֱֲִֶַַַַָָָָֹֹֹאבל

ִֵָיּנבא.
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם eÎÏÈ(ידֿטז) È�tהמפרׁשים ּכל ּדעת על ְַַ»«≈≈ְְִַַַַָָ

אני ּבׁשמּואל) והרד"ק וראב"ע ְְְֲִִִֵַַַָ(רּׁש"י

הלכים ּופני ּדֹומה, לֹו והביאּו ,אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹּבעצמי

י"א.). י"ז, (ׁשמּואלֿב' ְְֵַָּבקרב

רּׁש"יוטעם ּדעת על הלכים ּפני אין אם ְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

ּתעלנּו אל מלא ידי על ּכי חפץ, אני ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבזה

הֹולכים ּפני אין אם ׁשּיאמר וחלילה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּזה.

(להּלן ּפרׁש ור"א ילכּו. ּפני ׁשהבטיחֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאחרי

ּבעצמי "אני למׁשה אמר ה' ּכי כ"א.) ְְְֲִִִֶַַָָּפסּוק

,אל לבּד עּמ ּכי ,לבּד ל והניחֹותי "ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָאל

הּגֹוי עם הֹולכים ּפני אין אם הׁשיב ְִִִִֵֵֶֶַָּומׁשה

ּבלׁשֹון ּתעלנּו, אמר ּולכ מּזה, ּתעלנּו אל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֻּכּלֹו

ִַרּבים.

Ìbלא ּתחּלה אמר מׁשה ּכי מתּקן אינּנּו זה «ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּבלׁשֹון עּמי, ּתׁשלח אׁשר את ְְְֲִִִִִֶֶַַַהֹודעּתני

אמר החטא קדם הרצֹון ּבעת ּגם והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיחיד,

ולהביא לׁשמר לפני מלא ׁשלח אנכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּנה

ּגם יׂשראל עם ידּבר ואם כ'.), כ"ג, ְְְְִִִֵֵֵַַָ(לעיל

מׁשה היה ּכן אם ועֹוד, ּכן. יאמר ּבעבּורם ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹזה

עּמֹו, ׁשּיׁשלח הּמלא מי ׁשּיֹודיעּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָמבּקׁש

ׁשמי ּכי ּבֹו ׁשּנאמר ּבּמלא רֹוצה היה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּנה

ּבטֹובה ענהּו והּׁשם כ"א.), כ"ג, (לעיל ְְְְְִֵֵַָָָּבקרּבֹו

ׁשּיל" ּׁשּׁשאל מּמה יֹותר ּומכּפלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכפּולה

ּבעצמֹו". ְְַהּוא

Ï·‡למי להלמּה אפׁשר אי הּזאת הּפרׁשה ¬»ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

הּוא וכ הּתֹורה. ּבסתרי ׁשמע ְְְִֵֶַַָָָֹׁשּלא

ּדר על ואּתההענין אמר מׁשה ּכי האמת, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

אׁשר הּמלא מי י"ב.) (ּפסּוק הֹודעּתני ְְֲִִֶַַַַָָֹלא

ׁשאמר ּדברים ׁשני לֹו ׁשּיקּים ּובּקׁש עּמי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתׁשלח

ׁשאּודע ּכלֹומר (ׁשם), בׁשם ידעּתי האחד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,

.ּבעבּור זהּבׁשמי, אמרּת ואּתה ׁשּיהיה ויּתכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

להם נֹודעּתי לא ה' ּוׁשמי לֹו ּׁשאמר ְְִִִֶֶַַַָָֹמּמה

והּדבר (ׁשם). ּפרׁשּתי ּכאׁשר ג'.), ו', ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ(לעיל

י"ב.), (ּפסּוק ּבעיני חן מצאת וגם ְְִֵֵֵַַָָָָָהּׁשני,

ואמר הּדעת. ּדבקּות והּוא חן, מֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּיהיה

י"ג.), (ּפסּוק ּבעיני חן מצאתי נא אם ְְִִֵֵֶַָָָָָועּתה

"נתיבֹות (ׁשם) נא הֹודעני הּדין, ְְִִִִִֵַַָָּבמּדת

ואדע ,ּבׁשמ נֹודע אּתה ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהּדרכים"

ּוראה הּגדֹול, החן אמצא למען ליחד ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ(ׁשם),

והם אביהם אּתה (ׁשם), הּזה הּגֹוי עּמ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּכי

ּכען "ידעני ׁשאֹומר אנקלּוס יתּכּון ולזה .ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבני

לֹו ענה אז ."רחמ ואדע טּוב אֹורח ְֲִַַַָָָָָָית

מלא י"ד.), (ּפסּוק ילכּו ּפני הּוא ּברּו ְֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש

ׁשעליו ּפני, יראּו ׁשּבֹו חפצים אּתם אׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּברית

ח'.), מ"ט, (יׁשעיה עניתי רצֹון ּבעת ְְְֱֲִִֵֶַַָָנאמר

אתנהג ׁשּלא ,ל אֹותֹו והנחתי בקרּבֹו, ׁשמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹּכי

ּכלּולה ּבמּדה אּלא עּזה, הּדין ּבמּדת ְְְְִִִִֶַַַָָָָעּמ

אלהי ה' ּבהניח והיה מּלׁשֹון הרחמים, ְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָֹּבמּדת

ּכענין והּוא י"ט.), כ"ה, (ּדברים איבי מּכל ְְְְְְִִִֶָָָֹל

(יחזקאל ּבם חמתי והניחתי אּפי וכלה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר

ּבעצמ ּפני אין אם מׁשה ענה אז י"ג.). ְְְִֵֶֶַָָָָה',

עּמנּו ׁשּתהיה מּזה, ּתעלנּו אל הלכים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹּובכבֹוד

וארא ּבפרׁשת הּתנאין היּו כן ּכי ּבפנים, ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּפנים

ּגדל ּבכח למעלה הזּכיר וכן ו'ֿח'.). ו', ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹ(לעיל

יבּקׁש והּנה ז'ֿי"א.), ל"ב, (לעיל חזקה ְְְְֲִֵֵֵַָָָּוביד

חזקה ּוביד ּגדֹול ּבכח הארץ אל אֹותם ְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה

ונפלינּו וטעם מּמצרים. ּבהם הֹוציאם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָּכאׁשר

ּכן ואין "ּבּמפלא", חלקנּו ׁשּיהא ,ועּמ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֻאני

האדמה. ּפני על אׁשר העם ְְֲֲֵֶַָָָָָָלכל

‡NÚ‰.(יז) z¯ac ¯L‡ ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ Ìb«∆«»»«∆¬∆ƒ«¿»∆¡∆
יֹום ארּבעים ּבסֹוף הּזה הרצֹון היה ְְִֶַַַָָָָָאּולי

ל"א.), ּכאן (ּתנחּומא רּבֹותינּו ּדעת על ְְִִֵַַַַַַָָהּׁשנּיים

ואמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נתרּצה ְְֲִֶַַַַָָָָּכאׁשר

(להּלן ּכראׁשנים אבנים לחת ׁשני ל ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻּפסל

א'.). ל"ד,
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(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeéEnòå éðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½
øLà íòä-ìkî Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑תׁשרה ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אליליםׁשכינת עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È�‡ e�ÈÏÙ�Â∑ּכמֹו העם, מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ט)ונהיה :(לעיל ְְְֱִִִֵַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
וגֹו' יׂשראל מקנה ּבין ה' .""והפלה ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ß xc` b"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑על הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)ידי ׁשליח(איוב ידי על ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי רמב"ן.: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

CÏ:יד ÁÈ�‡Â C‰˙ Èz�ÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו Cz�ÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡��È˜Ò˙ ‡Ï ‡��È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡�nÚ Cz�ÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡�‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡�Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם eÎÏÈ(ידֿטז) È�tהמפרׁשים ּכל ּדעת על ְַַ»«≈≈ְְִַַַַָָ

אני ּבׁשמּואל) והרד"ק וראב"ע ְְְֲִִִֵַַַָ(רּׁש"י

הלכים ּופני ּדֹומה, לֹו והביאּו ,אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹּבעצמי

י"א.). י"ז, (ׁשמּואלֿב' ְְֵַָּבקרב

רּׁש"יוטעם ּדעת על הלכים ּפני אין אם ְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

ּתעלנּו אל מלא ידי על ּכי חפץ, אני ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבזה

הֹולכים ּפני אין אם ׁשּיאמר וחלילה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּזה.

(להּלן ּפרׁש ור"א ילכּו. ּפני ׁשהבטיחֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאחרי

ּבעצמי "אני למׁשה אמר ה' ּכי כ"א.) ְְְֲִִִֶַַָָּפסּוק

,אל לבּד עּמ ּכי ,לבּד ל והניחֹותי "ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָאל

הּגֹוי עם הֹולכים ּפני אין אם הׁשיב ְִִִִֵֵֶֶַָּומׁשה

ּבלׁשֹון ּתעלנּו, אמר ּולכ מּזה, ּתעלנּו אל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֻּכּלֹו

ִַרּבים.

Ìbלא ּתחּלה אמר מׁשה ּכי מתּקן אינּנּו זה «ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּבלׁשֹון עּמי, ּתׁשלח אׁשר את ְְְֲִִִִִֶֶַַַהֹודעּתני

אמר החטא קדם הרצֹון ּבעת ּגם והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיחיד,

ולהביא לׁשמר לפני מלא ׁשלח אנכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּנה

ּגם יׂשראל עם ידּבר ואם כ'.), כ"ג, ְְְְִִִֵֵֵַַָ(לעיל

מׁשה היה ּכן אם ועֹוד, ּכן. יאמר ּבעבּורם ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹזה

עּמֹו, ׁשּיׁשלח הּמלא מי ׁשּיֹודיעּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָמבּקׁש

ׁשמי ּכי ּבֹו ׁשּנאמר ּבּמלא רֹוצה היה ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּנה

ּבטֹובה ענהּו והּׁשם כ"א.), כ"ג, (לעיל ְְְְְִֵֵַָָָּבקרּבֹו

ׁשּיל" ּׁשּׁשאל מּמה יֹותר ּומכּפלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכפּולה

ּבעצמֹו". ְְַהּוא

Ï·‡למי להלמּה אפׁשר אי הּזאת הּפרׁשה ¬»ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

הּוא וכ הּתֹורה. ּבסתרי ׁשמע ְְְִֵֶַַָָָֹׁשּלא

ּדר על ואּתההענין אמר מׁשה ּכי האמת, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

אׁשר הּמלא מי י"ב.) (ּפסּוק הֹודעּתני ְְֲִִֶַַַַָָֹלא

ׁשאמר ּדברים ׁשני לֹו ׁשּיקּים ּובּקׁש עּמי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתׁשלח

ׁשאּודע ּכלֹומר (ׁשם), בׁשם ידעּתי האחד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,

.ּבעבּור זהּבׁשמי, אמרּת ואּתה ׁשּיהיה ויּתכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

להם נֹודעּתי לא ה' ּוׁשמי לֹו ּׁשאמר ְְִִִֶֶַַַָָֹמּמה

והּדבר (ׁשם). ּפרׁשּתי ּכאׁשר ג'.), ו', ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ(לעיל

י"ב.), (ּפסּוק ּבעיני חן מצאת וגם ְְִֵֵֵַַָָָָָהּׁשני,

ואמר הּדעת. ּדבקּות והּוא חן, מֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּיהיה

י"ג.), (ּפסּוק ּבעיני חן מצאתי נא אם ְְִִֵֵֶַָָָָָועּתה

"נתיבֹות (ׁשם) נא הֹודעני הּדין, ְְִִִִִֵַַָָּבמּדת

ואדע ,ּבׁשמ נֹודע אּתה ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהּדרכים"

ּוראה הּגדֹול, החן אמצא למען ליחד ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ(ׁשם),

והם אביהם אּתה (ׁשם), הּזה הּגֹוי עּמ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּכי

ּכען "ידעני ׁשאֹומר אנקלּוס יתּכּון ולזה .ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבני

לֹו ענה אז ."רחמ ואדע טּוב אֹורח ְֲִַַַָָָָָָית

מלא י"ד.), (ּפסּוק ילכּו ּפני הּוא ּברּו ְֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש

ׁשעליו ּפני, יראּו ׁשּבֹו חפצים אּתם אׁשר ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּברית

ח'.), מ"ט, (יׁשעיה עניתי רצֹון ּבעת ְְְֱֲִִֵֶַַָָנאמר

אתנהג ׁשּלא ,ל אֹותֹו והנחתי בקרּבֹו, ׁשמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹּכי

ּכלּולה ּבמּדה אּלא עּזה, הּדין ּבמּדת ְְְְִִִִֶַַַָָָָעּמ

אלהי ה' ּבהניח והיה מּלׁשֹון הרחמים, ְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָֹּבמּדת

ּכענין והּוא י"ט.), כ"ה, (ּדברים איבי מּכל ְְְְְְִִִֶָָָֹל

(יחזקאל ּבם חמתי והניחתי אּפי וכלה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר

ּבעצמ ּפני אין אם מׁשה ענה אז י"ג.). ְְְִֵֶֶַָָָָה',

עּמנּו ׁשּתהיה מּזה, ּתעלנּו אל הלכים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹּובכבֹוד

וארא ּבפרׁשת הּתנאין היּו כן ּכי ּבפנים, ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּפנים

ּגדל ּבכח למעלה הזּכיר וכן ו'ֿח'.). ו', ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹ(לעיל

יבּקׁש והּנה ז'ֿי"א.), ל"ב, (לעיל חזקה ְְְְֲִֵֵֵַָָָּוביד

חזקה ּוביד ּגדֹול ּבכח הארץ אל אֹותם ְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה

ונפלינּו וטעם מּמצרים. ּבהם הֹוציאם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָּכאׁשר

ּכן ואין "ּבּמפלא", חלקנּו ׁשּיהא ,ועּמ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֻאני

האדמה. ּפני על אׁשר העם ְְֲֲֵֶַָָָָָָלכל

‡NÚ‰.(יז) z¯ac ¯L‡ ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ Ìb«∆«»»«∆¬∆ƒ«¿»∆¡∆
יֹום ארּבעים ּבסֹוף הּזה הרצֹון היה ְְִֶַַַָָָָָאּולי

ל"א.), ּכאן (ּתנחּומא רּבֹותינּו ּדעת על ְְִִֵַַַַַַָָהּׁשנּיים

ואמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נתרּצה ְְֲִֶַַַַָָָָּכאׁשר

(להּלן ּכראׁשנים אבנים לחת ׁשני ל ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻּפסל

א'.). ל"ד,



yz`קקפ zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡� È�‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראיתראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

רמב"ן.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèíLá éúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²
éðôì ýåýéøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬

:íçøà£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È�‡ ¯Ó‡iÂ∑וצרי רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אבֹות, זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָללּמד
ּבּמערה צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד EÈ�ÙÏ.אין '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ללּמד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֶַ

אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות יז)סדר השנה הוי(ראש מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
רחמי ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ּכליםמלּמד ‡L¯.לא ˙‡ È˙pÁÂ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿«…ƒ∆¬∆

ÔÁ‡∑ּפעמים לחֹוןאֹותן לא∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל שם)אענה, השנה .(ראש ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר רמב"ן.אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּתּוזק,ּבהר ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אֹומר ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּׁשם
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, רמב"ן.אני ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåétë éúkNå øevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²
éìò:éøáò-ãò E ¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜�a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): "יּקרּוה(משלי : «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
נחל", לז)עֹורבי ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני ÈtÎ.הּצּור: È˙kNÂ∑,כהנים (תורת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ¿«…ƒ«ƒ

ויקרא) ׁשאינֹופרשת מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן :ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכף עליו לסֹוכ מּמׁשצרי. ְְִֵַַָָָָ

C¯˜È:יח ˙È ÔÚÎ È�ÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ Èz�ÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L�‡ È��ÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב ˙¯ÚÓa C�ÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E„·k.(יחֿכ) ˙‡ ‡� È�‡¯‰ ¯Ó‡iÂּבּקׁש «…««¿≈ƒ»∆¿…∆ִֵ

ּכבֹוד את מּמׁש ּבמראה רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָׁשּיהיה

הּגדֹול הּכבֹוד ּבכאן כבֹוד יהיה ּכי ויּתכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשם.

אעביר אני אֹותֹו ענה וה' הּמאירה. ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָאסּפקלריא

ּבכל ותתּבֹונן ׁשּתּׂשיגּנּו ,ּפני על טּובי ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּדת

הּפנים מראה ּכי האדם, מּכל יֹותר ְִִִִֵֵַַָָָָָטּובי

וקראתי כ'.), (ּפסּוק לראֹותם תּוכל לא ְְְִִֶַַָָָָָָֹׁשּׁשאלּת

הּגדֹול הּׁשם לפני ׁשאקרא ,לפני ה' ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָבׁשם

אחן אׁשר את ּבֹו וחּנתי לראֹותֹו, תּוכל ְְֲִִֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

ּבּקריאה ׁשּתדע ארחם, אׁשר את ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָורחמּתי

יחֹוננּו אׁשר הרחמים ּומּדת החנינה מּדת ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָההיא

ּביתי ּבכל נאמר זה ועל ּובטּובי. ּבׁשמי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָֻוירחמּו

האדם טֹוב ּכי ז'.), י"ב, (ּבּמדּבר הּוא ְֱִִֶַָָָָָנאמן

ְֵּבביתֹו.

ׁשּיראהÔÈ‡Â(כ) וחי האדם יראני לא ּכי טעם ¿≈ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

לראּיה ׁשּיּׂשיג טרם ּכי אבל וימּות, ְְֲִִִֶֶֶַָָָָאֹותֹו

ּבמראֹות אפּלּו ּכי מעליו, נפׁשֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָּתּפרד

עלי צירי נהפכּו ּבּמראה נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלאכים

ט"ז.). י', ִֵָ(ּדנּיאל

‡Èz(כא) ÌB˜Ó ‰p‰ׁשכינתי אׁשר הּזה ּבהר ƒ≈»ƒƒְֲִִֶֶַָָָ

ּכמֹו ּבהר, ׁשהּוא הּצּור על ונּצבּת ְְְִֶַַַָָָָׁשם,

הּצּור על ׁשם לפני עֹומד הנני ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

ו'.). י"ז, (לעיל ְְֵֵּבחֹורב

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑דברת ית ּולהּלןואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר כג)הראהּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה(רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאת

ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

רמב"ןראׁשֹו'. ָ

ß xc` c"i iying mei ß

ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

EÏŒÏÒt∑מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת עםאּתה ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות.
ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאמר
אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ"ּכתב
הּקדֹוׁש ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב, אּלּו הּׁשפחֹות, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלּה

ל "ּפסל נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו". ְְְְֱִֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl zegiy ihewl)

ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י להם".(לב, ואּתננּה מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

ליׂשראל, אֹותם נתן ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹויׁש

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אתאי־נתינתאּלא מסּביר הּׁשני והּטעם .ׁשבירתםהּלּוחֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(á)éì závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²
:øää Làø-ìò íL̈−©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ�∑מזּמן. »ְָֻ

(â)øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«

i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על יפההראׁשֹונֹות ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּצניעּות רמב"ן.מן ְִִַ

È¯˙·cכג ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·�i‡א ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

eËÏ¯‡ב ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â È�ÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג ‡Ï L�‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L�‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡�Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם e‡¯È(כג) ‡Ï È�Ùe,הּמאירים הּפנים ְַַ»«…≈»ְִִִַַָ

ויּתכן י"ח.). ּפסּוק (לעיל ּפרׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכאׁשר

צרּתני וקדם אחֹור ּכּלׁשֹון אחרי מּלת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה

(ערּובין רּבֹותינּו ּפרּוׁש על ה'.), קל"ט, ְִִִֵֵֵַַ(ּתהּלים

י"ח.).

CnÚ,(ג) ‰ÏÚÈ ‡Ï LÈ‡Âעּמ יעלּו ׁשּלא ¿ƒ…«¬∆ƒ»ֲִֶַָֹ

ּבלּוחֹות עׂשּו ּכאׁשר יׂשראל זקני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלל

ירא אל איׁש וגם ב'.). כ"ד, (לעיל ְְִִֵֵַַָָהראׁשֹונֹות

מעמד מקֹום ההר ּבתחּתית ּגם ההר, ְְְְֲִַַַַָָָָָּבכל

הּצאן ּגם י"ז.) י"ט, (לעיל ּבראׁשֹונה ְְִִֵֵַַָָָֹיׂשראל

מּנגד, ההּוא, ההר מּול אל ירעּו אל ְְִִֶֶֶַַַָָָָוהּבקר

יד ּבֹו ּתּגע ׁשּלא רק הזהרּו לא ּבראׁשֹונֹות ְֲִִִֶַַָָֹֹֻּכי

י"ג.). י"ט, (לעיל איׁש אם ּבהמה ְְִִִֵֵָאם

‰p‰Âּכי ההיא, ּבאזהרה עֹומדים היּו עדין ¿ƒ≈ְְֲִִִִַַַָָָָ

הּלּוחֹות ׁשּנּתנּו עד ּבהר ּתמיד היה ְִִֶַַַָָָָָָהּכבֹוד

מּתן ּבׁשעת החמיר עּתה אבל ְֱֲֲִִֶַַַַַָָָהאחרֹונֹות,

והּטעם הראׁשֹון. מּמעמד יֹותר האּלּו ְֲִִֵֵַַַַַָָָהּלּוחֹות

ּבעבּור הּמעמד היה ּבראׁשֹונֹות ּכי זה, ְֲֲִִֶַַַָָָָָּבכל

ּובתפּלתֹו, ּבזכּותֹו ּבלבד למׁשה וזה יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכל

האחרֹון ההר, על הּנגלה הּכבֹוד יהיה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָוגדֹול

הראׁשֹון. ִִָמן



קקפ `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑דברת ית ּולהּלןואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר כג)הראהּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה(רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאת

ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

רמב"ןראׁשֹו'. ָ

ß xc` c"i iying mei ß

ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

EÏŒÏÒt∑מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת עםאּתה ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות.
ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאמר
אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ"ּכתב
הּקדֹוׁש ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב, אּלּו הּׁשפחֹות, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלּה

ל "ּפסל נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו". ְְְְֱִֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl zegiy ihewl)

ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י להם".(לב, ואּתננּה מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

ליׂשראל, אֹותם נתן ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹויׁש

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אתאי־נתינתאּלא מסּביר הּׁשני והּטעם .ׁשבירתםהּלּוחֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(á)éì závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²
:øää Làø-ìò íL̈−©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ�∑מזּמן. »ְָֻ

(â)øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«

i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על יפההראׁשֹונֹות ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּצניעּות רמב"ן.מן ְִִַ

È¯˙·cכג ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·�i‡א ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

eËÏ¯‡ב ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â È�ÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג ‡Ï L�‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L�‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡�Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם e‡¯È(כג) ‡Ï È�Ùe,הּמאירים הּפנים ְַַ»«…≈»ְִִִַַָ

ויּתכן י"ח.). ּפסּוק (לעיל ּפרׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכאׁשר

צרּתני וקדם אחֹור ּכּלׁשֹון אחרי מּלת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה

(ערּובין רּבֹותינּו ּפרּוׁש על ה'.), קל"ט, ְִִִֵֵֵַַ(ּתהּלים

י"ח.).

CnÚ,(ג) ‰ÏÚÈ ‡Ï LÈ‡Âעּמ יעלּו ׁשּלא ¿ƒ…«¬∆ƒ»ֲִֶַָֹ

ּבלּוחֹות עׂשּו ּכאׁשר יׂשראל זקני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכלל

ירא אל איׁש וגם ב'.). כ"ד, (לעיל ְְִִֵֵַַָָהראׁשֹונֹות

מעמד מקֹום ההר ּבתחּתית ּגם ההר, ְְְְֲִַַַַָָָָָּבכל

הּצאן ּגם י"ז.) י"ט, (לעיל ּבראׁשֹונה ְְִִֵֵַַָָָֹיׂשראל

מּנגד, ההּוא, ההר מּול אל ירעּו אל ְְִִֶֶֶַַַָָָָוהּבקר

יד ּבֹו ּתּגע ׁשּלא רק הזהרּו לא ּבראׁשֹונֹות ְֲִִִֶַַָָֹֹֻּכי

י"ג.). י"ט, (לעיל איׁש אם ּבהמה ְְִִִֵֵָאם

‰p‰Âּכי ההיא, ּבאזהרה עֹומדים היּו עדין ¿ƒ≈ְְֲִִִִַַַָָָָ

הּלּוחֹות ׁשּנּתנּו עד ּבהר ּתמיד היה ְִִֶַַַָָָָָָהּכבֹוד

מּתן ּבׁשעת החמיר עּתה אבל ְֱֲֲִִֶַַַַַָָָהאחרֹונֹות,

והּטעם הראׁשֹון. מּמעמד יֹותר האּלּו ְֲִִֵֵַַַַַָָָהּלּוחֹות

ּבעבּור הּמעמד היה ּבראׁשֹונֹות ּכי זה, ְֲֲִִֶַַַָָָָָּבכל

ּובתפּלתֹו, ּבזכּותֹו ּבלבד למׁשה וזה יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכל

האחרֹון ההר, על הּנגלה הּכבֹוד יהיה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָוגדֹול

הראׁשֹון. ִִָמן



yz`קקפ zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(ã)ø÷aá äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−

:íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦«

(ä):ýåýé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא רמב"ן.'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|íeçø ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם:(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטאמּדת לאחר ואחת מּדת∑‡Ï.ויׁשּובׁשּיחטא, זֹו אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ִַַ
אֹומר הּוא וכן כב)רחמים, עז(תהלים למה אלי, "אלי, מצאתי: ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

‡ÌÈt.ּבּמכילתא C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה: יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר לּצריכים∑ÒÁŒ·¯Â„.ואינֹו ְְִַָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ¿«∆∆ְִִַ
להם ׁשאין ּכחסד, ּכל יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ְֵֶֶֶֶָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם ו)אחת לד, לֹומר:(רש"י ויׁש ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצריְך מה הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּיחטא מּלכּתחּלה.קדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויׁשּוב– ׁשּיחטא האדםלאחר אם ּגם – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, רמב"ןעבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

(æ)ðàì äwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ
ã÷t äwðé|lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåòíéL §©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ עֹוׂשה∑�ˆ¯ ּדֹורֹות∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניוׁשהאדם אלפים אּלּו∑B�ÂÚ˙.לׁשני ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵֵַָ

להכעיס עֹוׂשה ׁשאדם w�È‰.הּמרדים ‡Ï ‰w�Â∑מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ְְְִִֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ׁשביםמעט לׁשאינן ינּקה פו)ולא ÌÈ�aŒÏÚ.(יומא ˙B·‡ ÔÂÚ „˜t∑ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ…≈¬…»«»ƒ

לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ¯ÌÈÚa.ּכׁשאֹוחזים ÏÚÂ∑מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«ƒ≈ƒְְִִִִֵָ
לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה לאלפיםטֹובה חסד "נצר אֹומר: הּוא טֹובה ׁשּבמּדה ."מאֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה רמב"ן."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

Ìc˜‡Âד È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Ò�e d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dz�ÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡�pÁÂ ‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

B¯ÓÏÂ„ז ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë�»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�· È�a ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌL.(ה) BnÚ ·vÈ˙iÂ:ּכענין נתיּצב, ה' «ƒ¿«≈ƒ»ְְְִִֵַַ

י'.). ג', (ׁשמּואלֿא' וּיתיּצב ה' ְְִֵֵַַַָֹוּיבא

ּבראׁשֹונה ּכאׁשר ּבענן ׁשּבא מׁשה עם ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָעּמֹו,

י"ח.). כ"ד, ְֵ(לעיל

וטעם ÂÈ�t,(וֿז) ÏÚ '‰ ¯·ÚiÂאני ׁשּקּים ְַַ««¬…«»»ֲִִֵֶ

ה' ה' וּיקרא .ּפני על טּובי ּכל ְֲִִִֶַַַָָָאעביר

הּקדׁש, ׁשמֹות הן הּללּו ּתבֹות ׁשלׁש ְֵֵֵֶַַָָֹאל.

ּכי י"ז:), (ר"ה מּדֹות אֹותן יקראּו ְְֲִִִִַָָוחכמים

ּומּדת רחמיו, ּומּדת הּתׁשּובה, ּבעל מּדת ְֲִִִֵַַַַַַַָָהם

והּנה ּבהן. יתרּבה לא המיחד והּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻטּובֹו,

מּדֹות עׂשר הן ּבאדם מקרים ׁשהן ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָהּמּדֹות

אחד, מּצד מּדֹות ּכּלן והּנה וכּו', וחּנּון ְְְִִִֵֶַַַָָֻרחּום

והעׂשר עצם, ׁשמֹות הן הּׁשלׁש אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּצד

רחּום ּכי הּׁשמֹות, על נאמרּו והּמּדֹות ְְִִִֵֶֶַַַַמּדֹות.

אמר לא ּכן על עליֹון, ּבאל אּפים ואר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוחּנּון

ּפעּול הּׁשם ּכי אּפים", ּומארי וחֹונן ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ"מרחם

חסד נֹוצר ואמת חסד ורב האּלּו. ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָלּמּדֹות

החסד "מרּבה" ׁשהּוא רחמים, ּבמּדת ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָלאלפים

חסד ונֹוצר ּברחמיו, והאמת ועּזֹו ּגבּורתֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻעל

יׂשראל לבית ואמּונתֹו חסדֹו זכר ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָלאלפים,

ונצר מן מצמיח, נֹוצר, אֹו ג'.). צ"ח, ְְְִִִִֵֵֶַַ(ּתהּלים

ּובטּובֹו א'.). י"א, (יׁשעיה יפרה ְְְְִִֶַָָָָמּׁשרׁשיו

אני מּלׁשֹון וחּטאה, ופׁשע עון נׂשא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא

ונּקה ד'.). מ"ו, (ׁשם וגֹו' אּׂשא ואני ְְֲִִִֵֶַַָָָעׂשיתי

ּפרּוׁש ּבנים על אבֹות עון ּופקד ינּקה ְֲִֵֵֶַַָָֹֹֹלא

אֹותֹו ינּקה ּכי מּדה, ויּקרא ְְְִִִִֵֶַַָָ"לנׂשיאּות",

אינּנּו הּנׂשיאּות ּכי ּומּפני ההיא, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָּבּפקידה

אחד ּבכל אבל ּובחּטאה, ופׁשע ּבעון ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשוה

אחת.ענין מּדה אחד ּבכל יקרא לֹו, מיחד ְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

עלp‰Â‰(חֿי) ׁשעבר לּׁשם הׁשּתחוה מׁשה ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶַַַַָָ

ויסלח ּבקרּבם, ּתמיד ׁשּיל" ּובּקׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּפניו

"וינחילם ּׁשּיעׂשּו, מה ּבכל ּולחּטאתם" ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹלעונם

"ּולפׁשעינּו", אמר ולא (תיוב"ע). הארץ" ְְְִֵֶֶַָָָֹאת

הּמרדים, ׁשהם הּפׁשעים לסלח יּתכן לא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּכי

יתעּלם ולא ּבהם. יכּלם ולא אֹותם ׁשּיּׂשא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹרק

ּבאל"ף הּללּו הּׁשמֹות ׁשני נכּתבּו לּמה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּמ

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà àð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷aeððåòì zçìñå §¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬

:eðzìçðe eðúàhçìe§©¨¥−§©§¨«
i"yx£e�a¯˜a '‰ ‡�ŒCÏÈ∑,ּב וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על לנחלה∑e�zÏÁ�e.ואמרּת ל ותּתננּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְְְֲִֵַָ
אחר ועּמ",(ספרים אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן האּמֹותים: על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אלילים .עֹובדי ְֱִִֵ

ß xc` e"h iyiy mei ß

(é)äNòà Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨¨−¤§¨©¦®§¨¨´
àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´

:Cnò äNò éðà øLà àeä½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאתעל.˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡∑,אלילים עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֻֻ

עליהם ׁשכינתי ּתׁשרה .ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות רמב"ןו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àá̈¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

ÈÈט CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡�‡ËÁÏÂ ‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡��ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡�‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברית ּכרת אנכי הּנה אמר, זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּדל"ת,

הּוא. נֹורא ּכי ה' מעׂשה את ֲִֵֶַַָעד

‡e‰ Û¯Ú ‰L˜ ÌÚ Èk ÌÚËÂ,ּכפׁשּוטֹו ¿««ƒ«¿≈…∆ְִ

קׁשה עם ׁשהם ּבעבּור ּבקרּבם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיל

ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּנתרּצה אחר ּכי ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹערף,

,מּמלא יֹותר ערּפם לקׁשה טֹוב ה' יהיה ְְְְִִִֵֵֶַָָָהּוא

עּמֹו הם ּכי יֹותר, טּובם להגּדיל ְְְִִֵֵֵַַַָּומבּקׁש

להם נח היה הּכעס ּבׁשעת וכאׁשר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹונחלתֹו.

קׁשה עם ׁשהם ּבעבּור מלא לפניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁשלח

ג'.), ל"ג, (לעיל אכל ּפן ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶַָֹערף,

ּבעבּור ּבּׁשכינה להם טֹוב הרצֹון ּבעת ְְֲִִֵֶַַָָָָּכי

על וירחם יחֹונן ׁשּיֹותר ערף, קׁשי עם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהם

הּברית ׁשּיכרת ּכן ׁשּיעׂשה ענהּו והּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעבדיו.

אני ונפלינּו ּבּקׁש ּכאׁשר נפלאֹות ּבֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָויעׂשה

ט"ז.). ל"ג, (לעיל ְְְֵַועּמ

¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎ ‰‡¯Â ,EnÚ Ïk „‚� ¯Ó‡Â¿»«∆∆»«¿¿»»»»»¬∆

,Ba¯˜· ‰z‡האּלה והּנֹוראֹות הּגדֹולֹות ּכי «»¿ƒ¿ְְִֵֶַַָָ

יהיּו והעם ּובעבּורֹו, אֹותם יעׂשה מׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָעם

עם לעׂשֹות ׁשּיבטיח לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבברית.

מּקדם נבראּו לא אׁשר נפלאֹות עּתה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹיׂשראל

להם נעׂשּו לא ּכי הּגֹוים, ּובכל הארץ ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּבכל

ּׁשּנעׂשה מּמה יֹותר זה אחרי ּגדֹולֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָנפלאֹות

נבראּו אבל הּים, ועל ּבמצרים מּתחּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָעּמהם

אּלא ּגדֹולֹות. יֹותר מּתחּלה עּמהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָונעׂשּו

ועל ּבהם, הּׁשכינה ׁשּכּון אל ירמז ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהענין

ּבּנעלם ּולתפארת לכבֹוד מׁשה עם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַָָהיֹותֹו

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ונפלינּו, אמר ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻּובּמפלא,

ּברּו והּקדֹוׁש אבל). ד"ה י"דֿט"ז. ל"ג, ְְֲֵַָָָ(לעיל

מּתֹורתֹו. נפלאֹות יראנּו ְְִִֵַָָהּוא

‰ÌBi.(יא) EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ˙‡ EÏ ¯ÓL¿»¿≈¬∆»…ƒ¿«¿«
,מצּו אנכי ׁשעברּו הּמצות ּבכל אמר ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹלא

ׁשאנכי הּמצות ׁשמֹור ׁשּיאמר, נפרׁש ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹועל

עׂשית ּכאׁשר ּבהן תעׂשה ולא הּיֹום, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹמצּו

לעבד הּכל על ׁשעברּת ּתחּלה ׁשּצּויתי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

והזהיר העּמים לגרׁש והבטיח זרה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעבֹודה

ּבריתם, ועל ׁשּלהם זרה עבֹודה ּכאׁשרעל ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

לפני מלא ׁשלח אנכי הּנה ּבּפרׁשה: ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹעׂשה

הּתנאים אל ׁשּיחזרּו כ'ֿל"ג.), כ"ג, ְְְְִֵֶֶַַָ(לעיל

ִִָהראׁשֹונים.

ÛÈÒB‰Âּל תעׂשה לא מּסכה אלהי ּבכאן, ¿ƒְֱֲֵֵֶַַָָָֹֹ

עׂשּו ּכאׁשר יעׂשּו ׁשּלא י"ז.), ֲֲֶֶַַָָֹ(ּפסּוק

אֹותֹו לעׂשֹות הּׁשמים ּבמחׁשבת אפּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבעגל

הרגלים ׁשלׁשת ענין והחזיר לפניהם. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָּתּיר

יׂשראל אלהי ה' האדן ּפני את ּבהן" ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ"לראֹות

ידּוע, והּטעם ׁשם, עׂשה ּכאׁשר כ"ג.), ְֲֶַַַַַָָָָָ(ּפסּוק

ּפרׁשּתיו ּוכבר זרה, עבֹודה אזהרת אחר ּבא ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּכי

כ"ב.). כ', (לעיל יתרֹו וּיׁשמע ְְְְִִֵַַּבסֹוף



קפפ `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà àð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷aeððåòì zçìñå §¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬

:eðzìçðe eðúàhçìe§©¨¥−§©§¨«
i"yx£e�a¯˜a '‰ ‡�ŒCÏÈ∑,ּב וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על לנחלה∑e�zÏÁ�e.ואמרּת ל ותּתננּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְְְֲִֵַָ
אחר ועּמ",(ספרים אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן האּמֹותים: על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אלילים .עֹובדי ְֱִִֵ

ß xc` e"h iyiy mei ß

(é)äNòà Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨¨−¤§¨©¦®§¨¨´
àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´

:Cnò äNò éðà øLà àeä½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאתעל.˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡∑,אלילים עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֻֻ

עליהם ׁשכינתי ּתׁשרה .ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות רמב"ןו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àá̈¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

ÈÈט CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡�‡ËÁÏÂ ‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡��ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡�‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּברית ּכרת אנכי הּנה אמר, זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּדל"ת,

הּוא. נֹורא ּכי ה' מעׂשה את ֲִֵֶַַָעד

‡e‰ Û¯Ú ‰L˜ ÌÚ Èk ÌÚËÂ,ּכפׁשּוטֹו ¿««ƒ«¿≈…∆ְִ

קׁשה עם ׁשהם ּבעבּור ּבקרּבם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיל

ּברּו הּקדֹוׁש להם ׁשּנתרּצה אחר ּכי ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹערף,

,מּמלא יֹותר ערּפם לקׁשה טֹוב ה' יהיה ְְְְִִִֵֵֶַָָָהּוא

עּמֹו הם ּכי יֹותר, טּובם להגּדיל ְְְִִֵֵֵַַַָּומבּקׁש

להם נח היה הּכעס ּבׁשעת וכאׁשר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹונחלתֹו.

קׁשה עם ׁשהם ּבעבּור מלא לפניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁשלח

ג'.), ל"ג, (לעיל אכל ּפן ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶַָֹערף,

ּבעבּור ּבּׁשכינה להם טֹוב הרצֹון ּבעת ְְֲִִֵֶַַָָָָּכי

על וירחם יחֹונן ׁשּיֹותר ערף, קׁשי עם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהם

הּברית ׁשּיכרת ּכן ׁשּיעׂשה ענהּו והּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעבדיו.

אני ונפלינּו ּבּקׁש ּכאׁשר נפלאֹות ּבֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָויעׂשה

ט"ז.). ל"ג, (לעיל ְְְֵַועּמ

¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎ ‰‡¯Â ,EnÚ Ïk „‚� ¯Ó‡Â¿»«∆∆»«¿¿»»»»»¬∆

,Ba¯˜· ‰z‡האּלה והּנֹוראֹות הּגדֹולֹות ּכי «»¿ƒ¿ְְִֵֶַַָָ

יהיּו והעם ּובעבּורֹו, אֹותם יעׂשה מׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָעם

עם לעׂשֹות ׁשּיבטיח לפרׁש יּתכן ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבברית.

מּקדם נבראּו לא אׁשר נפלאֹות עּתה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹיׂשראל

להם נעׂשּו לא ּכי הּגֹוים, ּובכל הארץ ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּבכל

ּׁשּנעׂשה מּמה יֹותר זה אחרי ּגדֹולֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָנפלאֹות

נבראּו אבל הּים, ועל ּבמצרים מּתחּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָעּמהם

אּלא ּגדֹולֹות. יֹותר מּתחּלה עּמהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָונעׂשּו

ועל ּבהם, הּׁשכינה ׁשּכּון אל ירמז ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהענין

ּבּנעלם ּולתפארת לכבֹוד מׁשה עם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַָָהיֹותֹו

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ונפלינּו, אמר ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻּובּמפלא,

ּברּו והּקדֹוׁש אבל). ד"ה י"דֿט"ז. ל"ג, ְְֲֵַָָָ(לעיל

מּתֹורתֹו. נפלאֹות יראנּו ְְִִֵַָָהּוא

‰ÌBi.(יא) EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ ˙‡ EÏ ¯ÓL¿»¿≈¬∆»…ƒ¿«¿«
,מצּו אנכי ׁשעברּו הּמצות ּבכל אמר ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹלא

ׁשאנכי הּמצות ׁשמֹור ׁשּיאמר, נפרׁש ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹועל

עׂשית ּכאׁשר ּבהן תעׂשה ולא הּיֹום, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹמצּו

לעבד הּכל על ׁשעברּת ּתחּלה ׁשּצּויתי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

והזהיר העּמים לגרׁש והבטיח זרה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעבֹודה

ּבריתם, ועל ׁשּלהם זרה עבֹודה ּכאׁשרעל ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

לפני מלא ׁשלח אנכי הּנה ּבּפרׁשה: ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹעׂשה

הּתנאים אל ׁשּיחזרּו כ'ֿל"ג.), כ"ג, ְְְְִֵֶֶַַָ(לעיל

ִִָהראׁשֹונים.

ÛÈÒB‰Âּל תעׂשה לא מּסכה אלהי ּבכאן, ¿ƒְֱֲֵֵֶַַָָָֹֹ

עׂשּו ּכאׁשר יעׂשּו ׁשּלא י"ז.), ֲֲֶֶַַָָֹ(ּפסּוק

אֹותֹו לעׂשֹות הּׁשמים ּבמחׁשבת אפּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבעגל

הרגלים ׁשלׁשת ענין והחזיר לפניהם. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָּתּיר

יׂשראל אלהי ה' האדן ּפני את ּבהן" ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ"לראֹות

ידּוע, והּטעם ׁשם, עׂשה ּכאׁשר כ"ג.), ְֲֶַַַַַָָָָָ(ּפסּוק

ּפרׁשּתיו ּוכבר זרה, עבֹודה אזהרת אחר ּבא ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּכי

כ"ב.). כ', (לעיל יתרֹו וּיׁשמע ְְְְִִֵַַּבסֹוף
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(âé)-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLà£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøìà BîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬
:àeä àp÷©¨−«

i"yx£BÓL ‡p˜∑מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|ìà éøçàýíäé ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À
ìàì eçáæåý:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäé §«¨§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«

i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּבא אּתה ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבני מּבנֹותיו ה)ולֹוקח רמב"ן:(שם ְְְִֵֶַָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýeðæäå ïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úàìà éøçà Eý:ïäé ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥¨−¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
áéáàä Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½

:íéøönî úàöé̈¨−¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìk:äNå øBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«
i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ זכרוכל יפטר אׁשר »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

רחמּה וכן∑Ët¯.את ּפתיחה, יז)לׁשֹון מּוסב(משלי היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְֶַָ∆∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
הּיֹולדת .על ֶֶַַ

(ë)ìk Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ
éða øBëa:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E §³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה מּתרנֹותן חמֹור ּופטר ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻֻ
לּבעלים ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּבעבֹודה יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. cÙz‰.עֹורפֹו EÈ�a ¯BÎa Ïk∑ ְֲִַַָָ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…¿»∆ƒ¿∆

ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.Ì˜È¯ È�t e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»»«≈»ְְִֶ

ÈÂ˙יג ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙�aטז ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ï ÔB‰˙�aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù� ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ�·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜�˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BÁ·fÓ.(טו) zÏÎ‡Âענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְֵֶֶַָָֹ

ּכמֹודה עלי מעלה ואני ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָּבאכילתֹו,

ּדעת על אֹומר ואני רּׁש"י. לׁשֹון ְֲֲִִֵַַַַַַָָּבעבֹודתּה.

אזהרה ׁשּזֹו מ':) חּלין ע"א: (ב"ק ְִֵֶַַָָֻרּבֹותינּו

ׁשאסּור אמרּו ׁשהם זרה, עבֹודה ּתקרבת ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבאֹוכל

וכן זה. אּלא ּבֹו מצינּו ולא הּתֹורה, מן ְְִִֵֶֶַָָָֹהּוא

וזנּו הארץ ליֹוׁשב ּברית ּתכרת ּפן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמׁשמעֹו:

ּופן ּתמיד, להם יזּבחּו ּכי אלהיהם ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאחרי

לאלהיו יזּבח אׁשר מּזבחֹו ואכלּת "ל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ"יקרא

"לבני מּבנֹותיו "ּתּקח ּופן אחריו, ְְְֲִִִֶֶַַָָָּבזנֹותֹו

נמׁשכֹות אזהרֹות ּכּלן והּנה הּבא). ְְְִִֵַַַָָָָָֻ(ּבּפסּוק

ּברית. ּתכרת ּפן ׁשאמר: הראׁשֹון ְְִִִֶֶַַָָָֹּבּלאו
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היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקרא,
יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכׁשּתעלּו
ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, לגזרה ּומפנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּוא

יז)קּדּוׁשין .(דף ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור(לד, את ּבׂשה– ּבאּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן ו)- לגּבי(יב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

איׁש להם "ויקחּו מצוה").ׂשההּצּוּוי ׁשל צאן לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(àë)Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬
:úaLz øéöwáe©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר הּנכנסלּמה ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ט)לׁשביעית, מׁשמעֹו:(ראשֿהשנה וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ׁשׁשת
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר כה)צרי מדּבר(ויקרא ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

רׁשּות, חריׁש, מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, מצוהאּלא ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשּבת את רמב"ן.ודֹוחה ְֶֶַַָ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה ראׁשֹונה∑È¯eka.(ראש מנחה ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִִֶָָ
היא הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן ‰‡ÛÈÒ.הּבאה ‚ÁÂ∑ׁשאּתה ּבזמן ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»ƒְִֶַַָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת כב)אֹוסף ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :.˙Ùe˜z ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«
‰�M‰∑הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת והּקפה∑Ùe˜z˙.ׁשהיא מסּבה .לׁשֹון «»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(âë)ìLïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ
ìà ýåýéý:ìàøNé é §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑הּזכרים לחּיבׁשּב.ּכל וארּבע, ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על .ולענׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ék-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ
ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´

ìàýéìL E:äðMa íéîòt L ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין(במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק רגליםואּתה ׁשלׁשה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.הּללּו ַָ

ÚÈ·L‡‰כא ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áe�z ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áe�z¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡L�Îc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L�‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aLz˙.(כא) ¯Èˆw·e LÈ¯Áaּדר על ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ֶֶַ

ׁשּבהם וקציר, חריׁש הזּכיר ְְְִִִִֶֶַָָָָהּפׁשט

ּבאמצע הּׁשּבת והזּכיר האדם. חּיי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָעּקר

ּולקּדּוׁש הּמּצֹות לחג אֹותֹו סמ ּכי ְְְִִִַַַַָָָהרגלים,

למעׂשה זכר ׁשּכּלם ּבעבּור ְְֲֲֵֵֶֶַַַָֻהּבכֹורֹות,

ּבֹו, ּומֹופת אֹות מצרים ּביציאת ּכי ְְִִִִִִֵֵַַּבראׁשית,

(לע הּדּברֹות ּבעׂשרת ּפרׁשּתי כ',ּכאׁשר יל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבּׁשּבת ּגם ׁשּיׁש אמר הּכתּוב ּכי ועֹוד, ְִֵֶַַַַַָָָב'.).

ּבעׂשרת ׁשאמר ּכמֹו מצרים, ליציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזכר

היית עבד ּכי וזכרּת האחרֹונֹות: ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּדּברֹות

ּכן על מּׁשם אלהי ה' וּיצא מצרים ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבארץ

(ּדברים הּׁשּבת יֹום את לעׂשֹות אלהי ה' ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹצּו

יתּבר הּׁשם ּבעזרת אפרׁש וׁשם ט"ו.). ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָה',

ְְִֵויתרֹומם.
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היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקרא,
יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכׁשּתעלּו
ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, לגזרה ּומפנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּוא

יז)קּדּוׁשין .(דף ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור(לד, את ּבׂשה– ּבאּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן ו)- לגּבי(יב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

איׁש להם "ויקחּו מצוה").ׂשההּצּוּוי ׁשל צאן לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(àë)Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬
:úaLz øéöwáe©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר הּנכנסלּמה ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ט)לׁשביעית, מׁשמעֹו:(ראשֿהשנה וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ׁשׁשת
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר כה)צרי מדּבר(ויקרא ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

רׁשּות, חריׁש, מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, מצוהאּלא ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשּבת את רמב"ן.ודֹוחה ְֶֶַַָ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה ראׁשֹונה∑È¯eka.(ראש מנחה ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִִֶָָ
היא הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן ‰‡ÛÈÒ.הּבאה ‚ÁÂ∑ׁשאּתה ּבזמן ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»ƒְִֶַַָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת כב)אֹוסף ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :.˙Ùe˜z ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«
‰�M‰∑הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת והּקפה∑Ùe˜z˙.ׁשהיא מסּבה .לׁשֹון «»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(âë)ìLïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ
ìà ýåýéý:ìàøNé é §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑הּזכרים לחּיבׁשּב.ּכל וארּבע, ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על .ולענׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ék-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ
ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´

ìàýéìL E:äðMa íéîòt L ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין(במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק רגליםואּתה ׁשלׁשה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.הּללּו ַָ

ÚÈ·L‡‰כא ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áe�z ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áe�z¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡L�Îc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L�‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aLz˙.(כא) ¯Èˆw·e LÈ¯Áaּדר על ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ֶֶַ

ׁשּבהם וקציר, חריׁש הזּכיר ְְְִִִִֶֶַָָָָהּפׁשט

ּבאמצע הּׁשּבת והזּכיר האדם. חּיי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָעּקר

ּולקּדּוׁש הּמּצֹות לחג אֹותֹו סמ ּכי ְְְִִִַַַַָָָהרגלים,

למעׂשה זכר ׁשּכּלם ּבעבּור ְְֲֲֵֵֶֶַַַָֻהּבכֹורֹות,

ּבֹו, ּומֹופת אֹות מצרים ּביציאת ּכי ְְִִִִִִֵֵַַּבראׁשית,

(לע הּדּברֹות ּבעׂשרת ּפרׁשּתי כ',ּכאׁשר יל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבּׁשּבת ּגם ׁשּיׁש אמר הּכתּוב ּכי ועֹוד, ְִֵֶַַַַַָָָב'.).

ּבעׂשרת ׁשאמר ּכמֹו מצרים, ליציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזכר

היית עבד ּכי וזכרּת האחרֹונֹות: ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּדּברֹות

ּכן על מּׁשם אלהי ה' וּיצא מצרים ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבארץ

(ּדברים הּׁשּבת יֹום את לעׂשֹות אלהי ה' ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹצּו

יתּבר הּׁשם ּבעזרת אפרׁש וׁשם ט"ו.). ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָה',

ְְִֵויתרֹומם.



yz`קקפ zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(äë)çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©
:çñtä âç©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את לאחדלאּֿתׁשחט אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, חבּורהאזהרה מּבני …ƒ¿«¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
סג) מֹועלת∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחרּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, ‰ÁÒt.ּבראׁש ‚Á Á·Ê∑ ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆«««»«

ואבריםאמּוריו, חלבים הקטר לכל למד אּתה רמב"ן.ּומּכאן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגֹו'".(דברים וגפן ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ּתמריםּודבׁש, È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר לאכילה,אזהרה אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה קטו)ואחד ּבכּמה∑È„b.(חולין לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲִִֶֶַָָָָ¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבמׁשמע יֹונקים ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי ‡Bn.מקֹומֹות ·ÏÁa∑אּסּורֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ«¬≈ƒְְִֵֵֶֶָָָ

סֹופרים מּדברי אּלא הּתֹורה רמב"ן.מן ְְִִִִֵֶַָָ

ß xc` f"h ycew zay ß

(æë)älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤
ét-ìò ék|-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑לכּתב רּׁשאי אּתה ּפהולא ׁשּבעל רמב"ן.ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

íéøácä úøNò úéøaä éøác: ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

Ôe˙·Èכה ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÁÒt.(כה) ‚Á Á·Ê ¯˜aÏ ÔÈÏÈ ‡ÏÂּכפי ¿…»ƒ«…∆∆«««»«ְִ

ילין ׁשּלא "החג", ּבכל יזהיר ְְְִִֶֶַָָָֹּפׁשּוטֹו

עד מּמּנּו הּנֹותר ּכי הּבׂשר, מן הּבקר ִִִֶֶַַַַַָָָֹעד

החלב, ּומן י'.), י"ב, (לעיל יּׂשרף ּבאׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּבקר

ואנקלּוס הּבקר. עד אּלא אֹותֹו יקריב ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא

החג הּוא ּכי לּגבֹוּה, העֹולה החלב על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּתרּגם

ּבקר עד חּגי חלב ילין ולא ׁשם: אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכאׁשר

ׁשנּיֹות. האּלה הּמצות ּכל ּכי י"ח.), כ"ג, ְְְִִִֵֵֶַָָֹ(לעיל

·˙ÎÂלינה אין ּכתרּגּומֹו, ילין, ולא רּׁש"י, ¿»«ְְְִִִֵַַָָֹ

לינה ואין מזּבח, ׁשל ּבראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹמֹועלת

אּמּוריו, הּפסח. חג זבח הּׁשחר. ּבעּמּוד ְֵֶֶַַַַַַַַָָָאּלא

ואיברים. חלבים הקטר לכל למד אּתה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּומּכאן

(וּיקרא הּׁשם ּבעזרת זה אבאר צו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובפרׁשת

ּבראׁשֹו ולינה העֹולה). ּתֹורת זאת ד"ה ב'. ְְִַָָָֹֹו',

פ"ז:), (זבחים ּבּגמרא הּוא מחלקת מזּבח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשל

ואם מזּבח, ׁשל ּבראׁשֹו לינה יׁש רבא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּולדעת

לא ׁשאם יעלּו, לא וירדּו האיברים ׁשם ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹלנּו

לא ועלּו רּבים ימים ּבּקרקע לנּו אפּלּו ְְְֲִִִַַַַָָָָֹירדּו,

הּמזּבח. ּבפרק ּכדאיתא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָירדּו,

ka(כו) ˙ÈL‡¯.E˙Ó„‡ È¯eהזּכיר ּכי ּבעבּור ≈ƒƒ≈«¿»¿ְֲִִִַ

ה', לבית ּבארצם אׁשר ּכל ּבּכּורי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּיביאּו

ּבעת ּכי אּמֹו, ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא לזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיסמ

הּגדיים ּבהמה ּבכֹור ּכל ּגם יביאּו האדמה ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּבּכּורי

ויהיה הּגדיים יגּדלּו ההיא ּובעת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּוטלאים,

הּבכֹור עם האם יעלּו רּבים ּופעמים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהחלב,

הּבאים והּנה ימּות, ׁשּלא ּבעבּור יֹונק ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבהיֹותֹו

הּמטעּמים ּבכל הּבכֹורֹות לאכל יתעּנגּו ְְְְְֱִִֶַַַַַָָֹֹלחג

הּבּכּורים. עם אּסּורם הזּכיר ּולכ הּכהנים, ְְֲִִִִִִִִַַָָֹעם

הזּכיר כ"א.) י"ד, (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה ְְְְֲִִִִֵָָָאבל

ׁשהזּכיר אחר הּמאכלים אּסּור עם הּזֹו ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָהּמצוה

ּכי ּונבלה, טמאים ועֹופֹות ודגים טמאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָּבהמה

לא מאכל, אּסּור הּוא ּכי זה, להזּכיר יאֹות ְְֲִִִֵֶַַָָֹׁשם

אמנה קטּני יחׁשבּו ּכאׁשר ּבלבד הּבּׁשּול ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָאּסּור

לּקראים). (הּכּונה הּדעת ְְִֵַַַַַַָָָָֻמחּסרי

‰‡l‰.(כז) ÌÈ¯·c‰ ˙‡ EÏ ·˙kצּוה ¿»¿∆«¿»ƒ»≈∆ִָ

ּבאזני אֹותֹו ויקרא ּברית" ספר ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ"ׁשּיכּתב

ּכאׁשר ונׁשמע ּבנעׂשה עליהם ויקּבלּוהּו ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָהעם,

ּכל ּכי ב'.), מ"ז, (שמו"ר ּבראׁשֹונה ִִָָָָעׂשּו

ירצה הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות היה אׁשר ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָהּמעׂשה

ספק ואין הּׁשנּיֹות. ּבּלּוחֹות עּמהם ְְְִִִֵֵֶַַָָלׁשנֹותֹו

להארי הּכתּוב חׁשׁש לא אבל ּכן, ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשעׂשה

הראיתי ּכאׁשר מׁשה", ּכן "וּיעׂש ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹלאמר:

ועֹוד). ב'. י', (לעיל רּבים ְְְִִֵַּבמקֹומֹות

ÔBÎp‰Âהם ׁשּיׂשראל ּבעבּור ּכי ּבעיני, ¿«»ְְֲִִֵֵֵֶַַָ

הּברית, על והעֹוברים ְְְְִִִַַַָהחֹוטאים

ּברית להם לחּדׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַַָָָֻהצר

ואמר ּבריתֹו, להם הּוא יפר ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹחדׁשה

ּפי על ּכי טעם: וזה הּתנאין, ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹלמׁשה

יׂשראל. ואת ּברית אּת ּכרּתי האּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

ולאוטעם: עּמהם, עׂשיתי ּבעבּור ּכי ,אּת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

הּברית ּבמסרת עצמם להביא הם ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻהצרכּו

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, בכעס,(יומא ׁשהיּו האמצעים, יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּברצֹון. ׁשהיּו האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצריְך העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל רמב"ן"והתעּנה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðẗ−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֵֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּפניו,ּכמין על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַֹ

(ì)øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´
:åéìà úLbî eàøéiå åéðẗ¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑אֹומרּב מהּו ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד) את(לעיל ּומּׁשעׂשּו מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף .העגל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(àì)íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−
:íäìà äLî øaãéå äãòä«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל העניןׁשליחּותֹו ּכל «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְְִִֶֶָָָָֹ
רמב"ן.הּזה ֶַ

ÔÈ¯˙eכט È�ÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zL�Îa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם לכרת הצרי יתּבר הּוא אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹהּזאת,

הּמחילה וכתב להם, ׁשּמחל ּבּמחילה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּברית

כ"ו.). ל"ד, עד א'. (מֿל"ב, ְְִִַַָוהּתנאין

ÌÈÚa¯‡Â(כח) ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ '‰ ÌÚ ÌL È‰ÈÂ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ
.˙Ál‰ ÏÚ ·zÎiÂ ‰ÏÈÏׁשהיה" יאמר «¿»«ƒ¿…««À…ֶַָָֹ

לילה וארּבעים יֹום מ' ההר ּבראׁש ׁשם ְְְְִֶַַָָָָָֹמׁשה"

רּבֹותינּו ּדעת ועל הּלּוחֹות. על ׁשם ְְִֵַַַַַַַָֹוּיכּתב

ענין י"ב.) מ"ז, שמו"ר ל"א. ּתּׂשא ְְִִַַָָ(ּתנחּומא

יֹום ארּבעים ה' עם ׁשם "ׁשהיה" ְִִֶַַָָָָָהּכתּוב

הלּוחֹות על "ׁשּכתב" ּבעת לילה ְְְִֵֶַַַַָָָָָוארּבעים

ארּבעים אבל הּׁשנית, הּזאת הּברית ּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹאת

ּכל להתּפּלל לזה קדם ׁשם עמד אחרים ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹום

אלי אֹומר אּתה ראה ׁשאמר, הּבּקׁשה, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָענין

ּובהם י"ב.). ל"ג, (לעיל הּזה העם את ְֵֶֶֶַַַָָָהעל

את ה' לפני ואתנּפל ּתֹורה, ּבמׁשנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָנאמר

אׁשר הּלילה ארּבעים ואת הּיֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָארּבעים

(ּדברים אתכם להׁשמיד ה' אמר ּכי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהתנּפלּתי

הּתחּנה ימי ּכּמה ּפרׁש לא וכאן כ"ה.). ְְְִֵֵַַַָָָֹט',

אל עלֹותֹו מעת ידּוע הּוא ּכי הּזאת, ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹוהּתפּלה

אבל האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לפסל רדּתֹו עד ְְֲֲִִַַַָָָָֹההר

ענין ּככל הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ענין היה ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָסּפר

ׁשם ׁשעמד ּובּימים אלהים ּבמכּתב ְְֱִִִִֶַַַָָָָֹהראׁשֹונֹות

הּתֹורה למד ׁשּכבר יחׁשב ׁשּלא הּׁשם, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלפני

ׁשם לעמד עּתה יצטר ולא הראׁשֹון, ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹּבּפעם

ְֵַהרּבה.

ÌÚËÂ˙Ál‰ ÏÚ ·zÎiÂיחזר ולא ה', ּפרּוׁש ¿«««ƒ¿…««À…ְֲֵַֹֹ

הּלּוחֹות על וכתבּתי אמר: כן ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָלמׁשה,

ואפסל ּתֹורה: ּבמׁשנה וכן א'.), ּפסּוק ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹ(לעיל

ּוׁשני ההרה ואעל ּכראׁשנים אבנים לחת ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻׁשני

הראׁשֹון ּכּמכּתב הלחת על וּיכּתב ּבידי, ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹֻֻהּלחת

ּכּמכּתב ׁשאמר: ּומּפני ג'ֿד'.). י', ְְְִִִֵֶַַָָָ(ּדברים

אלהים ּבאצּבע ּכתּובים הם ּכי ידענּו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹהראׁשֹון,

(לעיל וכתבּתי ּפרּוׁש ויהיה י"ח.), ל"א, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ(לעיל

מן אצּבע ּפרּוׁש וידעּת ּבאצּבעי, א'.), ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּפסּוק

ל"א.). י"ד, (לעיל ְֵַָהּיד

‡Ì‰Ï.(לאֿלה) ‰LÓ ¯a„ÈÂהֹווה לׁשֹון «¿«≈∆¬≈∆ְֶ

כן ואחרי הּזה. הענין ּכל ְְֲִֵֵֶַַָָָהּוא

ּומלּמד חֹוזר לּזקנים ׁשּלּמד אחר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַנּגׁשּו,

רּׁש"י. לׁשֹון "ליׂשראל". ההלכה אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָָָהּפרׁשה

ּכל ּבצאת ּכי הּכתּוב יאמר אבל ּכן, ְְֲִֵֵֵַַָָָֹואינֹו

מּגׁשת ּפחדּו ההֹוד קרני "ראּו לקראתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ׁשהיה חׁשבּו אּולי אחֹורנית, וחזרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָאליו"

ּופחדּו עּמֹו, עליֹון מלאכי אֹו הּׁשם, ּכבֹוד ְְְֲֲִֵֵֶַַָָׁשם

וׁשבּו מׁשה, להם "וקרא ה', ּבהם יפרץ ְְְִֶֶֶֶָָָָָֹּפן

לפניהם, ההֹולכים הּנׂשיאים" וכל אהרן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאליו

ּובּׂשרם ׁשלֹום ּדברי אליהם" מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ"ודּבר

כן ואחרי ׁשהֹוריד. ּובּלּוחֹות עונם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹּבסליחת

עם מדּבר הּוא ּכי יׂשראל ּבני ּכל ְְְִִִֵֵֵַָָָראּו

להם צּוה ואז ּכּלם, לפניו ונּגׁשּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻהּנׂשיאים

עׂשרת והּוא סיני, ּבהר אּתֹו ה' ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָּכל

לֹו הּנאמר וכל לֹו, ׁשּנתן הּׁשנּיֹות ְְְֱִִֶֶַַַַַָָהּדּברֹות

הּיֹום מצּו אנכי אׁשר את ל ׁשמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמּתחּלה:

כ"ו.), (ּפסּוק הּפרׁשה סֹוף עד י"א.) ַַָָָָָ(ּפסּוק

ּברית עּמהם לכרת ׁשּצּוהּו להם הּגיד ְְִִִִִִִֶֶֶָָָֹּכי

ק והּכתּוב האּלה. הּדברים ּפי על ּצרחדׁשה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

"ּכי אמר כן ואחרי ּבכלל. הענין וסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבזה

על ונתן הּנזּכר, הענין ּכל אּתם" לדּבר ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּכּלה

ּבׁשּובם התּבֹונן ּכי ל"ג.), (ּפסּוק מסוה ְְְִִֵֶַָָָָּפניו

ואחר לֹו, הּגידּו אֹו ּפניו, עֹור קרן ּכי ְִִִַַַָָָָאחֹור

מׁשה ּובבא אמר: ההּוא הּיֹום מעׂשה ְֲִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּסּפר

ׁשּנהג לֹומר ההֹווה, הענין וזה ל"ד.), ְְִֶֶֶַַַָָָָ(ּפסּוק

עּמהם. ימיו ּכל ִֵֶָָָָּכן



קקפ `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, בכעס,(יומא ׁשהיּו האמצעים, יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּברצֹון. ׁשהיּו האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצריְך העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל רמב"ן"והתעּנה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðẗ−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֵֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּפניו,ּכמין על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַֹ

(ì)øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´
:åéìà úLbî eàøéiå åéðẗ¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑אֹומרּב מהּו ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד) את(לעיל ּומּׁשעׂשּו מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף .העגל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(àì)íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−
:íäìà äLî øaãéå äãòä«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל העניןׁשליחּותֹו ּכל «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְְִִֶֶָָָָֹ
רמב"ן.הּזה ֶַ

ÔÈ¯˙eכט È�ÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zL�Îa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם לכרת הצרי יתּבר הּוא אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹהּזאת,

הּמחילה וכתב להם, ׁשּמחל ּבּמחילה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּברית

כ"ו.). ל"ד, עד א'. (מֿל"ב, ְְִִַַָוהּתנאין

ÌÈÚa¯‡Â(כח) ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ '‰ ÌÚ ÌL È‰ÈÂ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ
.˙Ál‰ ÏÚ ·zÎiÂ ‰ÏÈÏׁשהיה" יאמר «¿»«ƒ¿…««À…ֶַָָֹ

לילה וארּבעים יֹום מ' ההר ּבראׁש ׁשם ְְְְִֶַַָָָָָֹמׁשה"

רּבֹותינּו ּדעת ועל הּלּוחֹות. על ׁשם ְְִֵַַַַַַַָֹוּיכּתב

ענין י"ב.) מ"ז, שמו"ר ל"א. ּתּׂשא ְְִִַַָָ(ּתנחּומא

יֹום ארּבעים ה' עם ׁשם "ׁשהיה" ְִִֶַַָָָָָהּכתּוב

הלּוחֹות על "ׁשּכתב" ּבעת לילה ְְְִֵֶַַַַָָָָָוארּבעים

ארּבעים אבל הּׁשנית, הּזאת הּברית ּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹאת

ּכל להתּפּלל לזה קדם ׁשם עמד אחרים ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹום

אלי אֹומר אּתה ראה ׁשאמר, הּבּקׁשה, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָענין

ּובהם י"ב.). ל"ג, (לעיל הּזה העם את ְֵֶֶֶַַַָָָהעל

את ה' לפני ואתנּפל ּתֹורה, ּבמׁשנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָנאמר

אׁשר הּלילה ארּבעים ואת הּיֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָארּבעים

(ּדברים אתכם להׁשמיד ה' אמר ּכי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהתנּפלּתי

הּתחּנה ימי ּכּמה ּפרׁש לא וכאן כ"ה.). ְְְִֵֵַַַָָָֹט',

אל עלֹותֹו מעת ידּוע הּוא ּכי הּזאת, ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹוהּתפּלה

אבל האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לפסל רדּתֹו עד ְְֲֲִִַַַָָָָֹההר

ענין ּככל הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ענין היה ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָסּפר

ׁשם ׁשעמד ּובּימים אלהים ּבמכּתב ְְֱִִִִֶַַַָָָָֹהראׁשֹונֹות

הּתֹורה למד ׁשּכבר יחׁשב ׁשּלא הּׁשם, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלפני

ׁשם לעמד עּתה יצטר ולא הראׁשֹון, ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹּבּפעם

ְֵַהרּבה.

ÌÚËÂ˙Ál‰ ÏÚ ·zÎiÂיחזר ולא ה', ּפרּוׁש ¿«««ƒ¿…««À…ְֲֵַֹֹ

הּלּוחֹות על וכתבּתי אמר: כן ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָלמׁשה,

ואפסל ּתֹורה: ּבמׁשנה וכן א'.), ּפסּוק ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹ(לעיל

ּוׁשני ההרה ואעל ּכראׁשנים אבנים לחת ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻׁשני

הראׁשֹון ּכּמכּתב הלחת על וּיכּתב ּבידי, ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹֻֻהּלחת

ּכּמכּתב ׁשאמר: ּומּפני ג'ֿד'.). י', ְְְִִִֵֶַַָָָ(ּדברים

אלהים ּבאצּבע ּכתּובים הם ּכי ידענּו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹהראׁשֹון,

(לעיל וכתבּתי ּפרּוׁש ויהיה י"ח.), ל"א, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ(לעיל

מן אצּבע ּפרּוׁש וידעּת ּבאצּבעי, א'.), ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּפסּוק

ל"א.). י"ד, (לעיל ְֵַָהּיד

‡Ì‰Ï.(לאֿלה) ‰LÓ ¯a„ÈÂהֹווה לׁשֹון «¿«≈∆¬≈∆ְֶ

כן ואחרי הּזה. הענין ּכל ְְֲִֵֵֶַַָָָהּוא

ּומלּמד חֹוזר לּזקנים ׁשּלּמד אחר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַנּגׁשּו,

רּׁש"י. לׁשֹון "ליׂשראל". ההלכה אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָָָהּפרׁשה

ּכל ּבצאת ּכי הּכתּוב יאמר אבל ּכן, ְְֲִֵֵֵַַָָָֹואינֹו

מּגׁשת ּפחדּו ההֹוד קרני "ראּו לקראתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל

ׁשהיה חׁשבּו אּולי אחֹורנית, וחזרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָאליו"

ּופחדּו עּמֹו, עליֹון מלאכי אֹו הּׁשם, ּכבֹוד ְְְֲֲִֵֵֶַַָָׁשם

וׁשבּו מׁשה, להם "וקרא ה', ּבהם יפרץ ְְְִֶֶֶֶָָָָָֹּפן

לפניהם, ההֹולכים הּנׂשיאים" וכל אהרן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹאליו

ּובּׂשרם ׁשלֹום ּדברי אליהם" מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ"ודּבר

כן ואחרי ׁשהֹוריד. ּובּלּוחֹות עונם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹּבסליחת

עם מדּבר הּוא ּכי יׂשראל ּבני ּכל ְְְִִִֵֵֵַָָָראּו

להם צּוה ואז ּכּלם, לפניו ונּגׁשּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻהּנׂשיאים

עׂשרת והּוא סיני, ּבהר אּתֹו ה' ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָּכל

לֹו הּנאמר וכל לֹו, ׁשּנתן הּׁשנּיֹות ְְְֱִִֶֶַַַַַָָהּדּברֹות

הּיֹום מצּו אנכי אׁשר את ל ׁשמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמּתחּלה:

כ"ו.), (ּפסּוק הּפרׁשה סֹוף עד י"א.) ַַָָָָָ(ּפסּוק

ּברית עּמהם לכרת ׁשּצּוהּו להם הּגיד ְְִִִִִִִֶֶֶָָָֹּכי

ק והּכתּוב האּלה. הּדברים ּפי על ּצרחדׁשה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

"ּכי אמר כן ואחרי ּבכלל. הענין וסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבזה

על ונתן הּנזּכר, הענין ּכל אּתם" לדּבר ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּכּלה

ּבׁשּובם התּבֹונן ּכי ל"ג.), (ּפסּוק מסוה ְְְִִֵֶַָָָָּפניו

ואחר לֹו, הּגידּו אֹו ּפניו, עֹור קרן ּכי ְִִִַַַָָָָאחֹור

מׁשה ּובבא אמר: ההּוא הּיֹום מעׂשה ְֲִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּסּפר

ׁשּנהג לֹומר ההֹווה, הענין וזה ל"ד.), ְְִֶֶֶַַַָָָָ(ּפסּוק

עּמהם. ימיו ּכל ִֵֶָָָָּכן



yz`קק zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(áì)øLà-ìk úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb� ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑סדר ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מׁשה. לׂשמאל לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּמׁשנה?
זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹנכנסּו

נמצ ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם העםׁשנה ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד .(נד)א', ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈ�tŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ּבכתּבֹות:(כתובות ועֹוד לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
העינים, ּובית הּפרצּוף ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'הוה
ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולכבֹוד

מסוה ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו נדּבר .ׁשהּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(ãì)äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
:äeöé øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯a„Â∑מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®
:Bzà øaãì Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«

i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈ�tŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשאקל"ט כי פרשת חסלת

Ï‡¯NÈלב È�a Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜Ù�Â d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

åìø 'îòá äñôãð àùú éë úùøôì äøèôä

אגרות קודש
 ב"ה,  ה' אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהנוגע לאופן החתונה, מה טוב שיהי' לא ביום ראשון בשבוע, ועד מתי לבני ישראל לחקות מנהג 

מדינות. וכן בהנוגע להחתונה בענין ריבוי הוצאות וריבוי מוזמנים, שאפילו באם אין כל מניעה לאמצעים, 

הרי אפשר להשתמש בממון המיוחד לענינים עוד טובים יותר, והרי ענין של משתה גדול פירשו חז"ל, שזה 

אם גדול העולמים הי' שם, וכשיהי' הכל בהידור הדרוש ויתעוררו לתומ"צ ובעיקר לבנות ביתם בישראל 

בית חסידותי בכל הפרטים, הרי בודאי שגדול העולמים יהי' שם וישרה ברכתו בכל הפרטים.

קשורה  נסיעה  לכאן,  שי'  מההורים  שהוא  מי  של  לנסיעה  בהנוגע  השקפתי  ג"כ  מובנת  מהנ"ל 

בהוצאות גדולות, והרי אפשר שהזוג הצעיר יוכלו להשתמש בממון שיוציאו על זה, בענין הטוב עוד יותר.

מובן ג"כ שדברי אלה האמורים בהנוגע לנסיעת אחד מהורים לכאן, וכן בהנוגע לאופן החתונה, הוא 

רק בגדר הצעה שיתבוננו ויחליטו שני הצדדים בזה, ואיך שיחליטו יהי' להצלחה ובשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן בענינים הכללים.



קקצ

לשבת פרשת כי תשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' אדר
מפרק נה  

עד סוף פרק נט 

יום רביעי - י"ג אדר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר
פרק כ 

מפרק עט עד סוף פרק פב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו8.ראה הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה

לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם ˘ËÈÏ"‡:אותו? ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר קשה

Â¯È·ÁÏשל הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן ÔÈ�Úחברו, ‰ÊÈ‡·(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - ‰˘�‡ÈÂמספיק ˙�ÂÎ˙לשמור ע"פÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום·È‡„Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם

תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".Ú˘¯Ïכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות

יב.11.א. א, אבות

xc` `"i ipy mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"א שני יום
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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
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת

xc` f"h ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lr "wlec"dàôeâc ïéâa§¦§¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe ,äìéút eäéà Lð øácly eteb ,oky - §©©¦§¦¨§¨©§¦§¥¨

dpnn) dliztl leyn mc`

dreaw dae xe`d jynp

;dilrn zxrea y`de (y`d

çåö àkìî äîìLe§ŸŸ©§¨¨©
øîàå3:jlnd dnlye - §¨©

:devne "geev"ìò ïîLå§¤¤©
àäc ,øñçé ìà ELàøŸ§©¤§©§¨
éøèöà BLàøác àøBäðC §¨¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîì,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky -ïàãáBò ïeðéàå §¦§¨§¦§¨
,ïàáèmd dl`e -miaehd miyrnd .dyer mc`y miaeh miyrn ©§©

.xe` eze`l onyd mieedn

åéðéò íëçä àc ìòå§©¨¤¨¨¥¨
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ח.3. ט, קהלת



קקצ xc` f"h ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lr "wlec"dàôeâc ïéâa§¦§¨
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ח.3. ט, קהלת

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר א', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות 

תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

... וכאן מקום אתי להביע לכ' תודתי עוד הפעם על התענינותו האישית בעניני כפר חב"ד, בענינים 

ובענינים הרוחניים עצמם. ואף שתקותי שגם במצב העכשוי  ובענינים הרוחניים שבגשמיים,  הגשמיים, 

יש מקום לקורת רוח מהכפר ועניניו, אבל עניני טוב וקדושה - אשר באמת היינו הך - אין-סופיים הם, 

שהרי מקורם הוא אין-סוף האמתי, הבורא ית', ולכן ככל שיהי' המצב טוב הרי תמיד יש שטח בלי גבולי 

להוספה, ובמדה זו הוספה גם בנחת רוח, ויהי רצון שיהי' כן במדה גדולה ומתמדת.

ומהכפר אשר בארצנו הק' לכללות ארצנו הק', יהי רצון שגם בזה יקבל נחת רוח הלוך והוסיף 

הלוך ואור, על ידי הגברת הצורה על החומר. כי הרי ככל שלא יהי' החומר גם הוא קדוש, ובדוגמת דברי 

רבינו הזקן בספר התניא )פ' מ"ט( "ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי 

אומות העולם", אשר בודאי שבחירת אלקים באיזה דבר שיהי' הרי זו מקדשת את הדבר מבררה ומזככה 

ומעלה אותו, בכל זה אין קדושתו דומה לקדושת הנשמה והצורה. וכן הוא בחומר וצורה שבכל דבר ודבר.

ומנוחת  בריאות  לו הקב"ה  ישפיע  ופנימיים,  והתענוג אמתיים  רוח  ובודאי שבכדי שיהיו הנחת 

הנפש, שכל הנותן בעין יפה נותן.

בכבוד ובהוקרה ובברכה לבשורות טובות.

נכון  בשאלתו בהנוגע ללימוד התניא, אולי המענה שלי כבר מאוחר, אבל לדעתי מכמה טעמים 

להמשיך גם בשאר חלקי התניא, אגרת התשובה ואגרת הקדש.



היום יום . . . קקפ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

ויקבל ברכת הפרידה  טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, 
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פָאהרט זיך קיינמאל 

ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ת ַהּפְ ְרּכַ ל ּבִ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית, ִויַקּבֵ קֹום ְמדֹורֹו ְיַסּדֵ ִסיָעה ִמּמְ ֶטֶרם ַהּנְ
י ְלעֹוָלם ֵאיָנם נֹוְסִעים ]=ִמְתַרֲחִקים[ ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵהיָכן  דּוַע: ֲחִסיִדים ֹלא ִנְפָרִדים, ּכִ ּוְכַמֲאָמר ַהּיָ

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
ָלִלית: ִלְהיֹות  ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ אֹו ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ּתְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. נּו. ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּה ּוְמקֹוָרּה ָהַעְצִמי ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ל ֲהָלָכה ּבְ ִרים: א( ֲהָבַנת ּכָ ֵני ִעְנָיִנים ִעּקָ ֲחִסידּות ּכֹוֶלֶלת ׁשְ
ל ֲהָלָכה  ֲחִסידּות, ב( ֲהָבַנת ִעְנַין ּכָ ְמֹבָאר ּבַ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ְלִפי ִעְנָינֹו ּכַ ְסִפירֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ ַהְינּו ּבִ
ֶזה ִעְנָין  ל ָמקֹום ָצִריְך ִלְמֹצא ּבָ ֶכל ֱאֹלִקי ְוִדין ַהּתֹוָרה, ִמּכָ ִהיא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֲהַגם ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ׁשֶ ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני



קקפ היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ דֹוֵלי ַהּשֵׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ ֹלא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך,  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ָרִטית – ֶאת  ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ ֲהֵרי "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ַהּיֵ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה איז 

מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש,  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני  ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ ְולֹוֵמד אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו – ֹרב טֹוב ּבְ ּבָ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קקפ

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט שוואך 
אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט עמלק און 
קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, - דכל 
אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה, - און 
עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא 
דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי 

שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ֶחם ִעם  ּלָ א ֲעָמֵלק ּוְמָקֵרר ֶאת ַהְיהּוִדי; "ַוּיִ ם – ּבָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ּלִ ׁשֶ
ָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות ַאַחת  ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה, ּדְ ּשִׁ בֹות ֵיׁש ׁשִ י ּתֵ ָרֵאל" – ָראׁשֵ ִיׂשְ
ת ַהּתֹוָרה. ְוָהֵעָצה  ן ֶאת ְקֻדּשַׁ ּתֹוָרה – ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות ּבַ ל ִיׂשְ ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָנֲהגּו ּכָ ּבַ
י  ָכל ּדֹור ֵיׁש ָראׁשֵ ּבְ ָרא, ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ה, ְוִאְתּפַ י ֹמׁשֶ ים", ַאְנׁשֵ ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ָלֶזה – "ּבְ
ָכל ּדֹור ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ַאְלֵפי ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער 
טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ֲאָמִרים ׁשֶ "ּב[: ַהּמַ י ]ָהַרׁשַ ר ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש ֹלא  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשֵׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ַעּמּוד ּבִ ֵני ָהָמן ּבְ ֶרת ּבְ בּו ֲעׂשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ֹלא ִנְכּתְ ַתב ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּכָ ה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן ֹלא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
ִחיַנת סדכ"ס" ]=ְסִתיָמא  יק ּבְ ִחיַנת ַעּתִ ִהיא ּבְ ֶרת... ׁשֶ ּתֶ ְסּתַ ַני, ְוזֹו ִהיא ַהּמִ ִחיַנת ּפָ ִלְהיֹות: "ְוִהיא ּבְ
ֶנת  ָאה ַהְמַקּנֶ א ִעּלָ יָנה ִאּמָ ִחיַנת ּבִ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבְ ִחיַנת 'ּבַ ה ּבְ ח ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ָכל ְסִתיִמין[. ְוֵיׁש ֻנּסָ ּדְ
ִריָאה, ְוֵאיָנּה  ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ

יום 
חמישי



קקפ היום יום . . . 
ר. ּוַמה  ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ָאה ּבְ ּבָ
ְסִפירֹות[,  ]=י'  ַהי"ס  ל  ִמּכָ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ְלִפי  ֲאִצילּות',  ּדַ 'ַמְלכּות  ִנְקָרא  ן  ּכֵ ׁשֶ ַני',  ּפָ יר  'ַאְסּתִ ֱאַמר  ּנֶ ּשֶׁ
ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ֶכֶתר ּדַ ְלכּות ּדְ ִמּמַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט דער 
דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי 
פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער וועט מָאנען, 
אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר ווָאס הָאט מען 

אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי בראשית, 
און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דָארט 
טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם לאו - זָאגט זי: 

דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ֵעת ַמֲחִריׁש ַהּדֹוֵמם.  ה". ּכָ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ תּוב: " ֶאֶבן ִמּקִ אֹודֹות "ֶלָעִתיד ָלֹבא" ּכָ
ע:  ר, ְוִיְתּבַ ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן ּבַ

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה ֹלא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ
ית, ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּוְבִאם  ֵני ְיהּוִדים, ִויׂשֹוְחחּו ּבְ ם ְיהּוִדי, ׁשְ ְצַעד ׁשָ ּיִ ים כּו' ַעד ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ רּוִאים, ּבַ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ל סּוג ְוסּוג  ִביל ּכָ ׁשְ ַתב ּבִ ר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּכָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר, ֲאׁשֶ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעֵרי אֹוָרה  חּוד ְוׁשַ ַער ַהּיִ ֲעַדת ַהֲחִסיִדים ַמֲאָמִרים ְוֵסֶפר ְמֻיָחד, ְלַבד ׁשַ ר ּבַ יִלים ְוָהעֹוְבִדים ֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ֲעֵרי  תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוׁשַ ַח ּדְ ְפּתֵ חּוד הּוא ַהּמַ ַער ַהּיִ ל ַהֲחִסיִדים: ׁשַ בּו ֲעבּור ּכָ ים, ְוִנְכּתְ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ׁשֶ

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ אֹוָרה – ַאֶלף ּבֵ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

י הּוא  ר, ּכִ ׂשָ ן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל ּבָ ַהּזָ מּור ּבְ חֹון ּגָ ַעְצמֹו ָהֱאמּוָנה ּוִבּטָ ַעל ֵעֶסק: ְלעֹוֵרר ּבְ ֵמֲעבֹוַדת ּבַ
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . קקפ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אדר י' ראשון יום קודש? ספרי לרכוש מצוה

:Ê"È ‰ÂˆÓ ,‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�ÓLéà ìk ázëì¦§Ÿ¨¦

."úàfä äøéMä úà íëì eáúk" :øîàpL ,Bîöòì äøBz øôñ¥¤¨§©§¤¤¡©¦§¨¤¤©¦¨©Ÿ

הרא"ש רכתב קטנות ס"ת)(הלכות הל' חליש ס"ת כתיבת שחיוב ,

ספרי מתוך ללמוד נהוג היה כאשר הראשונים, בדורות רק

– הקודש ספרי בשאר מתקיימת המצוה בימינו אך התורה,

ופירושיהן. וגמרא משנה תורה

בעצם המצוה שאין מדבריו שיהיהzaizkונראה אלא הס"ת

אחרים, ספרים מתוך הוא הלימוד וכאשר בו, ללמוד ספר

היא שהמצוה כותב הרמב"ם אך אלו, בספרים המצוה מתקיימת

"aezklמתקיימת המצוה אין לדעתו כן שאם שכתבו ויש ס"ת "

אחר. ספר בכתיבת

לגבי גם היא השיטות בין המחלוקת זה ספר:ziipwולפי

ספר, בידו יש שהרי בכך גם מתקיימת המצוה הרא"ש לדעת

המצוה. את קיים לא בעצמו כתב שלא כל הרמב"ם לדעת אך

חינוך' ה'מנחת דייק תרי"ג)וכן הרמב"ם(מצוה פ"זמלשון ס"ת (הל'

המצוהה"א) שלדעתו לו", כותבין אחרים לכתוב יודע אינו "ואם

בקנייה ולא בכתיבה סי'היא דברים אשר מנחת .19 עמ' כ"ג, שיחות לקוטי )

).נח

ס"ב)והרמ"א ער סי' לא(יו"ד תורה ספר בקניית שגם פסק

א המצוה את ספרמקיימים יכתוב אחד שכל נהוג לא למעשה ך

קיום לגבי רק אמורים הרמ"א שדברי לפרש ונראה לעצמו.

אינו שבזה הראשונים), (כבדורות תורה ספר ידי על המצוה

ע"י נעשה המצוה שקיום בימינו אך בקנייה, חובה ידי יוצא

בקניה. אף חובה ידי יוצאים הקודש ספרי שאר

היא המצוה תכלית הרמב"ם לדעת גם ההבדל: וביאור

לכם... "כתבו בכתוב כמפורש הספר, מתוך הלימוד אפשרות

l`xyi ipa z` dcnleאפשרי היה קיומו הציווי שבעת אלא "

שבעל תורה כתיבת על איסור חל שהרי תורה, ספר בכתיבת רק

ס"ת כתיבת לדיני בהתאם להיות צריכה הכתיבה ולכן פה,

לכתוב שהותר לאחר אך וכו'), הקודש ובלשון אשורי (בכתב

לא שבהם ספרים שאר מתוך נעשה והלימוד פה שבעל תורה

גם המצוה את בהם לקיים אפשר מיוחדים, כתיבה דיני נאמרו

ספרים האדם ביד שיהיו ובלבד קניה שם)באמצעות שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום הקטורת מזבח קדושת

:‡"Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Óáéø÷äìe øéè÷äì àlL¤Ÿ§©§¦§©§¦

."äøæ úøè÷ åéìò eìòú àì" :øîàpL ,áäfä çaæîa§¦§©©¨¨¤¤¡©Ÿ©£¨¨§Ÿ¤¨¨

ט)בתורה ל, הקטורת](שמות מזבח [על עליו תעלו "לא נאמר

מונה והרמב"ם עליו". תסכו לא ונסך ומנחה עולה זרה קטורת

דבר לנסך או להקטיר איסור – אחד כלאו הללו האיסורים את

הקטורת. מזבח על זר

חינוך' ה'מנחת קד)והקשה "(מצוה הפסוק לשון לפי :`l

ונסך קטורת... עליו שניl`תעלו לכאורה כאן יש עליו", תנסכו

אותם כלל ולמה לנסך. שלא ב) להקטיר. שלא א) לאוין:

יחד? הרמב"ם

הרבי: ומסביר

מדם בשנה אחת קרנותיו על אהרן "וכפר נאמר: הבא בפסוק

קדשים קדש לדורותיכם עליו יכפר בשנה אחת הכפורים חטאת

בלבד הללו לדברים מקודש "המזבח רש"י: ומפרש לה'". הוא

היא הפסוק שכוונת עולה רש"י ומדברי אחרת". לעבודה ולא

תעלו "לא הקודם בפסוק האמור באיסור והגדרה טעם להוסיף

הוא קדשים "קדש שהמזבח היות כלומר, ." זרה... קטורת עליו

קדשים, שאר לגבי אפילו יתירה קדושה בו שקיימת היינו לה'",

עליו לעשות ואין בלבד", הללו לדברים "מקודש הוא הרי

מקדושתו. מורידים כך ידי על כי אחרת עבודה

קטורת לגבי האיסורים את הרמב"ם כלל מדוע מובן זה ולפי

הפרטיות הפעולות על אינו האיסור אחד: בלאו ניסוך ולגבי זרה

האיסור - אחד מיסוד נובעים הפרטים כל אלא המסויימות

לו, מקודש שאינו דבר העלאת ע"י מקדושתו המזבח להוריד

תוכן כי אחד, בלאו כלולים הפרטים וכל הדבר. מהו הבדל ללא

שווה. 179)כולם 'nr 'e zegiy ihewl)

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְוֹלא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָכל ּכְ ַאֲחרֹוָנה ּבְ ּתֹוָרה[ ּבָ ִאים ]ּבַ ּיֹור ְוַכּנֹו ֵהם ַהּבָ ּיֹור ְוַכּנֹו. ַהּכִ ֶהן ַנֲעׂשּו ַהּכִ ּמֵ ַהצֹוְבאֹות, ׁשֶ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ ֹראׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום הדיוט ובכהן גדול בכהן - אהל טומאת

:Â"Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�ÓèBéãä ïäk ànhé àlL¤Ÿ¦©¨Ÿ¥¤§

ì."ànhé àì Lôðì" :øîàpL ,íéúî øàL ¦§¨¥¦¤¤¡©§¤¤Ÿ¦©¨

א. לאוין: שני הרמב"ם פירט גדול לכהן טומאה באיסור

יטמא" לא ולאמו לאביו שנאמר גדול... כהן יטמא (ל"ת"שלא

נפשותקס"ז) כל ועל שנאמר מת, עם גדול כהן יכנס "שלא ב. .

יבוא בבל חייב שהוא השמועה מפי למדו כך יבוא. לא מת

יטמא". בבל וחייב

אבל ה"ו)ובהלכות שכהן(פ"ג האפשרות כי הרמב"ם כתב

היא יטמא", "לא ומשום יבוא" 'לא משום שתיים, ילקה גדול

כאשר או לאהל נכנס כך ואחר מהטומאה ופירש נטמא אם רק

המת לאהל שנכנס כגון יחד, באים ביאה ואיסור טומאה איסור

בתוכם והנמצא הטומאה בפני (שחוצצים ומגדל תיבה בשידה

החציצה) (ובטלה הגג את והסיר חברו ובא נטמא) אינו

נכנס אם אבל אחת. בבת הם המת לאהל וביאתו הגוף שטומאת

כי ביאה, משום ולא טומאה משום רק חייב כדרכו, המת לאהל

ביאה איסור ואילו נטמא רגליו אצבעות או חוטמו הכנסת עם

מחולל כבר הוא ואז רובו או הגוף כל את הכניס כאשר רק חל

ועומד.

גם שחייב כאן הרמב"ם הביא לא שלגביו הדיוט בכהן וגם

המצוות' ב'ספר הביא כבר גדול), בכהן (האמור יבוא' 'לא על

קס"ח) אלא(ל"ת יטמא' ב'לא וגם יבוא' ב'לא גם חייב הוא שגם

בין נמנה אינו גדול, מכהן שווה' ב'גזירה נלמד שהדבר שכיון

המצוות. תרי"ג

חינוך' ה'מנחת הקשה זה ע"ב)ולפי אבל(מצוה בהלכות מדוע

ה"ג) המת(שם לאהל נכנס אם לוקה הדיוט שכהן הרמב"ם כתב

שכתב כמו שתיים, ללקות אפשר שבו האופן את הביא ולא

גדול? כהן לענין

ישראל' 'חמדת בספר קס"ו)וביאר מצוה מצוה, :(נר

על גם מוזהר הדיוט שכהן שווה' מ'גזירה למדים אמנם

בכהן כמו שלא אך ומשא, מגע טומאת על רק ולא אהל, טומאת

הדיוט בכהן יטמא', 'לא על בנוסף יבא' 'לא על גם הלוקה גדול

אבל אהל, טומאת גם כולל יטמא' ש'לא מלמדת שווה' ה'גזירה

גדול. בכהן רק הנאמר יבא' 'לא משום שלוקה מלמדת איננה

הטומאה כאשר שתיים, שילקה אפשרות יש גדול בכהן רק ולכן

אחת, אלא לוקה אינו הדיוט בכהן אך כאחד, באים והביאה

יטמא'. 'לא משום

ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום ולהאמין לדעת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰¯ äæ øác úòéãéå¦¦©¨¨¤

éäìà 'ä éëðà" :øîàpL ,äNò úåöî."E ¦§©£¥¤¤¡©¨Ÿ¦¡Ÿ¤

נכללת בה' האמונה אין ולדעתם הרמב"ם, על חולקים יש

המצוות וכתבמנין חסדאי) לר' ה'' 'אור הבה"ג. בדעת בסהמ"צ שזו(רמב"ן בו

מציאות שיש מוקדמת הנחה לאחר רק רק שייך 'מצוה' המושג שהרי גמורה", "טעות

המצוות. בכלל בה' האמונה את למנות אין ולכן מצוה, ְֶַשל

עצם על לדעת המצוה שאין לומר יש הרמב"ם ולדעת

כך על אלא המצוה) לפני בהכרח (הקיימת ה' מציאות

בהלכות הרמב"ם שמפרט כפי ביותר, המושלמת היא שמציאותו

שהשי"ת ימצא,aiegnהקודמות, שלא אפשר ואי המציאות

הכרחית אינה שמציאותם מהנבראים וראהבשונה פ"ד. אמנה (ראש

האמנת מצוותיך פ"א)דרך .אלקות

אלא בלבד באמונה להסתפק לא היא המצוה לומר: יש ועוד

zrcl")zricieההתבוננות ידי על וזאת עשה"), מצות זה דבר

בדברי כמפורט האמונה, אמיתות את המבררים בדברים

הרמב"ם.

בגמרא נוספת: קושיא מיושבת ב)בכך ח, על(הוריות נאמר

"איזו – לדורותיכם" והלאה ה' צוה אשר היום "למן הפסוק

כוכבים". עבודת זו אומר הוי בתחילה? נאמרה שהיא מצוה היא

הראשונה המצוה היא אלקיך" ה' "אנוכי הרי הרמב"ם ולדברי

אחרים אלקים לך יהיה ("לא כוכבים עבודת על הציווי ואילו

השני? הוא פני") על

דברות נאמרו שבו תורה במתן כי ליישב יש האמור ולפי

כל שעה באותה שהרי ה', ידיעת על הציווי החל לא עדיין אלו

הוא הציווי ועיקר לנבואה, וזכו ה' קול את שמעו ישראל

קיומה שעל הראשונה המצוה ולכן לדברים, לב ולשים להתבונן

זרה עבודה מצות היא ממש שעה מאותה החל ישראל נצטוו

תרי"ג על שיק כה)(מהר"ם מצוה .מצוות,

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום מאונס שבא רצון

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰:Ba øîàpL éî ìk̈¦¤¤¡©

óàå ...íMä úà ìlçî äæ éøä ¯ âøäð àìå øáòå ,'øáòé ìàå âøäé'¥¨¥§©©£Ÿ§¨©§Ÿ¤¡©£¥¤§©¥¤©¥§©

éøö ïéàå ,BúBà ïé÷ìî ïéà ,ñðàa øáòL éðtî ,ïë ét ìòøîBì C ©¦¥¦§¥¤¨©§Ÿ¤¥©§¦§¥¨¦©

.BúBà ïéúéîî ïéàL¤¥§¦¦

להלן רבינו לדברי סותרת זו הלכה שחלה(ה"ו)ולכאורה, במי

עריות גילוי זרה, בעבודה שרפואתו הרופאים ואמרו למות ונטה

ואם בהן, מתרפאין אין סכנה במקום שאפילו דמים ושפיכות

לו"! הראוי עונש דין, בית אותו "עונשין ונתרפא עבר

לחלק: ויש

ועליו קשים ולחצים תנאים תחת נמצא אדם בו מצב יש

דומה מצב ויתכן ערכים, ושני דברים שני בין ולבחור להכריע

כך לעשות עליו שכופה חיצוני גורם ישנו אבל התנאים מבחינת

אחרת. ולא

מהאדם דורשת התורה הללו העבירות בשלושת ובענייננו:

אם אבל חייו, על וויתור במחיר אפילו ה' רצון על לעבור לא

ההוראה את שנוגד מעשה לעשות עליו כפה חיצוני גורם

ה' רצון על עבר הוא למעשה החיים, פני על ה' צו את להעדיף

ואנוס כפוי שהיה מאחר כי כך על אותו להעניש אפשר אי אבל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

Èלחנכו שחייב בנו והוא לחנוך הגיע אפילו לקטן ליתנו ויכול
והתירו סופרים מדברי אלא אינו זה חינוך מקום מכל במצות

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי חכמים לו

ליתנו צריך ושוטה לחרש אפילו או לו כשנותנו מקום ומכל
לעמוד רוצים כשהם מהם וליטלו ללכת רגליהם כשעקרו להם

והנחה עקירה יעשו שלא שאינוכדי שאף למעלה שנתבאר כמו
האסור דבר להאכילם אסור הרי מקום מכל שביתתם על מצווה
כיסו להם שנותן וזה שמ"ג בסי' שיתבאר כמו התורה מן בידים
שיודע כיון מקום מכל יום מבעוד להם שנותן פי על אף
איסור כמאכילם זה הרי להם נותן כן ולדעת בשבת שיוליכוהו
אין שאז והנחה עקירה יעשו שלא אלא היתר אין לפיכך בידים
והתירו גמורה) הרבים ברשות היה אם (אף תורה של איסור בזה
בעצמו. לעשות יבא שלא כדי דבריהם של איסור חכמים לו

יתננו ולא חמורו על יניחנו חמור עמו היה אם מקום ומכל
במצות שחייבים במינם ויש אדם בכלל שהם מאלו לאחד

בהם: ויתחלפו

‡Èבשבת לטלטל לו התירו אלו מכל אחד שום עמו אין ואם
מד' פחות פחות יום מבעוד לידו שבאה מציאה או כיסו
אלא היום משקדש רצופים אמות ד' יוליכם שלא דהיינו אמות
פחות וילך ויחזור לנוח מעט ויעמוד אמות מד' פחות עמהם ילך
למקום שיגיע עד יעשה וכן לנוח מעט ויעמוד אמות מד'
צריך אלא מפסקת זו עמידה אין משאו לתקן עמד ואם שביתתו

לנוח. כדי שיעמוד

אמות מד' פחות פחות טלטול שהתירו מקום בכל מחמירין ויש
שאין כיון כלום אינה העמידה אבל אמות מד' פחות בכל שישב
כדי לנוח רוצה הוא אלא ולהנפש לנוח בשביל בעמידתו כוונתו
במקום לדבריו לחוש וטוב אמות ד' טלטול איסור להתיר

שאפשר:

·Èלענין אלא מועיל אמות מד' פחות פחות אין מקום ומכל
לענין לא אבל הרבים ברשות אמות ד' מעביר איסור
מרשות הכנסה לענין ולא הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה
כיסו עם לביתו כשמגיע יעשה כיצד אלא היחיד לרשות הרבים
כרמלית או הרבים מרשות מכניס נמצא כדרכו יכניסנו אם
שם שיעמוד קודם ביתו לפתח שיגיע מיד אלא היחיד לרשות

מכתיפיו כגון זריקה כדרך שלא דהיינו יד כלאחר לביתו יזרקנו
רשות היא אם ואף התורה מן איסור זו בזריקה ואין ולאחריו
יבא שלא כדי לו והתירו סופרים מדברי אלא גמורה הרבים

כדרכו: להכניסו

‚Èמפני אמות מד' פחות פחות להוליכה יכול אינו ואם
יש אם אפילו וכן ממנו יגזלוהו שלא מלסטים שמתיירא
עליו יניחנו שאם הלסטים מפני עליו להניחו ומתיירא חמור עמו
ויגזלוהו הלסטים יראוהו שנתבאר כמו שיעמוד עת בכל ויטלנו

כאן שאין לביתו שיגיע עד כיסו עם לרוץ יכול שלממנו איסור
קודם לרוץ התחיל אם גמורה הרבים רשות היא אם אף תורה
רץ שהוא זמן וכל בשבת העקירה היתה שלא היום עליו שקדש
שיעמוד קודם ואז לבית סמוך שיגיע עד והנחה עקירה כאן אין
ביתו לתוך כיסו לזרוק הוא צריך הנחה ותיעשה ביתו פתח לפני

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניס שלא כדי יד כלאחר

אף להתיר יש כרמלית אלא הרבים רשות לנו שאין הזה ובזמן
ביתו פתח לפני שיעמוד קודם רק משחשכה לרוץ מתחיל אם
הנחה: בלא עקירה אלא כאן שאין שנמצא יד כלאחר יזרקנו

„Èהתירו לא לאט לילך אבל רץ כשהוא אמורים דברים במה
מעט יעמוד שלפעמים לפי יום מבעוד התחיל אם אפילו לו
בשבת והנחה עקירה עושה ונמצא וילך ויחזור דעת בלא
לו שאסור זו בריצה וזכרון היכר לו יש רץ כשהוא משא"כ

לשכוח: יבא ולא לעמוד

ÂËרץ היום עליו וקדש כתיפו על חבילתו שהיתה מי וכן
ביתו פתח לפני שמגיע עד הרבים ברשות אפילו תחתיה
לתקן מרוצתו באמצע עמד אם ואף יד כלאחר שם ויזרקנה
אי כן אם אלא כלל לעמוד אסור שלכתחלה (אלא פטור המשוי

אחר): בענין לו אפשר

ÊËסבור שהיה פושע שאינו בדרך לו שהחשיך במי זה וכל
מביתו שיצא מי אבל לעיר לבא ביום שהות יש שעדיין
אפילו או הרבים לרשות עמו כיסו והוציא לחשכה סמוך
לא שחשכה קודם ולהצניעו ממנו להסירו אח"כ ושכח לכרמלית
להצניעו לנכרי לומר אפילו האלו מהדרכים אחד שום לו התירו
רנ"ב: בסי' כמ"ש לחשכה סמוך כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל

יֿטז סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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שהקב מגדר"[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של"ה קדמונו

ע"עולם ד") התורה נפקת"י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה

äîëçá ùáìúîå äøåù ä"á óåñ ïéà øåà î"î
.äîëçá ä"éåä ù"îë ,äàìò

ב"ה סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל

הוא הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי"

לקמן צדק' ה'צמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה כח אותיות] ["חכמה' ביטול, בחינת שהיא
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה"
הביטול מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
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ה'תשע"ב אדר י' ראשון יום קודש? ספרי לרכוש מצוה

:Ê"È ‰ÂˆÓ ,‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�ÓLéà ìk ázëì¦§Ÿ¨¦

."úàfä äøéMä úà íëì eáúk" :øîàpL ,Bîöòì äøBz øôñ¥¤¨§©§¤¤¡©¦§¨¤¤©¦¨©Ÿ

הרא"ש רכתב קטנות ס"ת)(הלכות הל' חליש ס"ת כתיבת שחיוב ,

ספרי מתוך ללמוד נהוג היה כאשר הראשונים, בדורות רק

– הקודש ספרי בשאר מתקיימת המצוה בימינו אך התורה,

ופירושיהן. וגמרא משנה תורה

בעצם המצוה שאין מדבריו שיהיהzaizkונראה אלא הס"ת

אחרים, ספרים מתוך הוא הלימוד וכאשר בו, ללמוד ספר

היא שהמצוה כותב הרמב"ם אך אלו, בספרים המצוה מתקיימת

"aezklמתקיימת המצוה אין לדעתו כן שאם שכתבו ויש ס"ת "

אחר. ספר בכתיבת

לגבי גם היא השיטות בין המחלוקת זה ספר:ziipwולפי

ספר, בידו יש שהרי בכך גם מתקיימת המצוה הרא"ש לדעת

המצוה. את קיים לא בעצמו כתב שלא כל הרמב"ם לדעת אך

חינוך' ה'מנחת דייק תרי"ג)וכן הרמב"ם(מצוה פ"זמלשון ס"ת (הל'

המצוהה"א) שלדעתו לו", כותבין אחרים לכתוב יודע אינו "ואם

בקנייה ולא בכתיבה סי'היא דברים אשר מנחת .19 עמ' כ"ג, שיחות לקוטי )

).נח

ס"ב)והרמ"א ער סי' לא(יו"ד תורה ספר בקניית שגם פסק

א המצוה את ספרמקיימים יכתוב אחד שכל נהוג לא למעשה ך

קיום לגבי רק אמורים הרמ"א שדברי לפרש ונראה לעצמו.

אינו שבזה הראשונים), (כבדורות תורה ספר ידי על המצוה

ע"י נעשה המצוה שקיום בימינו אך בקנייה, חובה ידי יוצא

בקניה. אף חובה ידי יוצאים הקודש ספרי שאר

היא המצוה תכלית הרמב"ם לדעת גם ההבדל: וביאור

לכם... "כתבו בכתוב כמפורש הספר, מתוך הלימוד אפשרות

l`xyi ipa z` dcnleאפשרי היה קיומו הציווי שבעת אלא "

שבעל תורה כתיבת על איסור חל שהרי תורה, ספר בכתיבת רק

ס"ת כתיבת לדיני בהתאם להיות צריכה הכתיבה ולכן פה,

לכתוב שהותר לאחר אך וכו'), הקודש ובלשון אשורי (בכתב

לא שבהם ספרים שאר מתוך נעשה והלימוד פה שבעל תורה

גם המצוה את בהם לקיים אפשר מיוחדים, כתיבה דיני נאמרו

ספרים האדם ביד שיהיו ובלבד קניה שם)באמצעות שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום הקטורת מזבח קדושת

:‡"Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Óáéø÷äìe øéè÷äì àlL¤Ÿ§©§¦§©§¦

."äøæ úøè÷ åéìò eìòú àì" :øîàpL ,áäfä çaæîa§¦§©©¨¨¤¤¡©Ÿ©£¨¨§Ÿ¤¨¨

ט)בתורה ל, הקטורת](שמות מזבח [על עליו תעלו "לא נאמר

מונה והרמב"ם עליו". תסכו לא ונסך ומנחה עולה זרה קטורת

דבר לנסך או להקטיר איסור – אחד כלאו הללו האיסורים את

הקטורת. מזבח על זר

חינוך' ה'מנחת קד)והקשה "(מצוה הפסוק לשון לפי :`l

ונסך קטורת... עליו שניl`תעלו לכאורה כאן יש עליו", תנסכו

אותם כלל ולמה לנסך. שלא ב) להקטיר. שלא א) לאוין:

יחד? הרמב"ם

הרבי: ומסביר

מדם בשנה אחת קרנותיו על אהרן "וכפר נאמר: הבא בפסוק

קדשים קדש לדורותיכם עליו יכפר בשנה אחת הכפורים חטאת

בלבד הללו לדברים מקודש "המזבח רש"י: ומפרש לה'". הוא

היא הפסוק שכוונת עולה רש"י ומדברי אחרת". לעבודה ולא

תעלו "לא הקודם בפסוק האמור באיסור והגדרה טעם להוסיף

הוא קדשים "קדש שהמזבח היות כלומר, ." זרה... קטורת עליו

קדשים, שאר לגבי אפילו יתירה קדושה בו שקיימת היינו לה'",

עליו לעשות ואין בלבד", הללו לדברים "מקודש הוא הרי

מקדושתו. מורידים כך ידי על כי אחרת עבודה

קטורת לגבי האיסורים את הרמב"ם כלל מדוע מובן זה ולפי

הפרטיות הפעולות על אינו האיסור אחד: בלאו ניסוך ולגבי זרה

האיסור - אחד מיסוד נובעים הפרטים כל אלא המסויימות

לו, מקודש שאינו דבר העלאת ע"י מקדושתו המזבח להוריד

תוכן כי אחד, בלאו כלולים הפרטים וכל הדבר. מהו הבדל ללא
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ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום הדיוט ובכהן גדול בכהן - אהל טומאת
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א. לאוין: שני הרמב"ם פירט גדול לכהן טומאה באיסור

יטמא" לא ולאמו לאביו שנאמר גדול... כהן יטמא (ל"ת"שלא

נפשותקס"ז) כל ועל שנאמר מת, עם גדול כהן יכנס "שלא ב. .

יבוא בבל חייב שהוא השמועה מפי למדו כך יבוא. לא מת

יטמא". בבל וחייב

אבל ה"ו)ובהלכות שכהן(פ"ג האפשרות כי הרמב"ם כתב

היא יטמא", "לא ומשום יבוא" 'לא משום שתיים, ילקה גדול

כאשר או לאהל נכנס כך ואחר מהטומאה ופירש נטמא אם רק

המת לאהל שנכנס כגון יחד, באים ביאה ואיסור טומאה איסור

בתוכם והנמצא הטומאה בפני (שחוצצים ומגדל תיבה בשידה

החציצה) (ובטלה הגג את והסיר חברו ובא נטמא) אינו

נכנס אם אבל אחת. בבת הם המת לאהל וביאתו הגוף שטומאת

כי ביאה, משום ולא טומאה משום רק חייב כדרכו, המת לאהל

ביאה איסור ואילו נטמא רגליו אצבעות או חוטמו הכנסת עם

מחולל כבר הוא ואז רובו או הגוף כל את הכניס כאשר רק חל

ועומד.

גם שחייב כאן הרמב"ם הביא לא שלגביו הדיוט בכהן וגם

המצוות' ב'ספר הביא כבר גדול), בכהן (האמור יבוא' 'לא על

קס"ח) אלא(ל"ת יטמא' ב'לא וגם יבוא' ב'לא גם חייב הוא שגם

בין נמנה אינו גדול, מכהן שווה' ב'גזירה נלמד שהדבר שכיון

המצוות. תרי"ג

חינוך' ה'מנחת הקשה זה ע"ב)ולפי אבל(מצוה בהלכות מדוע

ה"ג) המת(שם לאהל נכנס אם לוקה הדיוט שכהן הרמב"ם כתב

שכתב כמו שתיים, ללקות אפשר שבו האופן את הביא ולא

גדול? כהן לענין

ישראל' 'חמדת בספר קס"ו)וביאר מצוה מצוה, :(נר

על גם מוזהר הדיוט שכהן שווה' מ'גזירה למדים אמנם

בכהן כמו שלא אך ומשא, מגע טומאת על רק ולא אהל, טומאת

הדיוט בכהן יטמא', 'לא על בנוסף יבא' 'לא על גם הלוקה גדול

אבל אהל, טומאת גם כולל יטמא' ש'לא מלמדת שווה' ה'גזירה

גדול. בכהן רק הנאמר יבא' 'לא משום שלוקה מלמדת איננה

הטומאה כאשר שתיים, שילקה אפשרות יש גדול בכהן רק ולכן

אחת, אלא לוקה אינו הדיוט בכהן אך כאחד, באים והביאה

יטמא'. 'לא משום

ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום ולהאמין לדעת
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נכללת בה' האמונה אין ולדעתם הרמב"ם, על חולקים יש

המצוות וכתבמנין חסדאי) לר' ה'' 'אור הבה"ג. בדעת בסהמ"צ שזו(רמב"ן בו

מציאות שיש מוקדמת הנחה לאחר רק רק שייך 'מצוה' המושג שהרי גמורה", "טעות

המצוות. בכלל בה' האמונה את למנות אין ולכן מצוה, ְֶַשל

עצם על לדעת המצוה שאין לומר יש הרמב"ם ולדעת

כך על אלא המצוה) לפני בהכרח (הקיימת ה' מציאות

בהלכות הרמב"ם שמפרט כפי ביותר, המושלמת היא שמציאותו

שהשי"ת ימצא,aiegnהקודמות, שלא אפשר ואי המציאות

הכרחית אינה שמציאותם מהנבראים וראהבשונה פ"ד. אמנה (ראש

האמנת מצוותיך פ"א)דרך .אלקות

אלא בלבד באמונה להסתפק לא היא המצוה לומר: יש ועוד

zrcl")zricieההתבוננות ידי על וזאת עשה"), מצות זה דבר

בדברי כמפורט האמונה, אמיתות את המבררים בדברים

הרמב"ם.

בגמרא נוספת: קושיא מיושבת ב)בכך ח, על(הוריות נאמר

"איזו – לדורותיכם" והלאה ה' צוה אשר היום "למן הפסוק

כוכבים". עבודת זו אומר הוי בתחילה? נאמרה שהיא מצוה היא

הראשונה המצוה היא אלקיך" ה' "אנוכי הרי הרמב"ם ולדברי

אחרים אלקים לך יהיה ("לא כוכבים עבודת על הציווי ואילו

השני? הוא פני") על

דברות נאמרו שבו תורה במתן כי ליישב יש האמור ולפי

כל שעה באותה שהרי ה', ידיעת על הציווי החל לא עדיין אלו

הוא הציווי ועיקר לנבואה, וזכו ה' קול את שמעו ישראל

קיומה שעל הראשונה המצוה ולכן לדברים, לב ולשים להתבונן

זרה עבודה מצות היא ממש שעה מאותה החל ישראל נצטוו

תרי"ג על שיק כה)(מהר"ם מצוה .מצוות,

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום מאונס שבא רצון
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להלן רבינו לדברי סותרת זו הלכה שחלה(ה"ו)ולכאורה, במי

עריות גילוי זרה, בעבודה שרפואתו הרופאים ואמרו למות ונטה

ואם בהן, מתרפאין אין סכנה במקום שאפילו דמים ושפיכות

לו"! הראוי עונש דין, בית אותו "עונשין ונתרפא עבר

לחלק: ויש

ועליו קשים ולחצים תנאים תחת נמצא אדם בו מצב יש

דומה מצב ויתכן ערכים, ושני דברים שני בין ולבחור להכריע

כך לעשות עליו שכופה חיצוני גורם ישנו אבל התנאים מבחינת

אחרת. ולא

מהאדם דורשת התורה הללו העבירות בשלושת ובענייננו:

אם אבל חייו, על וויתור במחיר אפילו ה' רצון על לעבור לא

ההוראה את שנוגד מעשה לעשות עליו כפה חיצוני גורם

ה' רצון על עבר הוא למעשה החיים, פני על ה' צו את להעדיף

ואנוס כפוי שהיה מאחר כי כך על אותו להעניש אפשר אי אבל

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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Èלחנכו שחייב בנו והוא לחנוך הגיע אפילו לקטן ליתנו ויכול
והתירו סופרים מדברי אלא אינו זה חינוך מקום מכל במצות

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי חכמים לו

ליתנו צריך ושוטה לחרש אפילו או לו כשנותנו מקום ומכל
לעמוד רוצים כשהם מהם וליטלו ללכת רגליהם כשעקרו להם

והנחה עקירה יעשו שלא שאינוכדי שאף למעלה שנתבאר כמו
האסור דבר להאכילם אסור הרי מקום מכל שביתתם על מצווה
כיסו להם שנותן וזה שמ"ג בסי' שיתבאר כמו התורה מן בידים
שיודע כיון מקום מכל יום מבעוד להם שנותן פי על אף
איסור כמאכילם זה הרי להם נותן כן ולדעת בשבת שיוליכוהו
אין שאז והנחה עקירה יעשו שלא אלא היתר אין לפיכך בידים
והתירו גמורה) הרבים ברשות היה אם (אף תורה של איסור בזה
בעצמו. לעשות יבא שלא כדי דבריהם של איסור חכמים לו

יתננו ולא חמורו על יניחנו חמור עמו היה אם מקום ומכל
במצות שחייבים במינם ויש אדם בכלל שהם מאלו לאחד

בהם: ויתחלפו

‡Èבשבת לטלטל לו התירו אלו מכל אחד שום עמו אין ואם
מד' פחות פחות יום מבעוד לידו שבאה מציאה או כיסו
אלא היום משקדש רצופים אמות ד' יוליכם שלא דהיינו אמות
פחות וילך ויחזור לנוח מעט ויעמוד אמות מד' פחות עמהם ילך
למקום שיגיע עד יעשה וכן לנוח מעט ויעמוד אמות מד'
צריך אלא מפסקת זו עמידה אין משאו לתקן עמד ואם שביתתו

לנוח. כדי שיעמוד

אמות מד' פחות פחות טלטול שהתירו מקום בכל מחמירין ויש
שאין כיון כלום אינה העמידה אבל אמות מד' פחות בכל שישב
כדי לנוח רוצה הוא אלא ולהנפש לנוח בשביל בעמידתו כוונתו
במקום לדבריו לחוש וטוב אמות ד' טלטול איסור להתיר

שאפשר:

·Èלענין אלא מועיל אמות מד' פחות פחות אין מקום ומכל
לענין לא אבל הרבים ברשות אמות ד' מעביר איסור
מרשות הכנסה לענין ולא הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה
כיסו עם לביתו כשמגיע יעשה כיצד אלא היחיד לרשות הרבים
כרמלית או הרבים מרשות מכניס נמצא כדרכו יכניסנו אם
שם שיעמוד קודם ביתו לפתח שיגיע מיד אלא היחיד לרשות

מכתיפיו כגון זריקה כדרך שלא דהיינו יד כלאחר לביתו יזרקנו
רשות היא אם ואף התורה מן איסור זו בזריקה ואין ולאחריו
יבא שלא כדי לו והתירו סופרים מדברי אלא גמורה הרבים

כדרכו: להכניסו

‚Èמפני אמות מד' פחות פחות להוליכה יכול אינו ואם
יש אם אפילו וכן ממנו יגזלוהו שלא מלסטים שמתיירא
עליו יניחנו שאם הלסטים מפני עליו להניחו ומתיירא חמור עמו
ויגזלוהו הלסטים יראוהו שנתבאר כמו שיעמוד עת בכל ויטלנו

כאן שאין לביתו שיגיע עד כיסו עם לרוץ יכול שלממנו איסור
קודם לרוץ התחיל אם גמורה הרבים רשות היא אם אף תורה
רץ שהוא זמן וכל בשבת העקירה היתה שלא היום עליו שקדש
שיעמוד קודם ואז לבית סמוך שיגיע עד והנחה עקירה כאן אין
ביתו לתוך כיסו לזרוק הוא צריך הנחה ותיעשה ביתו פתח לפני

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניס שלא כדי יד כלאחר

אף להתיר יש כרמלית אלא הרבים רשות לנו שאין הזה ובזמן
ביתו פתח לפני שיעמוד קודם רק משחשכה לרוץ מתחיל אם
הנחה: בלא עקירה אלא כאן שאין שנמצא יד כלאחר יזרקנו

„Èהתירו לא לאט לילך אבל רץ כשהוא אמורים דברים במה
מעט יעמוד שלפעמים לפי יום מבעוד התחיל אם אפילו לו
בשבת והנחה עקירה עושה ונמצא וילך ויחזור דעת בלא
לו שאסור זו בריצה וזכרון היכר לו יש רץ כשהוא משא"כ

לשכוח: יבא ולא לעמוד

ÂËרץ היום עליו וקדש כתיפו על חבילתו שהיתה מי וכן
ביתו פתח לפני שמגיע עד הרבים ברשות אפילו תחתיה
לתקן מרוצתו באמצע עמד אם ואף יד כלאחר שם ויזרקנה
אי כן אם אלא כלל לעמוד אסור שלכתחלה (אלא פטור המשוי

אחר): בענין לו אפשר

ÊËסבור שהיה פושע שאינו בדרך לו שהחשיך במי זה וכל
מביתו שיצא מי אבל לעיר לבא ביום שהות יש שעדיין
אפילו או הרבים לרשות עמו כיסו והוציא לחשכה סמוך
לא שחשכה קודם ולהצניעו ממנו להסירו אח"כ ושכח לכרמלית
להצניעו לנכרי לומר אפילו האלו מהדרכים אחד שום לו התירו
רנ"ב: בסי' כמ"ש לחשכה סמוך כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל

יֿטז סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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שהקב מגדר"[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של"ה קדמונו

ע"עולם ד") התורה נפקת"י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה
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ב"ה סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל

הוא הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי"

לקמן צדק' ה'צמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה כח אותיות] ["חכמה' ביטול, בחינת שהיא
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה"
הביטול מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
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המעשה. את עשה הוא לא כאילו זה הרי

זאת לעשות עליו שכופה חיצוני גורם כשאין זאת, לעומת

להעדיף האדם החליט שבעקבותיהם בתנאים מצוי שהאדם אלא

פטור איננו הללו, האיסורים משלושת אחד על ולעבור חייו את

קשות) בנסיבות כי (אם כך לנהוג שבחר זה הוא כי מעונש

בתוצאה. לשאת ועליו

מדובר ד' בהלכה האמורות: ההלכות שתי בין ההבדל וזה

מדובר ו' בהלכה ואילו נענש. אינו ולכן ועבר, שנאנס מי על

העונש. מן פטור אינו כן ועל מרצונו, כך לנהוג שבחר באדם

(elx 'nr `"g ycew zexb`)

ה'תשע"ב אדר ט"ו שישי יום האבות? בימי התורה ניתנה לא מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ð ãîò íàäNòå àéá ¦¨©¨¦§¨¨

¯ eðaø äLî ìL Búàeáð Léçëäì Lwáe ,íéìBãb íéúôBîe úBúBà§¦§¦¦¥§©§¦§¨¤Ÿ¤©¥

éãk úBúBàä ét ìò dðéà eðaø äLî úàeápL éôì ...Bì ïéòîBL ïéà¥§¦§¦¤§©Ÿ¤©¥¥¨©¦¨§¥

eðéðæàáe äeðéàø eðéðéòa àlà ,äæ úBúBàì äæ úBúBà CøòpL¤©£Ÿ¤§¤¤¨§¥¥§¦¨§¨§¥

...äeðòîL§©£¨

יתן אשר לנביא להאמין שאין הקביעה את מנמק הרמב"ם

משה נבואת כי משה, מתורת ולסור להכחיש ויבקש ומופת אות

לנביא נענה מה כן, ואם שמענוה". ובאזנינו ראינוה "בעינינו

אברהם ידי על שנצטווינו מצוות לבטל ויבקש מופת שיביא

יעקב ידי על או החי) מן (אבר נח ידי על או (מילה) אבינו

הנשה)? (גיד אבינו

ב'פירוש הרמב"ם שכתב מה פי על מבואר הדבר אך

מ"ו)המשניות' פ"ז :(חולין

במצות אלא עושים אנו אין היום, עושים שאנו... מה "שכל

מפני מלין אנו אין כן וכמו ע"ה... רבינו משה ידי על הקב"ה

שהקב"ה מפני אלא בנו, ואת עצמו מל ע"ה אבינו שאברהם

אברהם שנמול כמו שנמול ע"ה, רבינו משה ידי על אותנו ציוה

למשה לו נאמרו מצוות תרי"ג שאמרו: מה תראה הלא אבינו...

המצוות". מכלל – אלו וכל מסיני,

משה, ידי על בא המצוות כל על הציווי שלמעשה ומאחר

אחד דבר אפילו לבטל וירצה תורה, מתן אחר שיבוא מי

בפיו. שקר הרי ומופת אות יעשה אם גם מתורתנו,

רבינו, משה בימי אלא האבות בימי התורה ניתנה לא ולכן

וכולם באוכלוסין מרובה גדול עם היה כבר ישראל עם כאשר

רבינו משה ידי על ה' לציווי תורה במתן ראיה עדי (משךהיו

ד) לג, דברים .חכמה

סימוכין להביא יש בעיניים, ראיה של המיוחד ולתוקף

דיין" נעשה עד "אין של א)מההלכה כו, :(ר"ה

כי בו, לדון יכול אינו בעיניו וראהו למעשה עד שהיה מי

בית על ומצווה העדה", והצילו העדה... "ושפטו אמרה התורה

בעיניו המעשה את שראה ומי ולהצילו, הנידון בזכות להפוך דין

הנידון את ו"להציל" עיניו ממראה להתעלם מסוגל (לקוטילא

(185 עמ' יט, .שיחות

ה'תשע"ב אדר ט"ז קודש שבת נימוס מטעמי הזמנה

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ìëàiL Bøáça áäøñé àìå§Ÿ§©§¤©£¥¤Ÿ©

.ìëBà BðéàL òãBé àeäå ,Bìöà¤§§¥©¤¥¥

א)בגמרא צד, דעת':(חולין 'גניבת לאיסור נוספת דוגמא יש

לא שחברו שיודע משום ריקן", מפך שמן סוך לו יאמר "ולא

כך. על טובה לו ומחזיק שמן בפך שיש סבור והחבר יסוך

אם אך ריק, שהפך משום רק הוא שהאיסור משמע ולכאורה

שאין שיודע אף דעת גניבת איסור בכך אין שמן בפך היה יש

שלפנינו ההלכה טעם מה כן, ואם להצעה. להיענות חברו בדעת

להצעה ייענה שלא כשיודע אצלו לאכול לחברו ההצעה שעצם

לחברו? לתת אוכל לו יש אם אף דעת גניבת נחשבת

"ולא נאמר כאן מתרצים: פעמיםadxqiויש היינו בחברו"

וזאת איסור. בדבר אין פעמיים או פעם מזמינו אם אך רבות,

לו מציע כאשר אבל חברו, את להאכיל בידו יש שאכן בתנאי

בפעם אפילו דעת גניבת זו הרי ריק שהפך ביודעו שמן לסוך

אחת.

הוא רבות פעמים הפצרה רק נאסרה זו שבהלכה לכך והטעם

כשיודעים אף כבוד מטעמי להזמין העולם דרך שכן משום

מטעמי היא שההזמנה יודע המוזמן וגם תתקבל, לא שההצעה

דעת גניבת כאן ואין חו"מנימוס דרישה שם. חולין חיים סק"ז)(תורת .רכח

חברו אפילו ולכן כיבוד מהווה ההזמנה עצם כי מבארים ויש

בעד אלא בחינם טובה החזקת זו אין כך על טובה לו יחזיק

לו שהעניק שם)הכבוד חולין אריה .(לב

אחר באופן מבאר הזקן סק"ב)ואדמו"ר וקו"א סי"ד אונאה :(הל'

כל כאשר רק הוא האיסור שלנו היאבמקרה ההזמנה סיבת

שבדעת סבור היה ואם לה, ייענה שלא בחברו שיודע משום

כנה היא ההזמנה כאשר אך מציע, היה לא אכן להיענות חברו

גניבת זו אין – בחיוב שתיענה יודע היה אם אף נעשית והייתה

איסור. בה ואין דעת

מציע כאשר אך להאכילו, בידו יש כאשר רק אמורים ודברים

באמת רוצה אם אף אסור הדבר ריק שהפך ביודעו שמן לסוך לו

הצעה כאן אין ריקן, כשהפך הנוכחי, במצב כי שמן, לו לתת

כנה.

dyr zeevn - xc` 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd xc` f"hÎ'i -

ה'תשע"ב אדר י' ראשון יום

(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ,¯„‡ ·"È È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ)

dUr zFevn¦§£¥
ראׁשֹונה‡. אלֹוּה,מצוה ׁשם ׁשּיׁש לידע עׂשה, מּמצוֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"אלהי ה' "אנכי "ה'·..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: ליחדֹו, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אחד" ה' ה'‚..אלהינּו, את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"אלהי..„אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה ְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה'להתּפּלל‰..ּתירא" את "ועבדּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתפּלה. זֹו עבֹודה "ּובֹוÂ.אלהיכם"; ׁשּנאמר: ּבֹו, לדבקה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּתּׁשבע"Ê..תדּבק" "ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ּבׁשמֹו, .להּׁשבע ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָ

.Áוהלכּתּבדרכיולהּדמֹות" ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבתֹוË.ּבדרכיו". "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ׁשמֹו, את לקּדׁש ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יׂשראל" יֹוםÈ..ּבני ּבכל ּפעמים ׁשמע קרּית ,לקרֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
."ּובקּומ בׁשכּב . . ּבם "ודּברּת ללמדÈ‡.ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

לבני".ּתֹורה "וׁשּננּתם ׁשּנאמר: לקׁשרÈ·.ּוללּמדּה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו ׁשּנאמר: ּבראׁש, .ּתפּלין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

.‚È"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ּבּיד, ּתפּלין .לקׁשר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
.„È"ציצת להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: ציצית, .לעׂשֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָ
.ÂË"ּבית מזּוזֹות על "ּוכתבּתם ׁשּנאמר: מזּוזה, .לקּבע ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹ
.ÊË,ׁשביעית ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע העם את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלהקהיל

העם" את "הקהל ּתֹורהÊÈ..ׁשּנאמר: ספר איׁש ּכל לכּתב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּזאת".לעצמֹו הּׁשירה את לכם "ּכתבּו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
.ÁÈּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּתב

את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאדם,
הּזאת" הּתֹורה ׁשּנאמר:ËÈ..מׁשנה הּמזֹון, אחר לבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

"אלהי ה' את ּוברכּת - וׂשבעּת ּביתÎ.."ואכלּת, לבנֹות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
" ׁשּנאמר: (הּבחירה, מקּדׁש לי "ועׂשּו בתוכם) .ושכנתי ְְְֱִִִֶֶַַָָָ

.‡Î"ּתיראּו "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: זה, מּבית .ליראה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Îלפני ,אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: ּתמיד, זה ּבית ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלׁשמר
העדת" ׁשּנאמר:Î‚..אהל ּבּמקּדׁש, עֹובד הּלוי להיֹות ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

הּוא" הּלוי ּבׁשעתÎ„.."ועבד ורגליו ידיו הּכהן לקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּובניו" אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: נרֹותÎ‰..העבֹודה, לער ְֱֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּובניו" אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: לברÂÎ..ּבּמקּדׁש, ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את .הּכהנים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎׁשּבת ּבכל ה' לפני ּולבֹונה לחם ׁשּנאמר:להסּדיר , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּפנים". לחם הּׁשלחן על קטרתÁÎ."ונתּת להקטיר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּמים" קטרת אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, .ּפעמים ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.ËÎ,אׁש" ׁשּנאמר: ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלהבעיר

הּמזּבח" על ּתּוקד מעללהריםÏ..ּתמיד הּדׁשן את ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּדׁשן" את "והרים ׁשּנאמר: טמאיםÏ‡..הּמזּבח, לׁשלח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
הּמקּדׁש ׁשהּוא ׁשכינה מןמּמחנה "ויׁשּלחּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל לחלקÏ·.הּמחנה, ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ׁשּבּקדּׁשה,ּכבֹוד ּדבר לכל ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"וקּדׁשּתֹו". ּבגדיÏ‚.ׁשּנאמר: לעבֹודה הּכהנים להלּביׁש ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
קדׁש" בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: הארֹוןÏ„..ּכהּנה, לׂשאת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

יּׂשאּו" "ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף .על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‰Ïּומל ּגדֹולים ּכהנים הּמׁשחה,למׁשח ּבׁשמן כים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹ

קדׁש" מׁשחת "ׁשמן הּכהניםÂÏ..ׁשּנאמר: להיֹות ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִַַָָָעֹובדים
על ממּכריו, לבד . . הּלוי יבא "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכאחד,

לקרֹוביהןÊÏ..האבֹות" מּטּמאים הּכהנים להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
להתאּבל, מצּוין ׁשהן יׂשראל ּכׁשאר עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומתאּבלין

יּטּמא" "לּה נֹוׂשאÁÏ..ׁשּנאמר: ּגדֹול ּכהן להיֹות ְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹ
יּקח" בבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: .ּבתּולה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.ËÏעלה לּיֹום, "ׁשנים ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹלהקריב
ׁשּנאמר:Ó..תמיד" יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּובניו" אהרן קרּבן ּבכלÓ‡.."זה אחר קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
כבׂשים" ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: .ׁשּבת, ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָ

.·Ó:ׁשּנאמר וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלהֹוסיף
חדׁשיכם" הּפסח,.Ó‚."ּובראׁשי ּבחג קרּבן להֹוסיף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת להקריבÓ„..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָ
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת

עמר" את "והבאתם ּביֹוםÓ‰..ׁשּנאמר: קרּבן להֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הּבּכּורים" "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּתיÂÓ..עצרת, להביא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
על והקרבּתם . . ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנאמר:ÊÓ..הּלחם" הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לחדׁש" ּבאחד הּׁשביעי קרּבןÁÓ.."ּובחדׁש להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: הּצֹום, .ּביֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓיבא "ּבזאת ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַָֹֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל הּכתּובהאהרן העבֹודה וכל , ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מֹות. אחרי הּסּכֹות,�.ּבפרׁשת חג ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
"והקרבּתם ניחח"ׁשּנאמר: ריח אּׁשה להֹוסיף�‡..עלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום ׁשּנאמר:קרּבן , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמיני". "ׁשלׁש�·."ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּברגלים, לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
לי" ּתחג "ׁשלׁש�‚..רגלים ׁשּנאמר: ּברגלים, להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּברגלים,�„..ּפעמים לׂשמח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
"ּבחּג "וׂשמחּת הּפסח,�‰..ׁשּנאמר: ּכבׂש לׁשחט ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קהל" ּכל אתֹו "וׁשחטּו ּפסח�Â..ׁשּנאמר: ּבׂשר לאכל ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הּבׂשר" את "ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי .צלי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.Ê�ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלעׂשֹות
ּומרֹור,.�Á.עׂשר" מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאכלהּו" ּומררים מּצֹות "על לתקע�Ë..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַֹֹֹֻ
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

ׁשמיניÒ..ּבחצצרת" מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹ
והלאה" הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ּכלÒ‡..והלאה, להיֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָ

לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה .קרּבן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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ה'תשע"ב אדר י' ראשון יום

(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ,¯„‡ ·"È È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ)

dUr zFevn¦§£¥
ראׁשֹונה‡. אלֹוּה,מצוה ׁשם ׁשּיׁש לידע עׂשה, מּמצוֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"אלהי ה' "אנכי "ה'·..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: ליחדֹו, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אחד" ה' ה'‚..אלהינּו, את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"אלהי..„אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה ְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה'להתּפּלל‰..ּתירא" את "ועבדּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתפּלה. זֹו עבֹודה "ּובֹוÂ.אלהיכם"; ׁשּנאמר: ּבֹו, לדבקה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּתּׁשבע"Ê..תדּבק" "ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ּבׁשמֹו, .להּׁשבע ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָ

.Áוהלכּתּבדרכיולהּדמֹות" ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבתֹוË.ּבדרכיו". "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ׁשמֹו, את לקּדׁש ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יׂשראל" יֹוםÈ..ּבני ּבכל ּפעמים ׁשמע קרּית ,לקרֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
."ּובקּומ בׁשכּב . . ּבם "ודּברּת ללמדÈ‡.ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

לבני".ּתֹורה "וׁשּננּתם ׁשּנאמר: לקׁשרÈ·.ּוללּמדּה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו ׁשּנאמר: ּבראׁש, .ּתפּלין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

.‚È"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ּבּיד, ּתפּלין .לקׁשר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
.„È"ציצת להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: ציצית, .לעׂשֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָ
.ÂË"ּבית מזּוזֹות על "ּוכתבּתם ׁשּנאמר: מזּוזה, .לקּבע ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹ
.ÊË,ׁשביעית ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע העם את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלהקהיל

העם" את "הקהל ּתֹורהÊÈ..ׁשּנאמר: ספר איׁש ּכל לכּתב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּזאת".לעצמֹו הּׁשירה את לכם "ּכתבּו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
.ÁÈּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּתב

את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאדם,
הּזאת" הּתֹורה ׁשּנאמר:ËÈ..מׁשנה הּמזֹון, אחר לבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

"אלהי ה' את ּוברכּת - וׂשבעּת ּביתÎ.."ואכלּת, לבנֹות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
" ׁשּנאמר: (הּבחירה, מקּדׁש לי "ועׂשּו בתוכם) .ושכנתי ְְְֱִִִֶֶַַָָָ

.‡Î"ּתיראּו "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: זה, מּבית .ליראה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Îלפני ,אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: ּתמיד, זה ּבית ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלׁשמר
העדת" ׁשּנאמר:Î‚..אהל ּבּמקּדׁש, עֹובד הּלוי להיֹות ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

הּוא" הּלוי ּבׁשעתÎ„.."ועבד ורגליו ידיו הּכהן לקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּובניו" אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: נרֹותÎ‰..העבֹודה, לער ְֱֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּובניו" אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: לברÂÎ..ּבּמקּדׁש, ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את .הּכהנים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎׁשּבת ּבכל ה' לפני ּולבֹונה לחם ׁשּנאמר:להסּדיר , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּפנים". לחם הּׁשלחן על קטרתÁÎ."ונתּת להקטיר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּמים" קטרת אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, .ּפעמים ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.ËÎ,אׁש" ׁשּנאמר: ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלהבעיר

הּמזּבח" על ּתּוקד מעללהריםÏ..ּתמיד הּדׁשן את ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּדׁשן" את "והרים ׁשּנאמר: טמאיםÏ‡..הּמזּבח, לׁשלח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
הּמקּדׁש ׁשהּוא ׁשכינה מןמּמחנה "ויׁשּלחּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל לחלקÏ·.הּמחנה, ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ׁשּבּקדּׁשה,ּכבֹוד ּדבר לכל ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"וקּדׁשּתֹו". ּבגדיÏ‚.ׁשּנאמר: לעבֹודה הּכהנים להלּביׁש ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
קדׁש" בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: הארֹוןÏ„..ּכהּנה, לׂשאת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

יּׂשאּו" "ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף .על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‰Ïּומל ּגדֹולים ּכהנים הּמׁשחה,למׁשח ּבׁשמן כים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹ

קדׁש" מׁשחת "ׁשמן הּכהניםÂÏ..ׁשּנאמר: להיֹות ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִַַָָָעֹובדים
על ממּכריו, לבד . . הּלוי יבא "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכאחד,

לקרֹוביהןÊÏ..האבֹות" מּטּמאים הּכהנים להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
להתאּבל, מצּוין ׁשהן יׂשראל ּכׁשאר עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומתאּבלין

יּטּמא" "לּה נֹוׂשאÁÏ..ׁשּנאמר: ּגדֹול ּכהן להיֹות ְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹ
יּקח" בבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: .ּבתּולה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.ËÏעלה לּיֹום, "ׁשנים ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹלהקריב
ׁשּנאמר:Ó..תמיד" יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּובניו" אהרן קרּבן ּבכלÓ‡.."זה אחר קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
כבׂשים" ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: .ׁשּבת, ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָ

.·Ó:ׁשּנאמר וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלהֹוסיף
חדׁשיכם" הּפסח,.Ó‚."ּובראׁשי ּבחג קרּבן להֹוסיף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת להקריבÓ„..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָ
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת

עמר" את "והבאתם ּביֹוםÓ‰..ׁשּנאמר: קרּבן להֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הּבּכּורים" "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּתיÂÓ..עצרת, להביא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
על והקרבּתם . . ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנאמר:ÊÓ..הּלחם" הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לחדׁש" ּבאחד הּׁשביעי קרּבןÁÓ.."ּובחדׁש להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: הּצֹום, .ּביֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓיבא "ּבזאת ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַָֹֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל הּכתּובהאהרן העבֹודה וכל , ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מֹות. אחרי הּסּכֹות,�.ּבפרׁשת חג ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
"והקרבּתם ניחח"ׁשּנאמר: ריח אּׁשה להֹוסיף�‡..עלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום ׁשּנאמר:קרּבן , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמיני". "ׁשלׁש�·."ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּברגלים, לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
לי" ּתחג "ׁשלׁש�‚..רגלים ׁשּנאמר: ּברגלים, להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּברגלים,�„..ּפעמים לׂשמח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
"ּבחּג "וׂשמחּת הּפסח,�‰..ׁשּנאמר: ּכבׂש לׁשחט ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קהל" ּכל אתֹו "וׁשחטּו ּפסח�Â..ׁשּנאמר: ּבׂשר לאכל ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הּבׂשר" את "ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי .צלי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.Ê�ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלעׂשֹות
ּומרֹור,.�Á.עׂשר" מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאכלהּו" ּומררים מּצֹות "על לתקע�Ë..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַֹֹֹֻ
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

ׁשמיניÒ..ּבחצצרת" מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹ
והלאה" הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ּכלÒ‡..והלאה, להיֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָ

לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה .קרּבן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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.·Ò"מלח ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל .למלח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.‚Ò"קרּבנֹו עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, .מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
.„Ò"החּטאת ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹ
.‰Ò"האׁשם ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂÒזבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמעׂשה

תקריבÊÒ..הּׁשלמים" ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, מעׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מנחה" טעּוÁÒ..קרּבן אם קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

יׁשּגּו" יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: .ּבהֹוראה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ
.ËÒתעׂשה לא ּבמצות ׁשגג אם חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָֹלהקריב

ּכרת עליה תחטא".ׁשחּיבים ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.Úחטא חטא אם לֹו נסּתּפק אם קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב

ואׁשם ידע "ולא ׁשּנאמר: חטא, לא אֹו חּטאת עליו ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשחּיבים
אׁשמֹו" את והביא . ּתלּוי'.. 'אׁשם ּנקרא הּוא וזה ; ְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

.‡Úּבמעילה הּׁשֹוגג ּבׁשפחהלהקריב אֹו ּבגזלה, החֹוטא אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ
וזה אׁשם; קרּבן מביא - ונׁשּבע ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחרּופה,

וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא ויֹורד,Ú·.הּוא עֹולה קרּבן להקריב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ידֹו" תּגיע לא "אם תּׂשיג".ׁשּנאמר: לא "ואם , ְֱִִִִֶֶַַַַָֹֹ

.‚Úּבׁשעת האדם, ׁשּיעׂשה חטא מּכל ה' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתוּדֹות
חּטאתם את "והתוּדּו ׁשּנאמר: הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּקרּבן

עׂשּו" ׁשּנאמר:Ú„..אׁשר ׁשּיטהר, אחר קרּבן הּזב להקריב ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּזב" יטהר ׁשּתטהר,Ú‰.."וכי אחר קרּבן הּזבה להקריב ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָ

מּזֹובּה" טהרה "ואם קרּבןÂÚ..ׁשּנאמר: הּמצרע להקריב ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
". . הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, להקריבÊÚ..אחר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַ

טהרּה" ימי "ּובמלאת ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן .הּיֹולדת ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÁÚ"וצאן ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: הּבהמה, .לעּׂשר ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
.ËÚּכל" ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, הּטהֹורה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָלקּדׁש

". . יּולד אׁשר "אÙ..הּבכֹור ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור לפּדֹות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
האדם" ּבכֹור את תפּדה חמֹור,Ù‡..ּפדה ּפטר לפּדֹות ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹ

בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ּפטרÙ·..ׁשּנאמר: לערף ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹ
וערפּתֹו" תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ּכלÙ‚..חמֹור, להביא ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה האדם על ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות
ּבֹו ׁשּמה".ׁשּפגע והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת ׁשּנאמר: , ֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ¯„‡ ‚"È ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÏ Ô‡ÎÓ)

.„Ùוׁשם" ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָלהקריב
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּבהבאתÙ‰..ּתעׂשה להּטּפל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

"רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ּובאת" ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר הּׁשמּועהקדׁשי מּפי ; ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

לארץ. חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמדּו,
.ÂÙקדׁשים "רקלפּדֹות ׁשּנאמר: מּתרים, ויהיּו מּומים ּבעלי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּתזּבח" נפׁש אּות מדּברּבכל ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ּבפסּולי קדׁש,ÊÙ.אּלא הּתמּורה להיֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּקדׁש" יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה לאכלÁÙ..ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּובניו" אהרן יאכלּו מּמּנה, "והּנֹותרת ׁשּנאמר: מנחֹות, .ׁשירי ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.ËÙאׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ְְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאכל
ּבהם" ׁשּנאמר:ˆ..ּכּפר ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר לׂשרף ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

טמא" ּבכל יּגע אׁשר ׁשּנאמר:ˆ‡.."והּבׂשר נֹותר, לׂשרף ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום - הּזבח מּבׂשר ."והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו"ˆ·. ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ׂשערֹו, הּנזיר .לגּדל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
אֹוˆ‚. נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו על ׂשערֹו הּנזיר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלגּלח

עליו" מת ימּות "וכי ׁשּנאמר: נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ
צדקהˆ„. אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ּׁשּיֹוציא מה ּכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָלקּים

ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי "מֹוצא ׁשּנאמר: ּבהם, .וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּתֹורהˆ‰. האמּורין הּדינים ּבכל נדרים ּבהפרת .לדּון ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָ
.Âˆמן ימּות "וכי ׁשּנאמר: טמא, ּבנבלה הּנֹוגע ּכל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

ׁשּנאמר:ˆÊ..הּבהמה" מטּמאין, ׁשרצים ׁשמנה להיֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּטמא" לכם מתטּמאין,ˆÁ.."וזה האכלין להיֹות ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָ

יאכל" אׁשר האכל "מּכל הּנּדהˆË..ׁשּנאמר: להיֹות ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לאחרים ּומטּמאה טמאה˜..טמאה הּיֹולדת להיֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומטּמא.˜‡.ּכנּדה טמא הּמצרע להיֹות˜·..להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
ּומטּמא טמא מנּגע מטּמא˜‚..ּבגד מנּגע ּבית .להיֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

מטּמא˜„. הּזב מטּמאה˜‰..להיֹות זרע ׁשכבת .להיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
.Â˜מטּמאה הּזבה מטּמא˜Ê..להיֹות הּמת .להיֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
.Á˜טהֹור לאדם מטּמאין נּדה מי לאדםלהיֹות ּומטהרין , ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

אּלּו, טמאין ׁשל הּדינין אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻטמא
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה מבאר מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻֻרב

.Ë˜,מקוה ּבמי ּבטבילה הּטמאֹות מּכל הּטהרה ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָֻלהיֹות
ּבׂשרֹו" ּכל את ּבּמים "ורחץ הּׁשמּועה,ׁשּנאמר: מּפי למדּו ; ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

אחת. ּבבת ּבהן עֹולה ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשרחיצה
.È˜צרעת ּבין אדם צרעת ּבין הּצרעת, מן הּטהרה ְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָלהיֹות

חּיים, ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבית,
הּמצרע" ּתֹורת ּתהיה "זאת להיֹות˜È‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹֹ

הּׁשביעי, בּיֹום "והיה ׁשּנאמר: ׂשערֹו, ּכל את מגּלח ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמצרע
ׂשערֹו" ּכל את לּכל˜È·..יגּלח ידּוע הּמצרע להיֹות ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹ

יהיה וראׁשֹו פרמים, יהיּו "ּבגדיו ּבֹו: האמּורים ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֻּבּדברים
יקרא" טמא, וטמא יעטה; ׂשפם ועל ׁשארפרּוע, ּכל וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

עצמן. את להֹודיע צריכין ּפרה˜È‚.הּטמאים לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבני לעדת "והיתה ׁשּנאמר: מּוכן, אפרּה להיֹות ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאדּמה

הּקצּובין˜È„..יׂשראל" ּדמים נֹותן אדם מערי להיֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
נדר" יפלא ּכי "איׁש ׁשּנאמר: להיֹות˜ÂË..ּבּפרׁשה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבהמה אתמערי "והעמיד ׁשּנאמר: ּדמיה, נֹותן טמאה ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּכהן,˜ÊË..הּבהמה" ּכער נֹותן ּביתֹו מערי להיֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

הּכהן" "והעריכֹו ׂשדהּו˜ÊÈ..ׁשּנאמר: מקּדיׁש להיֹות ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכפי ערּכ "והיה ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, הּקצּוב ּכער ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנֹותן

לה'˜ÁÈ..זרעֹו" ּׁשּמעל מה ּבמעילה הּׁשֹוגג לׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
יׁשּלם" הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת ׁשּנאמר: חמׁש, .ּולהֹוסיף ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.ËÈ˜קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: קדׁש, רבעי נטע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהיֹות
ּפאה˜Î..הּלּולים" לקט˜Î‡..להּניח .להּניח ְְִִִִֵֶֶַַַַָ
.·Î˜הּׁשכחה עמר ּבּכרם˜Î‚..להּניח עֹוללֹות .להּניח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
.„Î˜ולּגר "לעני נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי הּכרם. ּפרט ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלהּניח

אתם" ׁשּלהם.ּתעזב עׂשה מצות וזהּו ;.‰Î˜להביא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
"אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית .ּבּכּורים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÂÎ˜ּדגנ "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהפריׁש
לֹו" "וכל˜ÊÎ..ּתּתן ׁשּנאמר: ללוּים, ּדגן מעׂשר להפריׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וגֹו'" הארץ להאכל˜ÁÎ..מעׂשר ׁשני מעׂשר להפריׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
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ּתעּׂשר" "עּׂשר ׁשּנאמר: ּבירּוׁשלים, הּׁשמּועהלבעליו מּפי ; ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשני. מעׂשר ׁשהּוא מפריׁשין˜ËÎ.למדּו, הלוּים להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ׁשּלקחּו הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמעׂשר
ּתדּבר" הלוּים "ואל עני˜Ï..ׁשּנאמר: מעׂשר להפריׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ׁשני מעׂשר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּתחת
"ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש ."מקצה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

.‡Ï˜'ה לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: מעׂשר, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהתוּדֹות
הּקדׁש" ּבערּתי ,אלהי..·Ï˜,הּבּכּורים על לקרֹות ְְֱִִִִִֶֶַַַַֹֹ

"אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית להפריׁש˜Ï‚..ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתרימּו חּלה, - ערסתכם "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחּלה

"והּׁשביעת˜Ï„..תרּומה" ׁשּנאמר: קרקע, להׁשמיט ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָ
ּונטׁשּתּה" הארץ,˜Ï‰..ּתׁשמטּנה מעבֹודת לׁשּבֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש ׁשנת˜ÂÏ..ׁשּנאמר: לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשנת את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ּבׁשביתה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹובל

ׁשנה" הּיֹובל,˜ÊÏ..החמּׁשים ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
ּתרּועה" ׁשֹופר "והעברּת ּגאּלה.˜ÁÏ.ׁשּנאמר: לּתן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלארץ
לארץ" עד˜ËÏ..ּתּתנּו חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת להיֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹומה" עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש, ׁשּנאמר: .ׁשנה, ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ
.Ó˜ּוׁשמּטים ׁשנים יֹובל ׁשני ללמנֹות "וספרּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וגֹו'". ׁשּנאמר:˜Ó‡.ׁשבע ּבּׁשביעית, ּכספים להׁשמיט ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָ
ידֹו" מּׁשה ּבעל ּכל ׁשּנאמר:˜Ó·.."ׁשמֹוט לנכרי, לנּגׂש ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

"יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, הּנכרי ."את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.‚Ó˜,והּקבה והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלּתן

הּזרֹוע" לּכהן "ונתן הּגז˜Ó„..ׁשּנאמר: ראׁשית לּתן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
לֹו" ּתּתן - צאנ ּגז "וראׁשית ׁשּנאמר: לדּון˜Ó‰..לּכהן, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ

(ה) ּכל א" ׁשּנאמר: לּכהן, ּומהם לה' מהם חרמים, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבדיני
יחרם" אׁשר ואחר˜ÂÓ..חרם ועֹוף חּיה ּבהמה לׁשחט ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבׂשרם, יאכל ּכ"ּומּצאנ מּבקר ."וזבחּת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
.ÊÓ˜,ּדמֹו את וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּדם ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָלכּסֹות

ּבעפר" ׁשּנאמר:˜ÁÓ..וכּסהּו הּקן, מן צּפֹור אם לׁשלח ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האם" את ּתׁשּלח ּבהמה,˜ËÓ.."ׁשּלח ּבסימני לבּדק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבסימני˜�..ׁשּנאמר: לבּדק ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
צּפֹור" "ּכל ׁשּנאמר: לטהֹור, טמא ּבין ׁשּיבּדיל עד .העֹוף ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר:˜�‡. הּטמא, מן טהֹור לידע חגבים ּבסימני ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבּדק
כרעים" לֹו ׁשּנאמר:˜�·.."אׁשר ּדגים, ּבסימני לבּדק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו זה חדׁשים˜�‚.."את לקּדׁש ְְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבלבד ּדין ּבבית וחדׁשים ׁשנים "החדׁשּולחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חדׁשים". ראׁש לכם ׁשּנאמר:˜�„.הּזה ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְֱֳִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי ׁשּנאמר:˜�‰.."ּובּיֹום ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את חמץ,˜�Â.."זכֹור לבער ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מּבּתיכם" ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

.Ê�˜,הּמּצֹות חג ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ּביציאת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָלסּפר
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת מּצה˜�Á..ׁשּנאמר: לאכל ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מּצֹות" ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, לׁשּבֹות˜�Ë..ּבליל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל .ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ò˜מקרא הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָלׁשּבֹות
ׁשּנאמר:.˜Ò‡.קדׁש" יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר ְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם ּביֹום˜Ò·.."ּוספרּתם לׁשּבֹות ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָ
מקרא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּׁשים,

הּׁשביעי,˜Ò‚..קדׁש" חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְְִִִִֶֶֶַָֹֹ
ׁשּבתֹון" לכם יהיה לחדׁש, "ּבאחד .ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„Ò˜ּתעּנּו לחדׁש "ּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבעׂשירי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלהתעּנֹות
נפׁשתיכם" ׁשּנאמר:˜Ò‰..את הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹ
ׁשּבתֹון" הּסּכֹות,˜ÂÒ.."ׁשּבת חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְִִֶַַַַַָָֻ

קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶַַָָֹ
(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ¯„‡ „"È ,È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ Ô‡ÎÓ)

.ÊÒ˜הּׁשמיני "ּוּבּיֹום ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַלׁשּבֹות
קדׁש" ׁש˜ÁÒ..מקרא ּבּסּכה ׁשּנאמר:ליׁשב ימים, בעת ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו ׁשּנאמר:˜ËÒ.."ּבּסּכֹות לּולב, לּטל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
ּתמרים" ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם ."ּולקחּתם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Ú˜ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹלׁשמע
לכם" וׁשנה,˜Ú‡..יהיה ׁשנה ּבכל הּׁשקל מחצית לּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּפקדים" על העבר ּכל יּתנּו "זה לׁשמע˜Ú·..ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
יגרע ולא יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא ,מּכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ

ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר:˜Ú‚.ׁשּנאמר: ,מל למּנֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
"מל עלי ּתׂשים ּדין˜Ú„.."ׂשֹום ּבית מּכל לׁשמע ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ליׂשראל להם ׁשּיעמדּו אׁשרהּגדֹול הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתעׂשה". - ל אם˜Ú‰.יאמרּו רּבים, אחרי לנטֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ

רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
להּטֹות" -..ÂÚ˜קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ְְְְְְִִַַָָָ

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: מּיׂשראל, .וקהל ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
.ÊÚ˜,ּבּדין ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלהׁשוֹות

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ּדין˜ÁÚ..ׁשּנאמר: ּבבית להעיד ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, לֹו ׁשּיׁש .למי ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ׁשּזממּו˜Ù..וׁשאלּת, ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לערף˜Ù‡..לעׂשֹות, ֱֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאת

לÙ˜·..ּבּנחל" "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר..‚Ù˜הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ערים".ֹותקֹולט ללוּים "ונתנּו ׁשּנאמר: ,.„Ù˜לעׂשֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
"לגּג מעקה "ועׂשית ׁשּנאמר: לאּבד˜Ù‰..מעקה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, וכל זרה .עבֹודה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂÙ˜:ׁשּנאמר העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר אנׁשי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג

ׁשללּה" ּכל ואת העיר את באׁש לאּבד˜ÊÙ.."וׂשרפּת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, מארץ עממים .ׁשבעה ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.ÁÙ˜זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר{לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק".( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָתמיד)
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ
"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
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ּתעּׂשר" "עּׂשר ׁשּנאמר: ּבירּוׁשלים, הּׁשמּועהלבעליו מּפי ; ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשני. מעׂשר ׁשהּוא מפריׁשין˜ËÎ.למדּו, הלוּים להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ׁשּלקחּו הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמעׂשר
ּתדּבר" הלוּים "ואל עני˜Ï..ׁשּנאמר: מעׂשר להפריׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ׁשני מעׂשר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּתחת
"ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש ."מקצה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

.‡Ï˜'ה לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: מעׂשר, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהתוּדֹות
הּקדׁש" ּבערּתי ,אלהי..·Ï˜,הּבּכּורים על לקרֹות ְְֱִִִִִֶֶַַַַֹֹ

"אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית להפריׁש˜Ï‚..ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתרימּו חּלה, - ערסתכם "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחּלה

"והּׁשביעת˜Ï„..תרּומה" ׁשּנאמר: קרקע, להׁשמיט ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָ
ּונטׁשּתּה" הארץ,˜Ï‰..ּתׁשמטּנה מעבֹודת לׁשּבֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש ׁשנת˜ÂÏ..ׁשּנאמר: לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשנת את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ּבׁשביתה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹובל

ׁשנה" הּיֹובל,˜ÊÏ..החמּׁשים ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
ּתרּועה" ׁשֹופר "והעברּת ּגאּלה.˜ÁÏ.ׁשּנאמר: לּתן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלארץ
לארץ" עד˜ËÏ..ּתּתנּו חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת להיֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹומה" עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש, ׁשּנאמר: .ׁשנה, ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ
.Ó˜ּוׁשמּטים ׁשנים יֹובל ׁשני ללמנֹות "וספרּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

וגֹו'". ׁשּנאמר:˜Ó‡.ׁשבע ּבּׁשביעית, ּכספים להׁשמיט ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָ
ידֹו" מּׁשה ּבעל ּכל ׁשּנאמר:˜Ó·.."ׁשמֹוט לנכרי, לנּגׂש ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

"יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, הּנכרי ."את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.‚Ó˜,והּקבה והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלּתן

הּזרֹוע" לּכהן "ונתן הּגז˜Ó„..ׁשּנאמר: ראׁשית לּתן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
לֹו" ּתּתן - צאנ ּגז "וראׁשית ׁשּנאמר: לדּון˜Ó‰..לּכהן, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ

(ה) ּכל א" ׁשּנאמר: לּכהן, ּומהם לה' מהם חרמים, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבדיני
יחרם" אׁשר ואחר˜ÂÓ..חרם ועֹוף חּיה ּבהמה לׁשחט ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבׂשרם, יאכל ּכ"ּומּצאנ מּבקר ."וזבחּת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
.ÊÓ˜,ּדמֹו את וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּדם ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָלכּסֹות

ּבעפר" ׁשּנאמר:˜ÁÓ..וכּסהּו הּקן, מן צּפֹור אם לׁשלח ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האם" את ּתׁשּלח ּבהמה,˜ËÓ.."ׁשּלח ּבסימני לבּדק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבסימני˜�..ׁשּנאמר: לבּדק ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
צּפֹור" "ּכל ׁשּנאמר: לטהֹור, טמא ּבין ׁשּיבּדיל עד .העֹוף ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר:˜�‡. הּטמא, מן טהֹור לידע חגבים ּבסימני ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבּדק
כרעים" לֹו ׁשּנאמר:˜�·.."אׁשר ּדגים, ּבסימני לבּדק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו זה חדׁשים˜�‚.."את לקּדׁש ְְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבלבד ּדין ּבבית וחדׁשים ׁשנים "החדׁשּולחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חדׁשים". ראׁש לכם ׁשּנאמר:˜�„.הּזה ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְֱֳִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי ׁשּנאמר:˜�‰.."ּובּיֹום ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את חמץ,˜�Â.."זכֹור לבער ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מּבּתיכם" ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

.Ê�˜,הּמּצֹות חג ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ּביציאת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָלסּפר
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת מּצה˜�Á..ׁשּנאמר: לאכל ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מּצֹות" ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, לׁשּבֹות˜�Ë..ּבליל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל .ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ò˜מקרא הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָלׁשּבֹות
ׁשּנאמר:.˜Ò‡.קדׁש" יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר ְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם ּביֹום˜Ò·.."ּוספרּתם לׁשּבֹות ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָ
מקרא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּׁשים,

הּׁשביעי,˜Ò‚..קדׁש" חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְְִִִִֶֶֶַָֹֹ
ׁשּבתֹון" לכם יהיה לחדׁש, "ּבאחד .ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„Ò˜ּתעּנּו לחדׁש "ּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבעׂשירי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלהתעּנֹות
נפׁשתיכם" ׁשּנאמר:˜Ò‰..את הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹ
ׁשּבתֹון" הּסּכֹות,˜ÂÒ.."ׁשּבת חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְִִֶַַַַַָָֻ

קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶַַָָֹ
(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ¯„‡ „"È ,È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ Ô‡ÎÓ)

.ÊÒ˜הּׁשמיני "ּוּבּיֹום ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַלׁשּבֹות
קדׁש" ׁש˜ÁÒ..מקרא ּבּסּכה ׁשּנאמר:ליׁשב ימים, בעת ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו ׁשּנאמר:˜ËÒ.."ּבּסּכֹות לּולב, לּטל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
ּתמרים" ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם ."ּולקחּתם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Ú˜ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹלׁשמע
לכם" וׁשנה,˜Ú‡..יהיה ׁשנה ּבכל הּׁשקל מחצית לּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּפקדים" על העבר ּכל יּתנּו "זה לׁשמע˜Ú·..ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
יגרע ולא יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא ,מּכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ

ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר:˜Ú‚.ׁשּנאמר: ,מל למּנֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
"מל עלי ּתׂשים ּדין˜Ú„.."ׂשֹום ּבית מּכל לׁשמע ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ליׂשראל להם ׁשּיעמדּו אׁשרהּגדֹול הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתעׂשה". - ל אם˜Ú‰.יאמרּו רּבים, אחרי לנטֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ

רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
להּטֹות" -..ÂÚ˜קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ְְְְְְִִַַָָָ

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: מּיׂשראל, .וקהל ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
.ÊÚ˜,ּבּדין ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלהׁשוֹות

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ּדין˜ÁÚ..ׁשּנאמר: ּבבית להעיד ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, לֹו ׁשּיׁש .למי ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ׁשּזממּו˜Ù..וׁשאלּת, ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לערף˜Ù‡..לעׂשֹות, ֱֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאת

לÙ˜·..ּבּנחל" "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר..‚Ù˜הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ערים".ֹותקֹולט ללוּים "ונתנּו ׁשּנאמר: ,.„Ù˜לעׂשֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
"לגּג מעקה "ועׂשית ׁשּנאמר: לאּבד˜Ù‰..מעקה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, וכל זרה .עבֹודה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂÙ˜:ׁשּנאמר העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר אנׁשי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג

ׁשללּה" ּכל ואת העיר את באׁש לאּבד˜ÊÙ.."וׂשרפּת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, מארץ עממים .ׁשבעה ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.ÁÙ˜זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר{לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק".( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָתמיד)
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ
"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
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ּגזל" אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּגזל, .את ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‰ˆ˜"יד את ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: צדקה, .לּתן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Âˆ˜"לֹו ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: עברי, לעבד וכןלהעניק ; ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

עברּיה. ּכסף˜ˆÊ.אמה "אם ׁשּנאמר: לעני, להלוֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
עּמי" את ׁשּנאמר:ּתלוה מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו זה "אם" ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּתעביטּנּו". ּברּבית,˜ˆÁ."והעבט לנכרי להלוֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָ
"תּׁשי "לּנכרי מצותׁשּנאמר: ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

"הׁשב˜ˆË.עׂשה. ׁשּנאמר: לבעליו, הּמׁשּכֹון להׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העבֹוט" את לֹו ׁשּנאמר:¯..ּתׁשיב ּבזמּנֹו, ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשכרֹו" תּתן ּבזמן¯‡.."ּביֹומֹו אֹוכל הּׂשכיר להיֹות ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבקמת תבא "ּכי ,"רע ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׂשכירּותֹו,
"ׁשּנאמר:¯·..רע ּבהמּתֹו, מעל אֹו חברֹו מעל לעזב ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

עּמֹו" ּתעזב הּבהמה,¯‚.."עזב על הּמּׂשא להקים ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹ
עּמֹו" ּתקים "הקם האבדה,¯„..ׁשּנאמר: להׁשיב ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב החֹוטא,¯‰..ׁשּנאמר: להֹוכיח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
"עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח אדם¯Â..ׁשּנאמר: ּכל לאהב ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, לאהב¯Ê..מּבני ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּגר" את "ואהבּתם ׁשּנאמר: הּגר, לצּדק¯Á..את ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

צדק" אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, עם .הּמאזנים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Ë¯"ּתקּום ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, .לכּבד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.È¯"אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, אב .לכּבד ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
.‡È¯"ּתיראּו ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, מאב .ליראה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.·È¯) ׁשּנאמר: ולרּבֹות, ּורבּו".לפרֹות ּפרּו ואתם) ְְְְְֱִִֶֶַ
.‚È¯ׁשּנ ּבקּדּוׁשין, ּובאלבעל אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי אמר: ְְֱִִִִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשּנאמר:¯È„..אליה" אחת, ׁשנה אׁשּתֹו את חתן לׂשּמח ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
וגֹו'" אחת ׁשנה לביתֹו יהיה הּבן,¯ÂË.."נקי את למּול ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ליּבם¯ÊË..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
עליה" יבא "יבמּה ׁשּנאמר: אח, ליבם,¯ÊÈ..אׁשת לחלץ ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה את¯ÁÈ..ׁשּנאמר: אֹונס לּׂשא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: מֹוציא¯ËÈ..אנּוסתֹו, ליׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
לא לאּׁשה, תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם

ימיו" ּכל לׁשּלחּה ׁשקל¯Î..יּוכל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
יפּתה" "וכי ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר ליפת¯Î‡..עם לעׂשֹות ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, .ּתאר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.·Î¯ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ׁשּנאמר: ּבׁשטר, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגרׁש
"ועׂשה¯Î‚..ּבידּה" ׁשּנאמר: ּכתֹורתה, לּׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָָָ

הּזאת" הּתֹורה ּכל את הּכהן, להלקֹות¯Î„..לּה ְְֵֵַַַַָָָֹֹ
והּכהּו" הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: .הרׁשעים, ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

.‰Î¯מֹות עד ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָלהגלֹות
"נקם¯ÂÎ..הּכהן" ׁשּנאמר: ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
"מֹות¯ÊÎ..יּנקם" ׁשּנאמר: ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

והּנאפת" הּנאף [יּומת] ּדין¯ÁÎ..(ימּות) ּבית להיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, .ׂשֹורפין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

.ËÎ¯ּוסקלּתם" ׁשּנאמר: ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָלהיֹות
"ותלית¯Ï..אתם" ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

עץ" על "ּכי¯Ï‡..אתֹו ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו עברי¯Ï·..קבר ּבעבד לדּון ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ

עברי" עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ליעד¯Ï‚..ּכהלכֹותיו, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ייעדּנה" לבנֹו "ואם יעדּה", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, .אמה ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

.„Ï¯"והפּדּה" ׁשּנאמר: עברּיה, אמה .לפּדֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.‰Ï¯ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
"וכי¯ÂÏ..ּתעבדּו" ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

איׁש" והּכה אנׁשים, ּבהמה,¯ÊÏ..יריבן ּבנזקי לדּון ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻ
רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי לדּון¯ÁÏ..ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּבֹור" איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, לדּון¯ËÏ..ּבנזקי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ

יגנב" "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין "אםּבגּנב , ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב הבער,¯Ó.ּבּמחּתרת", ּבנזקי לדּון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

כרם" אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ּבנזקי¯Ó‡..ׁשּנאמר: לדּון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
קֹוצים" ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: לדּון¯Ó·..האׁש, ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי¯Ó‚..כלים" ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשֹור" אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש ּבדין¯Ó„..יּתן לדּון ְֲִִִֵֵֵֶָ
רעהּו" מעם איׁש יׁשאל "וכי ׁשּנאמר: .הּׁשֹואל, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

.‰Ó¯ו" ׁשּנאמר: ּוממּכר, מּקח ּבדין ממּכרלדּון תמּכרּו כי ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָ
"לעמית..ÂÓ¯ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, טֹוען ּבדין לדּון ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשע" הרֹודף,¯ÊÓ..ּדבר ּבנפׁש ואפּלּו הּנרּדף להּציל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּפּה" את "וקּצתה נחלֹות,¯ÁÓ..ׁשּנאמר: ּבדיני לדּון ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יׂשראל" לבני והיתה . . לֹו אין ּובן ימּות, ּכי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום

(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ¯„‡ Â"Ë ,È˘È˘ ÌÂÈ)

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¥
לעלֹות‡. ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצוֹות ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה
ּפני" על אחרים יעׂשה·..אלהים לא ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אחרים לֹו יעׂשּו ולא פסל".ּבידֹו ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לאחרים‚. אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ׁשּנאמר:,ׁשּלא ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לכם". תעׂשּו לא מּסכה, צּורֹות„."ואלהי לעׂשֹות ׁשּלא ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלנֹואי,

ּפי‰..אּתי" על ואף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
ּבהׁשּתחויה עבֹודתּה ּדר תׁשּתחוהׁשאין "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּדרּכּהÂ.להם". ּבדברים זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
תעבדם" "ולא ׁשּנאמר: ּבהם, להעבירÊ..להעבד ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ׁשּנאמר: ,לּמל .ּבנֹו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Áאל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, מעׂשה לעׂשֹות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא

"ואלË..האבת" ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר:È..הּיּדענים" זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

האלילים" אל ּתפנּו מּצבה,È‡.."אל להקים ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּצבה" ל תקים "ולא אבןÈ·..ׁשּנאמר: לּתן ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבארצכם" תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: .מׂשּכית, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ
.‚È,אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אילן לּטע ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

עץ" ולאÈ„..ּכל לעֹובדיה, זרה ּבעבֹודה ליּׁשבע ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא אחרים אלהים "וׁשם ׁשּנאמר: ּבּה, אֹותן ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשּביעין
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"ּפי על יּׁשמע לא יׂשראלÂË..תזּכירּו, ּבני להּדיח ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
"ּפי על יּׁשמע "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אזהרהאחר זֹו ; ְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עבֹודהÊË.למּדיח. אחר מּיׂשראל אדם להסית ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשֹות" יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר ׁשּלאÊÈ..זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

לֹו" תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, לעזבÁÈ..לאהב ׁשּלא ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ
אליו"ה תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, ׁשּלאËÈ..ּׂשנאה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּציל
עליו" עינ..Î,הּמסית על זכּות הּמּוסת ילּמד ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

תחמל" "לא מּללּמדÎ‡..ׁשּנאמר: הּמּוסת יׁשּתק ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
תכּסה "ולא ׁשּנאמר: חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחֹובה

"לאÎ·..עליו" ׁשּנאמר: נעבד, ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
עליהם" וזהב ּכסף הּנּדחתÎ‚..תחמד עיר לבנֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

עֹוד" תּבנה "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, ׁשּלאÎ„..לכמֹות ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: הּנּדחת, עיר ּבממֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹליהנֹות

החרם" מן ּובכלÎ‰..מאּומה זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: לּה, ׁשּנתנּס ּוביין ׁשּלּה ּובתקרבת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשּמׁשיה

"ּבית אל תֹועבה ּבׁשמּה,ÂÎ..תביא להתנּבא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחרים" אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּלאÊÎ..ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשקר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהתנּבא
צּויתיו" לא ּבׁשםÁÎ..אׁשר לּמתנּבא לׁשמע ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הּנביא" ּדברי אל תׁשמע "לא ׁשּנאמר: זרה, .עבֹודה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,מּמּנּו נירא ולא הּׁשקר נביא מהריגת נּמנע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו" תגּור "לא עֹובדיÏ..ׁשּנאמר: ּבחּקֹות ללכת ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻ
ּבחּקֹות תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבמנהגֹותם, ולא זרה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻעבֹודה

קסםÏ‡..הּגֹוי" ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לקסם, ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
תעֹוננּו"Ï·..קסמים" "לא ׁשּנאמר: לעֹונן, .ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹֹ

.‚Ï"תנחׁשּו "לא ׁשּנאמר: לנחׁש, ׁשּלאÏ„..ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
ּומכּׁשף" וגֹו' ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלאÏ‰..לכּׁשף, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

חבר" "וחבר ׁשּנאמר: חבר, לׁשאלÂÏ..לחּבר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
אֹוב" "וׁשֹואל ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני,ÊÏ..ּבאֹוב, לׁשאל ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

"ויּדעני" הּמתים,ÁÏ..ׁשּנאמר: מן ּבחלֹום לׁשאל ׁשּלא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ
הּמתים" אל "ודֹורׁש אּׁשהËÏ..ׁשּנאמר: ּתעדה ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

אּׁשה" על גבר כלי יהיה "לא ׁשּנאמר: איׁש, .עדי ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
.Óּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: אּׁשה, עדי איׁש יעדה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אּׁשה" עבֹודהÓ‡..ׂשמלת ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ
ּבכם"זרה תּתנּו לא קעקע, "ּוכתבת ׁשּנאמר: ,..·Óׁשּלא ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשּלֹובׁשין ּכמֹו ׁשעטנז ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללּבׁש
ׁשעטנז" תלּבׁש ּככמריÓ‚.."לא ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹ

זרה ראׁשכם".עבֹודה ּפאת תּקיפּו "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ
.„Óזרה עבֹודה ּכעֹובדי הּזקן ּכל להׁשחית ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."זקנ ּפאת את תׁשחית להתּגֹודדÓ‰."ולא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
זרה עבֹודה ּוגדידאּכעֹובדי תתּגֹודדּו"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ
היא. אחת מצריםÂÓ.ּוׂשריטה ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÓ,העינים ּוראּית הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
.ÁÓתכר "לא ׁשּנאמר: עממין, לׁשבעה ּברית לכרת תׁשּלא ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ּברית" עממין,ËÓ..להם מּׁשבעה אדם להחיֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא עֹובדי�..ׁשּנאמר: על לחן ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: זרה, להֹוׁשיב�‡..עבֹודה ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: ּבארצנּו, זרה עבֹודה .עֹובדי ְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

"ולא�·. ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּבעֹובדי להתחּתן ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבם" יׂשראל�‚..תתחּתן ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלׁשה�„. עד אּלא הּקהל מן עׂשו זרע להרחיק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אדמי" תתעב "לא ׁשּנאמר: להרחיק�‰..ּדֹורֹות, ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ
"לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמצרי

מצרי" ּומֹואב�Â..תתעב לעּמֹון ׁשלֹום לקרא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
תדרׁש "לא ׁשּנאמר: הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבּתחּלה

וטֹובתם" וכן�Ê..ׁשלֹומם מאכל, אילני להׁשחית ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

יפחדּו�Á..עצּה" ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת ,מאֹויביהם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתיראּום". עמלק�Ë."לא מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה מזהריןÒ..הרע ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת ונאמרעל , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבענׁש:
תעׂשה לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעליו
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לאÒ·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את אתÒ‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

תנּסּוÒ„..קדׁשי" "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' ּבּתיÒ‰..את אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,

. . אלהיכם".ּתאּבדּון לה' ּכן תעׂשּון יליןÂÒ.לא ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
העץ" על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על .הּצלּוב ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÊÒ:ׁשּנאמר לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה להׁשּבית ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מׁשמרּתי" את להיכלÁÒ.."ּוׁשמרּתם ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, .ּבכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ËÒ.:ׁשּנאמר ולפנים, הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א"..Ú,מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר מּוםÚ‡..ׁשּנאמר: ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

יקרב" לא מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: .עֹובר, ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ
.·Úהּכהנים ולא הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

ואל הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבעבֹודת
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא יּכנסÚ‚..הּמזּבח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבּתֹורה יֹורה ולא אללּמקּדׁש וׁשכר "יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבני את "ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּתׁשּת

לאÚ„.יׂשראל". "וזר ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אליכם" ׁשּנאמר:Ú‰..יקרב טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי טבּולÂÚ.."ויּנזרּו ּכהן יעבד ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
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"ּפי על יּׁשמע לא יׂשראלÂË..תזּכירּו, ּבני להּדיח ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
"ּפי על יּׁשמע "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אזהרהאחר זֹו ; ְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עבֹודהÊË.למּדיח. אחר מּיׂשראל אדם להסית ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשֹות" יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר ׁשּלאÊÈ..זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

לֹו" תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, לעזבÁÈ..לאהב ׁשּלא ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ
אליו"ה תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, ׁשּלאËÈ..ּׂשנאה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּציל
עליו" עינ..Î,הּמסית על זכּות הּמּוסת ילּמד ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

תחמל" "לא מּללּמדÎ‡..ׁשּנאמר: הּמּוסת יׁשּתק ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
תכּסה "ולא ׁשּנאמר: חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחֹובה

"לאÎ·..עליו" ׁשּנאמר: נעבד, ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
עליהם" וזהב ּכסף הּנּדחתÎ‚..תחמד עיר לבנֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

עֹוד" תּבנה "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, ׁשּלאÎ„..לכמֹות ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: הּנּדחת, עיר ּבממֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹליהנֹות

החרם" מן ּובכלÎ‰..מאּומה זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: לּה, ׁשּנתנּס ּוביין ׁשּלּה ּובתקרבת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשּמׁשיה

"ּבית אל תֹועבה ּבׁשמּה,ÂÎ..תביא להתנּבא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחרים" אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּלאÊÎ..ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשקר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהתנּבא
צּויתיו" לא ּבׁשםÁÎ..אׁשר לּמתנּבא לׁשמע ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הּנביא" ּדברי אל תׁשמע "לא ׁשּנאמר: זרה, .עבֹודה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,מּמּנּו נירא ולא הּׁשקר נביא מהריגת נּמנע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו" תגּור "לא עֹובדיÏ..ׁשּנאמר: ּבחּקֹות ללכת ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻ
ּבחּקֹות תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבמנהגֹותם, ולא זרה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻעבֹודה

קסםÏ‡..הּגֹוי" ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לקסם, ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
תעֹוננּו"Ï·..קסמים" "לא ׁשּנאמר: לעֹונן, .ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹֹ

.‚Ï"תנחׁשּו "לא ׁשּנאמר: לנחׁש, ׁשּלאÏ„..ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
ּומכּׁשף" וגֹו' ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלאÏ‰..לכּׁשף, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

חבר" "וחבר ׁשּנאמר: חבר, לׁשאלÂÏ..לחּבר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
אֹוב" "וׁשֹואל ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני,ÊÏ..ּבאֹוב, לׁשאל ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

"ויּדעני" הּמתים,ÁÏ..ׁשּנאמר: מן ּבחלֹום לׁשאל ׁשּלא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ
הּמתים" אל "ודֹורׁש אּׁשהËÏ..ׁשּנאמר: ּתעדה ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

אּׁשה" על גבר כלי יהיה "לא ׁשּנאמר: איׁש, .עדי ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
.Óּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: אּׁשה, עדי איׁש יעדה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אּׁשה" עבֹודהÓ‡..ׂשמלת ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ
ּבכם"זרה תּתנּו לא קעקע, "ּוכתבת ׁשּנאמר: ,..·Óׁשּלא ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשּלֹובׁשין ּכמֹו ׁשעטנז ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללּבׁש
ׁשעטנז" תלּבׁש ּככמריÓ‚.."לא ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹ

זרה ראׁשכם".עבֹודה ּפאת תּקיפּו "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ
.„Óזרה עבֹודה ּכעֹובדי הּזקן ּכל להׁשחית ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."זקנ ּפאת את תׁשחית להתּגֹודדÓ‰."ולא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
זרה עבֹודה ּוגדידאּכעֹובדי תתּגֹודדּו"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ
היא. אחת מצריםÂÓ.ּוׂשריטה ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÓ,העינים ּוראּית הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
.ÁÓתכר "לא ׁשּנאמר: עממין, לׁשבעה ּברית לכרת תׁשּלא ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ּברית" עממין,ËÓ..להם מּׁשבעה אדם להחיֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא עֹובדי�..ׁשּנאמר: על לחן ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: זרה, להֹוׁשיב�‡..עבֹודה ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: ּבארצנּו, זרה עבֹודה .עֹובדי ְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

"ולא�·. ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּבעֹובדי להתחּתן ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבם" יׂשראל�‚..תתחּתן ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלׁשה�„. עד אּלא הּקהל מן עׂשו זרע להרחיק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אדמי" תתעב "לא ׁשּנאמר: להרחיק�‰..ּדֹורֹות, ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ
"לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמצרי

מצרי" ּומֹואב�Â..תתעב לעּמֹון ׁשלֹום לקרא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
תדרׁש "לא ׁשּנאמר: הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבּתחּלה

וטֹובתם" וכן�Ê..ׁשלֹומם מאכל, אילני להׁשחית ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

יפחדּו�Á..עצּה" ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת ,מאֹויביהם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתיראּום". עמלק�Ë."לא מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה מזהריןÒ..הרע ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת ונאמרעל , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבענׁש:
תעׂשה לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעליו
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לאÒ·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את אתÒ‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

תנּסּוÒ„..קדׁשי" "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' ּבּתיÒ‰..את אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,

. . אלהיכם".ּתאּבדּון לה' ּכן תעׂשּון יליןÂÒ.לא ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
העץ" על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על .הּצלּוב ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÊÒ:ׁשּנאמר לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה להׁשּבית ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מׁשמרּתי" את להיכלÁÒ.."ּוׁשמרּתם ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, .ּבכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ËÒ.:ׁשּנאמר ולפנים, הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א"..Ú,מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר מּוםÚ‡..ׁשּנאמר: ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

יקרב" לא מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: .עֹובר, ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ
.·Úהּכהנים ולא הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

ואל הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבעבֹודת
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא יּכנסÚ‚..הּמזּבח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבּתֹורה יֹורה ולא אללּמקּדׁש וׁשכר "יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבני את "ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּתׁשּת

לאÚ„.יׂשראל". "וזר ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אליכם" ׁשּנאמר:Ú‰..יקרב טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי טבּולÂÚ.."ויּנזרּו ּכהן יעבד ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
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יחּללּו" "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד ׁשּלאÊÚ..יֹום ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מחניהם" את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן ;יּכנס ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשכינה. מחנה לוּיה,ÁÚ.זה למחנה טמא יּכנס ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּבית הר לדֹורֹות ּתֹוׁשּכנגּדֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לוּיה. מחנה זה מזּבחËÚ.הּמחנה"; אבני לבנֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּגזית" אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: לפסעÙ..ּגזית, ׁשּלא ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מזּבחי" על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: הּמזּבח, .על ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ

.‡Ùלא" ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
זרה" קטרת עליו הּמזּבח,Ù·..תעלּו אׁש לכּבֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תכּבה" לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‚Ù:ׁשּנאמר הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת לעׂשֹות ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא הּמׁשחהÙ„.."ּובמתּכנּתֹו ּבׁשמן לסּו ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: לעׂשֹותÙ‰..זר, ׁשּלא ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעׂשּו" לא "ּוּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: הּקטרת, .ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻ
.ÂÙ"מּמּנּו יסּורּו "לא ׁשּנאמר: הארֹון, ּבּדי להֹוציא .ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
.ÊÙהחׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, מעל החׁשן יּזח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

האפֹוד" "ּכפיÁÙ..מעל ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
יּקרע" לא - ּלֹו יהיה קדׁשיםËÙ..תחרא להעלֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

"עלתי ּתעלה ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ׁשּלאˆ..ּבחּוץ, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלׁשחט

הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּלאˆ‡..ונכרת"כׂשב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לּמזּבח, מּומין ּבעלי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהקּדיׁש

תקריבּו" הקּדׁשֹו.לא אּסּור זהּו ּבעליˆ·.; לׁשחט ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹ
לה'" אּלה תקריבּו "לא ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם .מּומין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנאמרˆ‚. הּמזּבח, לגּבי מּומין ּבעלי ּדם לזרק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
לה'" תקריבּו "לא מּומין: ּדמם.ּבבעלי זריקת אּסּור וזהּו ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

לאˆ„. "ואּׁשה ׁשּנאמר: מּומין, ּבעלי אמּורי להקטיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
מהם" ׁשּנאמר:ˆ‰..תּתנּו עֹובר, מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

מּום" ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח זהּו"לא ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עֹובר. הּגֹוים,ˆÂ.מּום מּיד מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַַַֹ

תקריבּו" לא נכר, ּבן "ּומּיד מּוםˆÊ..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבֹו" יהיה לא "מּום ׁשּנאמר: ּבֹוּבּקדׁשים, ּתּתן לא ּכלֹומר, ; ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

כלˆÁ.מּום. "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ׂשאֹור להקריב ְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
תקטירּו" לא ּדבׁש, וכל ּתפל,ˆË..ׂשאֹור להקריב ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

"אלהי ּברית מלח תׁשּבית "ולא ׁשּלא˜..ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ׁשּנאמר: ּומחיר, אתנן ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלהקריב

"אתֹו˜‡..ּכלב" ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו, ׁשמן˜·..ואת לּתן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹֹ

ׁשמן" עליה יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּבמנחת .זית ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
עליה˜‚. יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליה לּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא

"לא˜„..לבנה" ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ּבמנחת ׁשמן יּתן ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ׁשמן" עליו ׁשּנאמר:˜‰..יּצק לבֹונה, עליו יּתן ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

לבנה" עליו יּתן הּקדׁשים,˜Â.."ולא את להמיר ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ
אתֹו" ימיר ולא יחליפּנּו, "לא לׁשּנֹות˜Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
אחר.אתֹו" לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, ;.Á˜ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

וגֹו' ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָלפּדֹות

תפּדה" "לא˜Ë..לא ׁשּנאמר: ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"לא˜È..יּגאל" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
"לא˜È‡..יּמכר" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר:˜È·..יּגאל" העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ערּפֹו" מּמּול ראׁשֹו את לעבד˜È‚.."ּומלק ׁשּלא ְֲִֶֶַַָָֹֹֹ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא˜È„..ּבּקדׁשים, ְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את .לגזז ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
.ÂË˜קּים והחמץ הּפסח יׁשחט תׁשחטׁשּלא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

זבחי". ּדם חמץ עד˜ÊË.על הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
ּבקר" עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ּבלינה, .ׁשּיּפסלּו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.ÊÈ˜תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר להֹותיר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
ּבקר" עד עׂשר˜ÁÈ..מּמּנּו ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּבׂשר" מן ילין "ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, מּפילּיֹום ; ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ׁשּבבׂשר למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
ׁשהּוא הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - "לּבקר" ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹוזה

לּׁשחיטה. עד.˜ËÈׁשליׁשי ׁשני ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבקר" עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא˜Î..ּבקר, ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

מּמּנּו תֹותירּו "ולא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלהֹותיר
ּבקר" אֹותןעד מּניחין ׁשאין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ; ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אכילתן. זמן ּבּפסח,˜Î‡.לאחר עצם לׁשּבר ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, עצם˜Î·..ׁשּנאמר: לׁשּבר ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ׁשני, .ּבפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ¯„‡ Ê"Ë ˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈÏ Ô‡ÎÓ)

.‚Î˜:ׁשּנאמר החבּורה, מן הּפסח מּבׂשר להֹוציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
הּבית" מן תֹוציא מנחֹות˜Î„.."לא ׁשירי לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ

חלקם" חמץ, תאפה "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא˜Î‰..חמץ, ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
מּמּנּו ּתאכלּו "אל ׁשּנאמר: ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻלאכל

מבּׁשל" ּובׁשל לגר.˜ÂÎ.נא, ּפסח ּבׂשר להאכיל ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבֹו" יאכל לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: .ּתֹוׁשב, ְֱִֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎ˜לא ערל, "וכל ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבֹו" ליׂשראל˜ÁÎ..יאכל הּפסח ּבׂשר להאכיל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּבֹו" יאכל לא נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכלֹומר,ׁשּנׁשּתּמד, ; ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
יאכל לא ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ׁשּנלוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹיׂשראל

ׁשּנאמר:˜ËÎ.ּבֹו. קדׁשים, ׁשּנטמא אדם יאכל ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
לה', אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּנפׁש

עליו" ׁשּנטמאּו,˜Ï..וטמאתֹו הּקדׁשים מן לאכל ׁשּלא ְְְְֱֳִִִֶֶֶַָָָָֹֹֻ
יאכל" לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר .ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.‡Ï˜. . יּׂשא עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ְְֱֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ההיא" הּנפׁש ׁשּנאמר:˜Ï·..ונכרתה ּפּגּול, לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

האכלת והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"הּמקריב
ּתּׂשא" עֹונּה ּבכרת.מּמּנּו, והּוא ;.‚Ï˜זר יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ

קדׁש" יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ׁשּלא˜Ï„..ּתרּומֹות, ְְֱֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹיאכל

קדׁש" יאכל לא ּתרּומה,˜Ï‰..וׂשכיר, ערל יאכל ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ודבר קדׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּוא

הּתֹורה מן ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, למדּו,ּבגזרה הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, מּגּופי - ּבּקדׁשים ערל ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאּסּור
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.ÂÏ˜מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
יאכל" לא ּבּקדׁשים קדׁש,˜ÊÏ..וגֹו' חללה ּתאכל ׁשּלא ְֲֳִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹ

תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ּתרּומֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, ׁשּלא˜ÁÏ..לאיׁש ְְֳִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכל
ּבפנים,˜ËÏ..תאכל" הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מּדמּה" יּובא אׁשר חּטאת "וכל ׁשּלא˜Ó..ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻלאכל

ּתֹועבה" ּכל תאכל ׁשּבפסּולי"לא למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם ׁשהּטל ׁשּלא˜Ó‡.הּמקּדׁשין ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

"לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
"ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל לאכל˜Ó·..תּוכל ׁשּלא ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני .מעׂשר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
.‚Ó˜,לירּוׁשלים חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

"ויצהר" חּוץ˜Ó„..ׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: .לירּוׁשלים, ְְֱִִֶֶַַַָֹ

.‰Ó˜,לעזרה חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים יאכלּו ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
"וצאנ ּבקר וגֹו' תּוכל "לא למדּו,ׁשּנאמר: הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא הּכתּוב ּבא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
"לאל - אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ׁשּכל לפי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹעזרה,

ּבֹו. אקרא "ּבׁשערי לאכל ּבׂשר˜ÂÓ.תּוכל לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ּתּדר" אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלֹומר,העֹולה, ; ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ואם מהן; ליהנֹות האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ׁשּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמֹועל,

מעל. קדם˜ÊÓ.נהנה, קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּדמים, לאזריקת ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי לאכל יאכל˜ÁÓ.ּתּוכל ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, קדׁשי ּבׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹזר

ּבעזרה˜ËÓ..הם" הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ,ׁשּלא ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת . . תּוכל "לא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

עד˜�. ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר לאכל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא˜�‡..ׁשּיּפדה, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלאכל
ׁשאין˜�·..מּמּנּו" ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

למת" מּמּנּו נתּתי "ולא ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, אכילה וכלּבהם ; ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, הּגּוף לצרכי חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

מן˜�‚. ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, הּטבל; לאכל ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ּבתרּומֹות החּיב ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהארץ
אׁשר את יׂשראל בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹה',

לה'" לה',ירימּו אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל אֹותן יעׂשּו ׁשּלא˜�„.לא ְְְְֲִֶַָָָֹֹֹֹ

ולא לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹלהקּדים
ּבּכּורים הּסדר: על מֹוציאין אּלא לראׁשֹון, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ּתרּומה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּתחּלה,
תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ׁשני; מעׂשר ּכ ,ואחר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

להקּדימֹו. הראּוי ּדבר ּתאחר לאחר˜�‰.לא ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תאחר "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּנדר והּנדבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנדרים

ׁשּנאמר:˜�Â..לׁשּלמֹו" קרּבן, ּבלא לחג לעלֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ריקם" פני יראּו ׁשאסר˜�Ê.."ולא ּדברים על לעבר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּדברֹו" יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על יּקח˜�Á..אדם ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, .ּכהן ֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

.Ë�˜"יּקחּו לא "וחללה ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח .ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
.Ò˜לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ׁשּנאמר: ּגרּוׁשה, יּקח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:˜Ò‡..יּקחּו" אלמנה, ּגדֹול ּכהן יּקח ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יּקח" לא אּלה את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה ."אלמנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.·Ò˜,קּדּוׁשין ּבלא ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מזהרמּפני הּוא הרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּכׁשרה. לחּלל ּפרּוע˜Ò‚.ׁשּלא לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: יּכנס˜Ò„..ראׁש, ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תפרמּו" לא "ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש .ּכהן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

.‰Ò˜:ׁשּנאמר עבֹודה, ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
תצאּו" לא מֹועד אהל ּכהן˜ÂÒ.."ּומּפתח יּטּמא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא ּבּבּזה˜Ú.."ונחלה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ּבׁשע . הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ונחלה" ׁשּנאמר:˜Ú‡..חלק מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו לאכל˜Ú·.."לא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהמה
יהיּו˜Ú‚..הּגרה" "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם טמא,˜Ú„..לכם, עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ

הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,
יאכל" "ולא˜ÊÚ..לא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את .תטּמאּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.ËÚ˜את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ù˜הּנפׁש תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

הּבׂשר" "על˜Ù‚..עם ׁשּנאמר: הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ׁשּלא˜Ù„..ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
תאכלּו" לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, ׁשּלא˜Ù‰..לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלאכל
"לא˜ÂÙ..תאכלּו" ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי ּבׂשר˜ÊÙ..תבּׁשל לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
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.ÂÏ˜מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
יאכל" לא ּבּקדׁשים קדׁש,˜ÊÏ..וגֹו' חללה ּתאכל ׁשּלא ְֲֳִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹ

תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ּתרּומֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, ׁשּלא˜ÁÏ..לאיׁש ְְֳִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכל
ּבפנים,˜ËÏ..תאכל" הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מּדמּה" יּובא אׁשר חּטאת "וכל ׁשּלא˜Ó..ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻלאכל

ּתֹועבה" ּכל תאכל ׁשּבפסּולי"לא למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם ׁשהּטל ׁשּלא˜Ó‡.הּמקּדׁשין ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

"לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
"ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל לאכל˜Ó·..תּוכל ׁשּלא ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני .מעׂשר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
.‚Ó˜,לירּוׁשלים חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

"ויצהר" חּוץ˜Ó„..ׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: .לירּוׁשלים, ְְֱִִֶֶַַַָֹ

.‰Ó˜,לעזרה חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים יאכלּו ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
"וצאנ ּבקר וגֹו' תּוכל "לא למדּו,ׁשּנאמר: הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא הּכתּוב ּבא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
"לאל - אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ׁשּכל לפי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹעזרה,

ּבֹו. אקרא "ּבׁשערי לאכל ּבׂשר˜ÂÓ.תּוכל לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ּתּדר" אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלֹומר,העֹולה, ; ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ואם מהן; ליהנֹות האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ׁשּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמֹועל,

מעל. קדם˜ÊÓ.נהנה, קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּדמים, לאזריקת ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי לאכל יאכל˜ÁÓ.ּתּוכל ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, קדׁשי ּבׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹזר

ּבעזרה˜ËÓ..הם" הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ,ׁשּלא ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת . . תּוכל "לא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

עד˜�. ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר לאכל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא˜�‡..ׁשּיּפדה, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלאכל
ׁשאין˜�·..מּמּנּו" ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

למת" מּמּנּו נתּתי "ולא ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, אכילה וכלּבהם ; ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, הּגּוף לצרכי חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

מן˜�‚. ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, הּטבל; לאכל ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ּבתרּומֹות החּיב ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהארץ
אׁשר את יׂשראל בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹה',

לה'" לה',ירימּו אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל אֹותן יעׂשּו ׁשּלא˜�„.לא ְְְְֲִֶַָָָֹֹֹֹ

ולא לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹלהקּדים
ּבּכּורים הּסדר: על מֹוציאין אּלא לראׁשֹון, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ּתרּומה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּתחּלה,
תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ׁשני; מעׂשר ּכ ,ואחר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

להקּדימֹו. הראּוי ּדבר ּתאחר לאחר˜�‰.לא ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תאחר "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּנדר והּנדבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנדרים

ׁשּנאמר:˜�Â..לׁשּלמֹו" קרּבן, ּבלא לחג לעלֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ריקם" פני יראּו ׁשאסר˜�Ê.."ולא ּדברים על לעבר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּדברֹו" יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על יּקח˜�Á..אדם ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, .ּכהן ֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

.Ë�˜"יּקחּו לא "וחללה ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח .ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
.Ò˜לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ׁשּנאמר: ּגרּוׁשה, יּקח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:˜Ò‡..יּקחּו" אלמנה, ּגדֹול ּכהן יּקח ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יּקח" לא אּלה את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה ."אלמנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.·Ò˜,קּדּוׁשין ּבלא ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מזהרמּפני הּוא הרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּכׁשרה. לחּלל ּפרּוע˜Ò‚.ׁשּלא לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: יּכנס˜Ò„..ראׁש, ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תפרמּו" לא "ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש .ּכהן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

.‰Ò˜:ׁשּנאמר עבֹודה, ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
תצאּו" לא מֹועד אהל ּכהן˜ÂÒ.."ּומּפתח יּטּמא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא ּבּבּזה˜Ú.."ונחלה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ּבׁשע . הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ונחלה" ׁשּנאמר:˜Ú‡..חלק מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו לאכל˜Ú·.."לא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהמה
יהיּו˜Ú‚..הּגרה" "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם טמא,˜Ú„..לכם, עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ

הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,
יאכל" "ולא˜ÊÚ..לא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את .תטּמאּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.ËÚ˜את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ù˜הּנפׁש תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

הּבׂשר" "על˜Ù‚..עם ׁשּנאמר: הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ׁשּלא˜Ù„..ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
תאכלּו" לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, ׁשּלא˜Ù‰..לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלאכל
"לא˜ÂÙ..תאכלּו" ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי ּבׂשר˜ÊÙ..תבּׁשל לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
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ּגדי" תבּׁשל "לא ׁשּנאמר מּפיּבחלב, למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,

.ÁÙ˜יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
ּבׂשרֹו" קדם˜ËÙ..את חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

תאכלּו" לא וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: ׁשּלא˜ˆ..הּפסח, ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
תאכלּו" לא . . "וקלי ׁשּנאמר: החדׁש, מן קלי .לאכל ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

לא˜ˆ‡. "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ּכרמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשנים˜ˆ·..תאכלּו" "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

יאכל" לא ערלים, לכם ּכלאי˜ˆ‚..יהיה לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ
ּתזרע, אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכרם,

הּכרם" אכילה.ּותבּואת אּסּור הּוא זה ׁשּלא˜ˆ„.; ְֲִִֶֶֶַַָָֹ
יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלׁשּתֹות

נסיכם" וסֹובא,˜ˆ‰..יין זֹולל ּדר ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ
וסבא" זֹולל זה "ּבננּו ּביֹום˜ˆÂ..ׁשּנאמר: לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ

תעּנה" לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: .הּצֹום, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
.Êˆ˜"חמץ יאכל "ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
.Áˆ˜לא מחמצת, "ּכל ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
ארּבעה˜ˆË..תאכלּו" יֹום חצֹות אחר חמץ לאכל ׁשּלא ְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

חמץ" עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: יראה¯..עׂשר, ׁשּלא ֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
חמץ" ל יראה "לא ׁשּנאמר: יּמצא¯‡..חמץ, ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: ׁשּלא¯·..חמץ, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
יין, ּכטעם וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁשּתה

ענבים" מׁשרת "וכל ּדברׁשּנאמר: אֹו הּיין החמיץ ואפּלּו ; ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
יין "חמץ ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתערב

יׁשּתה". לא ׁשכר לחים,¯‚.וחמץ ענבים יאכל ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
לחים" "וענבים יבׁשים,¯„..ׁשּנאמר: ענבים יאכל ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים חרצּנים,¯‰..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא . . "מחרצּנים זּוגין,¯Â..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא - זג "ועד הּנזיר¯Ê..ׁשּנאמר: יּטּמא ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ׁשּלא¯Á..לּמת, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יבא" לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ּבאהל .יּכנס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

.Ë¯"ראׁשֹו על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, יגּלח .ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹ
.È¯ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל לקצר ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבׁשעת¯È‡..לקצֹור" הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַֹֹ
תלּקט" לא ,קציר "ולקט ׁשּנאמר: ׁשּלא¯È·..קצירה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, עֹוללֹות .לבצר ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
.‚È¯לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

"לא¯È„..תלּקט" ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לקחּתֹו" תפארתׁשּוב "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, כל וכן ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

."אחרי.ÂË¯ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי לזרע ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכלאים" תזרע ירק¯ÊË..לא אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯ÊÈ..ּבּכרם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהרּביע

ּכלאים" מיני¯ÁÈ..תרּביע ּבׁשני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, .ּבהמה ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.ËÈ¯ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
ונהנית ּבדיׁשֹו".מּמּנּו ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

.Î¯לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:¯Î‡..תזרע" ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

תזמר" לא וכרמ"..·Î¯ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֹֹ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ׁשּקֹוצרין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר

תקצֹור" ּבּׁשביעית¯Î‚..לא האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹֹ
נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ׁשאֹוספין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר

תבצר" ּבין¯Î„..לא אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹ
תזרעּו" "לא ׁשּנאמר: ספיחי¯Î‰..אילן, לקצר ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ

ספיחיה" את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשנים, ּכׁשאר .יֹובל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂÎ¯ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות לאסף ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

נזריה" את תבצרּו "ולא ׂשדה¯ÊÎ..ּבֹו: למּכר ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹֹ
תּמכר לא "והארץ, ׁשּנאמר: לצמיתּות, יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ

ּוׂשדֹותיהם,¯ÁÎ..לצמיתּות" הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ
יּמכר" לא עריהם, מגרׁש "ּוׂשדה הּׁשמּועהׁשּנאמר: מּפי ; ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יׁשּתּנה. ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו את¯ËÎ.למדּו, לעזב ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
הּלוי" את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: אּלאהלוּים, ; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּב ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים מּתנֹותיהם להם ורגל.נֹותנין רגל כל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.Ï¯:ׁשּנאמר ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה יתּבע ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

רעהּו" את יּגׂש לעני¯Ï‡.."לא מּלהלֹות ימנע ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּדבר" יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: הּׁשמּטה, זהמּפני . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ׁשּנאמר מקֹום ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכלל
תעׂשה. לא מצות לעני¯Ï·.אּלא מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

"לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,צרי ּׁשהּוא מה לֹו .ּומּלּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - צדקה הּנֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא:
תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על יתר - הּצדקה ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמן

.‚Ï¯:ׁשּנאמר חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי עבד לׁשלח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ריקם" תׁשּלחּנּו ּבחֹובֹו¯Ï„.."לא העני יתּבע ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ולא עני, ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּידע
ׁשּנאמר:¯Ï‰..ּכנׁשה" ליׂשראל, ּברּבית להלֹות ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

"ּבנׁש לֹו תּתן לא - ּכסּפ ללֹות.¯ÂÏ."את ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹ
"לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: מּפיּברּבית, למדּו ּכ ; ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹ

לּמלוה. ינּׁש ׁשּלא לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשמּועה,
.ÊÏ¯להיֹות ולא ּברּבית, ּומלוה לוה ּבין יד להׁשית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
"לאערב ׁשּנאמר: ּביניהם, ׁשטר לכּתב ולא עד, ולא , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

."נׁש עליו ׂשכיר,¯ÁÏ.תׂשימּון ּפעּלת לאחר ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
"אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא ׁשּלא¯ËÏ..ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֻ

לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּנאמר: ּבזרֹוע, חֹובֹו ּבעל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹימׁשּכן
ּבעת¯Ó..עבטֹו" העני מּבעליו העבֹוט למנֹוע ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא ׁשּנאמר: לֹו, צרי לאׁשהּוא ּכלֹומר, ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
והּוא הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו אּלא ,עּמ ועבֹוטֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָּתׁשּכב

ּבּלילה. לֹו צרי.‡Ó¯:ׁשּנאמר האלמנה, למׁשּכן ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אלמנה" ּבגד תחבל לח¯Ó·.."ולא ּכליםׁשּלא בל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ורכב" רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבהם .ׁשעֹוׂשין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.‚Ó¯"תגנב "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, נפׁש לגנב זֹוׁשּלא ; ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ

נפׁש. "לא¯Ó„.ּגנבת ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
ממֹון.ּתגנבּו" ּגנבת זֹו ; ְְִֵַָֹ

(ÌÂÈÏ „Á‡ ˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏÏ ˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈÏ Ô‡Î „Ú)
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.‰Ó¯"תגזל "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא¯ÂÓ..ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, .להּסיג ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹ

.ÊÓ¯"רע את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, .ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
.ÁÓ¯"תכחׁשּו "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש .ׁשּלא ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
.ËÓ¯ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

לחברתׁשּקרּו" ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.ּתֹונּו¯�.ּביד "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אחיו" את "ולא¯�‡..איׁש ׁשּנאמר: ּבדברים, יֹונה ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
עמיתֹו" את איׁש ּדברים.תֹונּו אֹונאת זֹו ׁשּלא¯�·.; ְֲִִִֶֶַָָֹ

תֹונה" לא "וגר ׁשּנאמר: ּבדברים, הּגר את .להֹונֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולא¯�‚. ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל¯�„..תלחצּנּו" לארץ ׁשּברח עבד להחזיר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לארץ ׁשּבחּוצה אללאדֹוניו עבד תסּגיר "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יׁשב¯�‰.אדניו". עּמ" ׁשּנאמר: זה, עבד להֹונֹות ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּתֹונּנּו" לא לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב. ְְְְֲִִֶֶַַַָֹ

.Â�¯אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
תעּנּון" לא עבֹודת¯�Ê..ויתֹום, עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹ

עבד" עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯�Á..עבד, ֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלמּכר

ׁשּנאמר:¯�Ë..עבד" ,ּבפר עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה לעבד¯Ò.."לא הּגֹוי להּניח ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּבפר ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבעבד
"לעיני..‡Ò¯:ׁשּנאמר לאחר, עברּיה אמה למּכר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

למכרּה" ימׁשל עברּיה¯Ò·.."לא מאמה למנע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹֹ
ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָהיעּודה

יגרע" הּנׁשים.לא לׁשאר הּדין והּוא ;.‚Ò¯למּכר ׁשּלא ְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹ
תמּכרּנה" "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת .אׁשת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.„Ò¯:ׁשּנאמר ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת לכּבׁש ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
ּבּה" תתעּמר "לא¯Ò‰.."לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"רע אׁשת "לא¯ÂÒ..תחמד ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
"רע ּבית ּבׁשעת¯ÊÒ..תתאּוה ׁשּלא הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

"וחרמׁש ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּגמר
תניף" אכילתֹו,¯ÁÒ..לא על יתר הּׂשכיר יּקח ׁשּלא ֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"לא¯ËÒ..תּתן" ׁשּנאמר: האבדה, מן יתעּלם ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להתעּלם" ּתחת¯Ú..תּוכל רֹובצת ּבהמה להּניח ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
"אחי חמֹור תראה "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר .מּׂשאּה ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‡Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: ּבמּדה, עול לעׂשֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתעׂשּוּבּמׁשּפט" לא מזהיר: ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

הּמּדה. ּבמׁשּפט ואבן¯Ú·.עול אבן אצלנּו להיֹות ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וגֹו'" ּבבית ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ואיפה, .איפה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

.‚Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: הּמׁשּפט, לעּול ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
לא¯Ú„..ּבּמׁשּפט" "וׁשחד, ׁשּנאמר: ׁשחד, לּקח ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

"ולא¯Ú‰..תּקח" ׁשּנאמר: ּבּדין, ּגדֹול לכּבד ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּגדֹול" ּפני רע,¯ÂÚ..תהּדר מאדם ּבּדין הּדּין יירא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

איׁש" מּפני תגּורּו "לא על¯ÊÚ..ׁשּנאמר: לרחם ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּלא¯ÁÚ..עני ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, אדם מׁשּפט ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהּטֹות

"ּבמצוֹות.אבינ אביֹון ּזה ;.ËÚ¯הּמּזיק על לרחם ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
"עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: קנסֹות, ׁשּלא¯Ù..ּבדיני ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: ויתֹומים, ּגרים מׁשּפט ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהּטֹות
חברֹו¯Ù‡..יתֹום" ואין ּדינין מּבעלי מאחד לׁשמע ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: לנטֹות¯Ù·..עּמֹו, ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ּבדברי רּבים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָאחרי
לרעת" רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּנאמר: אחד, .המזּכין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚Ù¯ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
לנטת" רב, על תענה "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯Ù„..נפׁשֹות, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו אדם ּבּדּינין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמּנֹות
פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, ּבחכמֹות חכם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

"לא¯Ù‰..ּבּמׁשּפט" ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשקר" עד ּברע עברה,¯ÂÙ..תענה ּבעל יעיד ׁשּלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.ÊÙ¯על אבֹות יּומתּו "לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבעדּותּבנים" אבֹות יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא הּדין¯ÁÙ.ּבנים, לכרת ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶַַָָֹֹ
ּבאיׁש" אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי .על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ËÙ¯"תרצח "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא¯ˆ..ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹלחּת

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: יֹורה¯ˆ‡..ּדבר, ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעד

בנפׁש" קדם¯ˆ·..יענה הריגה מחּיב להרג ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד

אֹותֹו.¯ˆ‚.העדה" הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם

"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את לענׁש¯ˆ„.."וקּצתה ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ׁשּלא¯ˆ‰..האנּוס, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
ּבׁשגגה,¯ˆÂ..רֹוצח" רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
.Êˆ¯ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
"רע..Áˆ¯תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"ּבבית ׁשּנאמר:¯ˆË..ּדמים ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, ּבמלקּות˘.."ולפני להֹוסיף ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, .המחּיב ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר˘È‡.."מכּׁשפה חתן יתחּיב ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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.‰Ó¯"תגזל "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא¯ÂÓ..ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, .להּסיג ְְְֱֲִִֵֶֶַַַֹ

.ÊÓ¯"רע את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, .ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
.ÁÓ¯"תכחׁשּו "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש .ׁשּלא ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
.ËÓ¯ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

לחברתׁשּקרּו" ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
.ּתֹונּו¯�.ּביד "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אחיו" את "ולא¯�‡..איׁש ׁשּנאמר: ּבדברים, יֹונה ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
עמיתֹו" את איׁש ּדברים.תֹונּו אֹונאת זֹו ׁשּלא¯�·.; ְֲִִִֶֶַָָֹ

תֹונה" לא "וגר ׁשּנאמר: ּבדברים, הּגר את .להֹונֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולא¯�‚. ׁשּנאמר: ּוממּכר, ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל¯�„..תלחצּנּו" לארץ ׁשּברח עבד להחזיר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לארץ ׁשּבחּוצה אללאדֹוניו עבד תסּגיר "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יׁשב¯�‰.אדניו". עּמ" ׁשּנאמר: זה, עבד להֹונֹות ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּתֹונּנּו" לא לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב. ְְְְֲִִֶֶַַַָֹ

.Â�¯אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
תעּנּון" לא עבֹודת¯�Ê..ויתֹום, עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹ

עבד" עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯�Á..עבד, ֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹלמּכר

ׁשּנאמר:¯�Ë..עבד" ,ּבפר עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה לעבד¯Ò.."לא הּגֹוי להּניח ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּבפר ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבעבד
"לעיני..‡Ò¯:ׁשּנאמר לאחר, עברּיה אמה למּכר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

למכרּה" ימׁשל עברּיה¯Ò·.."לא מאמה למנע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹֹ
ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָהיעּודה

יגרע" הּנׁשים.לא לׁשאר הּדין והּוא ;.‚Ò¯למּכר ׁשּלא ְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹ
תמּכרּנה" "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת .אׁשת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.„Ò¯:ׁשּנאמר ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת לכּבׁש ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
ּבּה" תתעּמר "לא¯Ò‰.."לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"רע אׁשת "לא¯ÂÒ..תחמד ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
"רע ּבית ּבׁשעת¯ÊÒ..תתאּוה ׁשּלא הּׂשכיר יאכל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

"וחרמׁש ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּגמר
תניף" אכילתֹו,¯ÁÒ..לא על יתר הּׂשכיר יּקח ׁשּלא ֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"לא¯ËÒ..תּתן" ׁשּנאמר: האבדה, מן יתעּלם ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להתעּלם" ּתחת¯Ú..תּוכל רֹובצת ּבהמה להּניח ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
"אחי חמֹור תראה "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר .מּׂשאּה ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‡Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: ּבמּדה, עול לעׂשֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתעׂשּוּבּמׁשּפט" לא מזהיר: ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

הּמּדה. ּבמׁשּפט ואבן¯Ú·.עול אבן אצלנּו להיֹות ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וגֹו'" ּבבית ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ואיפה, .איפה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

.‚Ú¯עול תעׂשּו "לא ׁשּנאמר: הּמׁשּפט, לעּול ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
לא¯Ú„..ּבּמׁשּפט" "וׁשחד, ׁשּנאמר: ׁשחד, לּקח ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

"ולא¯Ú‰..תּקח" ׁשּנאמר: ּבּדין, ּגדֹול לכּבד ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּגדֹול" ּפני רע,¯ÂÚ..תהּדר מאדם ּבּדין הּדּין יירא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

איׁש" מּפני תגּורּו "לא על¯ÊÚ..ׁשּנאמר: לרחם ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּלא¯ÁÚ..עני ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, אדם מׁשּפט ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהּטֹות

"ּבמצוֹות.אבינ אביֹון ּזה ;.ËÚ¯הּמּזיק על לרחם ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
"עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: קנסֹות, ׁשּלא¯Ù..ּבדיני ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: ויתֹומים, ּגרים מׁשּפט ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהּטֹות
חברֹו¯Ù‡..יתֹום" ואין ּדינין מּבעלי מאחד לׁשמע ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: לנטֹות¯Ù·..עּמֹו, ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ּבדברי רּבים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָאחרי
לרעת" רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּנאמר: אחד, .המזּכין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚Ù¯ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ילּמד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
לנטת" רב, על תענה "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא¯Ù„..נפׁשֹות, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ׁשאינֹו אדם ּבּדּינין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמּנֹות
פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: אחרֹות, ּבחכמֹות חכם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

"לא¯Ù‰..ּבּמׁשּפט" ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להעיד ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשקר" עד ּברע עברה,¯ÂÙ..תענה ּבעל יעיד ׁשּלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמס" עד להית רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.ÊÙ¯על אבֹות יּומתּו "לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבעדּותּבנים" אבֹות יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא הּדין¯ÁÙ.ּבנים, לכרת ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶַַָָֹֹ
ּבאיׁש" אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי .על ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ËÙ¯"תרצח "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא¯ˆ..ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ׁשל ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹלחּת

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: יֹורה¯ˆ‡..ּדבר, ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לא אחד, "ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעד

בנפׁש" קדם¯ˆ·..יענה הריגה מחּיב להרג ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד

אֹותֹו.¯ˆ‚.העדה" הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם

"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את לענׁש¯ˆ„.."וקּצתה ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּדבר" תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ׁשּלא¯ˆ‰..האנּוס, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
ּבׁשגגה,¯ˆÂ..רֹוצח" רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

מקלטֹו" עיר אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
.Êˆ¯ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
"רע..Áˆ¯תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

"ּבבית ׁשּנאמר:¯ˆË..ּדמים ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, ּבמלקּות˘.."ולפני להֹוסיף ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, .המחּיב ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר˘È‡.."מכּׁשפה חתן יתחּיב ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמּצרכי
ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: .ּבהן, ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

.·È˘תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר על˘È‚..מּכל להֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצוֹות
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

עליו" תסף לא לעׂשֹות; מּכל˘È„..תׁשמרּו לגרע ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
מּמּנּו" תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ׁשּלא˘ÂË..מצוֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
תקּלל" לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ׁשּלא.˘ÊË.לקּלל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
תאר" לא ,בעּמ "ונׂשיא לקּלל˘ÊÈ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, מּׁשאר .אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב לקּלל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ׁשּנאמר:˘ËÈ..מֹות ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְֱֵֶֶֶַַָָָֹ
יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו לעׂשֹות˘Î.."ּומּכה ׁשּלא ְֲִִֶֶַַָָֹ

מלאכה" כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .מלאכה ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Î˘ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום חּוץ להּל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

מּמקמֹו" איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשּלא˘Î·..ּבׁשּבת, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .לענׁש ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

.‚Î˘:ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה לעׂשֹות˘Î„.."ּכל ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לא מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה
ּבהם" ּבחג˘Î‰..יעׂשה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר .הּׁשבּועֹות, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ÂÎ˘ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל לעׂשֹות˘ÊÎ..ּבֹו: ׁשּלא ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹ
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה

חג,˘ÁÎ..תעׂשּו" ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּלא˘ËÎ..ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבדה אם,˘Ï..מלאכת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ערותּה" תגּלה לא היא, אּמ" ׁשּלא˘Ï‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ערות .לגּלֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

.·Ï˘אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי..‚Ï˘מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, [ּו]מן [אֹו] ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאב
ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות ,אבי .מֹולדת ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

.„Ï˘ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּלא
"ּבנ..‰Ï˘אֹו" ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַֹ

ערותן" תגּלה לא ,ּבּת ערות˘ÂÏ..ּבת לגּלֹות ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבת;
מּגּופי הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשתק

עריֹות ּכׁשאר אּׁשה˘ÊÏ..ּתֹורה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: .ּובּתּה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.ÁÏ˘ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּבּתּה,˘ËÏ..ּבנּה" ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

תּקח" לא ּבּתּה ּבת "ואת לגּלֹות˘Ó..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האם, אחֹות .ערות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
.‡Ó˘ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

תגּלה" לא אבי אׁשת˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

.‚Ó˘,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" ׁשּנאמר:˘Ó„..לא אח, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

תגּלה" לא אחי אׁשת ערות˘Ó‰.."ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תּקח" לא אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, .אחֹות ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ

.ÂÓ˘ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תקרב" לא - אׁשת˘ÊÓ..טמאתּה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻ

לזרע" ׁשכבּת תּתן לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: .איׁש, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.ÁÓ˘לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ּבהמה, עם לׁשּכב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לזרע" ׁשכבּת ּבהמה˘ËÓ..תּתן אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
לרבעּה" בהמה לפני תעמד לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: .עליה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

תׁשּכב"˘�. לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: זכר, עם לׁשּכב .ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
.‡�˘אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב ערות לגּלֹות ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

תגּלה" עצמֹו,˘�·..לא האב אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
תגּלה" לא אבי אחי "ערות לקרב˘�‚..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי לידי המביאין ּבדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָלעריֹות
לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל "אל ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹונּׁשּוק

ערוה" לגּלֹות אזהרהתקרבּו ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ערוה ּגּלּוי לידי המביאה ממזר˘�„..לקרבה יּׂשא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ממזר יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, .ּבת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּכתּבה˘�‰. ּבלא הּנבעלת והיא קדׁשה, ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

קדׁשה" תהיה "לא ׁשּנאמר: יחזיר˘�Â..וקּדּוׁשין, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
יּוכל "לא ׁשּנאמר: לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמגרׁש

לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ׁשּלא˘�Ê..ּבעלּה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
תהיה "לא ׁשּנאמר: מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתּנׂשא

הּמת" ׁשּנאמר:˘�Á..אׁשת אנּוסתֹו, האֹונס יגרׁש ׁשּלא ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל ׁשם˘�Ë.."לא מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את .רע ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Ò˘פצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת סריס יּקח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ולא.˘Ò‡.ּדּכא" אדם לא הּמינין, מּכל זכר לסרס ׁשּלא ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה .ּבהמה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.·Ò˘:ׁשּנאמר ּגרים, מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

נכרי" איׁש עלי לתת תּוכל ירּבה˘Ò‚.."לא ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
סּוסים" לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל. ְֱִִֶֶֶֶֶַַַֹ

.„Ò˘לֹו ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:˘Ò‰..נׁשים" וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מאד" לֹו ירּבה לא וזהב, ."וכסף ְְְְֶֶֶַָָֹֹ

elàלמׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן
¥

ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹ
וכל ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבסיני,
ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין הּכללֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן
ויׁש ּדין. ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָהיא
אֹותן וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו אחרֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמצוֹות
מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו וחכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָנביאים

וערּובין וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית חנּכה, לכלונר ויׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
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ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמצוה
ֶזה.

Ïk,ּולׁשמרם לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
על ּתֹוספת ואינן וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ולא עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצוֹות להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.

- ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה איןהּזמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
צּוה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹזֹו
ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ערּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלעׂשֹות
ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה. על מֹוסיפין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיּו
ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָעם
ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו ְְְְִֶֶַַָָָָָָלהזּכיר

ּולהּללֹו לברכֹו ּכדי לׁשוענּו קרֹוב והיה להֹודיעלנּו, ּוכדי , ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת הּבאים ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּדֹורֹות
זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ"ּומי
ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה מצוה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהיא

תעׂשה. לא
הקדמתהרמב"ם

ֲֶַֹ

ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום

עׂשר לארּבעה זה חּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי

¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
¯ÙÒÈ�Lׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

קרּית ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ׁשהּוא לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָׁשמע,
ולא ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹות
אהבה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

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

ְִַזמּנים'.
¯ÙÒÈÚÈ·¯ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ

ספר ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין
נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,

¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
ענינים ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈMLׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

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

¯ÙÒÈÚÈ·Lּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצוֹות ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְִִִַַָׁשמּטין
זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנגללין

¯ÙÒÈ�ÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות

ֲָעבֹודה'.
¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

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

טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

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

¯ÙÒ¯NÚ ÌÈ�L.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין- ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

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

הּמּדע ¨©©¤¥ספר

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

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

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

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

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

ְִֹלנטר.
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ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמצוה
ֶזה.

Ïk,ּולׁשמרם לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
על ּתֹוספת ואינן וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ולא עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצוֹות להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.

- ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה איןהּזמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
צּוה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹזֹו
ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ערּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלעׂשֹות
ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה. על מֹוסיפין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיּו
ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָעם
ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו ְְְְִֶֶַַָָָָָָלהזּכיר

ּולהּללֹו לברכֹו ּכדי לׁשוענּו קרֹוב והיה להֹודיעלנּו, ּוכדי , ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת הּבאים ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּדֹורֹות
זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ"ּומי
ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה מצוה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהיא

תעׂשה. לא
הקדמתהרמב"ם

ֲֶַֹ

ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום

עׂשר לארּבעה זה חּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי

¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
¯ÙÒÈ�Lׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

קרּית ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ׁשהּוא לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָׁשמע,
ולא ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹות
אהבה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

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

ְִַזמּנים'.
¯ÙÒÈÚÈ·¯ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ

ספר ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין
נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,

¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
ענינים ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈMLׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

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

¯ÙÒÈÚÈ·Lּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצוֹות ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְִִִַַָׁשמּטין
זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנגללין

¯ÙÒÈ�ÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות

ֲָעבֹודה'.
¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

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

טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

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

¯ÙÒ¯NÚ ÌÈ�L.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין- ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

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

הּמּדע ¨©©¤¥ספר

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

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

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

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

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

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

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

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש איׁש;יעּדה עדי אּׁשה ה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹ(מט)

מת. על קרחה ְֲֵַַָָלעׂשֹות
˙BÎÏ‰.‰·eLzהחֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

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

אהבה ¨£©¤¥ספר

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

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙzמצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

(ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְֲֲִִֵֶַָָֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶָָָֹלבר

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙzחמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵֵָָָ

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

ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ

הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ
˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

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

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

ֲֵעׂשה.

זמּנים ¦©§¤¥ספר

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

ֲַָֻוחנּכה.
˙BÎÏ‰.˙aLמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

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

ּבזכירה הּיֹום .לקּדׁש ְְִִֵַַָ
˙BÎÏ‰.ÔÈ·e¯Úסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
˙BÎÏ‰.¯BNÚ ˙˙È·Lׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

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

˙BÎÏ‰.·BË ÌBÈ ˙˙È·Lעׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ
לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְֲִִִֵֵֵֹמצוֹות
(ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;

(ד)ׁש ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶַַַָָָֹֹׁשּלא
(ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ(ו)
(י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
(יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

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

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית (ב) ּולמעלה; ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ׁשּלא (ה) ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה;
לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחמץ

הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ְְְִִִִַַַַָּביציאת
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˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBLמצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ
ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע
הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש

˙BÎÏ‰.˙Bi�Úzולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

˙BÎÏ‰.‰k�ÁÂ ‰l‚Óעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

נׁשים ¦¨¤¥ספר

הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻ(א)
(ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻּכתּבה

מּמּנה. ולרּבֹות ְְְִִִֶָלפרֹות
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯bמצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Ú�ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBNמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)
לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

מהן - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

קדּׁשה ¨ª§¤¥ספר

ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו
ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות

˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ
לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְֲִִִֵֵַַַֹֹ
ׁשּלא (ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹתעׂשה;
לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּבת
(ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ(ז)
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו;
לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהמה
ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלאׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
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˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBLמצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ
ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע
הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש

˙BÎÏ‰.˙Bi�Úzולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

˙BÎÏ‰.‰k�ÁÂ ‰l‚Óעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

נׁשים ¦¨¤¥ספר

הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻ(א)
(ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻּכתּבה

מּמּנה. ולרּבֹות ְְְִִִֶָלפרֹות
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯bמצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Ú�ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBNמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)
לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

מהן - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

קדּׁשה ¨ª§¤¥ספר

ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו
ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות

˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ
לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְֲִִִֵֵַַַֹֹ
ׁשּלא (ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹתעׂשה;
לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּבת
(ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ(ז)
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו;
לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהמה
ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלאׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁLמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

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



קקפקקפ m"anxd zncwd - xc` a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה ¨¨§©¤¥ספר

הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

˙BÎÏ‰.˙BÚe·Lמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ(א)
ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלּׁשוא;

ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ְֱִִֶֶַָָממֹון;
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(א)
נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדברֹו;

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְִֶַַָָָֹהמפרׁש
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ�מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)

יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא חמץ(ג) ואפּלּו יין, ּתערבת ולא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלהן;
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעל
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Úחמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרטן:
ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדין
יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחרם;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים ¦¨§¤¥ספר

הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïkוזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹהּוא
ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
(ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלאים;

ּכלאים. ללּבׁש ְְִִִֶַֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹׁשבע
(ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהּניח

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָלקחת

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצדקה
˙BÎÏ‰.˙BÓe¯zׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשר;
יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיפריׁש
ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹאפּלּו
ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

הּקדׁשים. מן המּורם מן ולא ּתרּומה, ְְֲֳִִִַַָָָָָֹחללה
˙BÎÏ‰.¯NÚÓמעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראׁשֹון
ְִִַללוּים.

˙BÎÏ‰.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעׂשה;
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה;
(ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ה)
לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֻמעׂשר
לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹקדׁש,

הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ְְֲִִֵַַַָָּדבר;
˙BÎÏ‰ÌÈ¯eka.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָיׁש
להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ּולהעלֹותן ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּכּורים
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) לירּוׁשלים; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹחּוץ
הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ(ה)
ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ּבכֹור לפּדֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ(ז)
לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹחמֹור

לפּדֹותֹו. ְִָָרצה
˙BÎÏ‰.Ï·BÈÂ ‰hÓLמצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע -ְְְְֲִִֵֵֵֶַֹֹ
מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹתעׂשה;
ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבּׁשביעית;
ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה האילן עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיעבד
(ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא (ה) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַֹֹהּקֹוצרים;
(ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשמיט
קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשמּטה
ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹ(יא)
אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשים; עבדים לצאת ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹלתׁשרי
(טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשנה
לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
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ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָֹֻּבׁשנה
ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּתּמכר
ערים להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָינחל
(כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלּתן
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

ֵַהּיֹובל.
הּמצ ּכל מהםנמצאּו - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים

עבֹודה ¨£¤¥ספר

הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
(ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹלׁשמר

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏkּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ

ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַארּבע
ׁשמן לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
על להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ(ד)
הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èaמצו עׂשרה חמׁש ּבכללן ֹותיׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֹֹ
לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתעׂשה;
ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹֹ(ב)
(ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹקרּוע
טמאים לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמן
יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
יּכנס ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטבּול
(יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל

זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹהּוא

יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק ּבׂשר חּוץהּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓzעׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהםהּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
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ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָֹֻּבׁשנה
ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּתּמכר
ערים להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָינחל
(כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלּתן
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

ֵַהּיֹובל.
הּמצ ּכל מהםנמצאּו - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים

עבֹודה ¨£¤¥ספר

הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
(ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹלׁשמר

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏkּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ

ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַארּבע
ׁשמן לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
על להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ(ד)
הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èaמצו עׂשרה חמׁש ּבכללן ֹותיׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֹֹ
לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתעׂשה;
ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹֹ(ב)
(ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹקרּוע
טמאים לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמן
יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
יּכנס ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטבּול
(יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל

זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹהּוא

יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק ּבׂשר חּוץהּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓzעׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהםהּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
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˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Úוהיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ
ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשּיעׂשה
וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

העבֹודה. ּוׁשאר ְֲִַָָָָהּׂשעיר
˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות ¨§¨©¤¥ספר

הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה;
לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלזּבח
ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפסח
ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמּׁשה

(ח)חמּׁשה ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
(יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא
(טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹיׁשּבר
מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Áמצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎaמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
˙BÎÏ‰.˙B‚‚Lהּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּפרטן:
אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשגגתֹו;

הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלא
ּבמ הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; החֹוטא'אׁשם אֹו עילה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו חרּופה ּבׁשפחה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבגזלה
עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) וּדאי'; 'אׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ּבהמה, עׁשיר היה אם ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָידּועֹות,
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה,
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

ֲַהחמּורֹות.
˙BÎÏ‰.‰¯tk È¯qÁÓ;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ

ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוזה
ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָקרּבן;
קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזב

טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחר
˙BÎÏ‰.‰¯eÓzמצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ(א)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ְְְֳִִִֶֶַַָָָֹֻֻׁשּלא
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙Ó ˙‡ÓËטמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵַַַַֻ

ֵמת.
˙BÎÏ‰.‰n„‡ ‰¯tוזהיׁש עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִַָָָָָֻֻהּוא
וטהרתן. נּדה ְֳִֵָָָָמי

˙BÎÏ‰.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓËׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) ְְְְִַַַַָָָָָָָָּפרטן:
ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּלא
על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; טהרת (ה) ְְְֳֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׂשפם;
הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּכׁשּיטהר;

˙BÎÏ‰.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ
נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָֻֻֻ(ב)

ָזב.
˙BÎÏ‰.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡Lמצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ

(ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻעׂשה;
זרה ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻּדין

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻמטּמאה
˙BÎÏ‰.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
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˙BÎÏ‰.ÌÈÏkׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
מּטּמאין, ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻטמאה

מּט ּומטּמאין.וכיצד הּכלים ּמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַ
˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Óטמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי
מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין ¦¦§¤¥ספר

הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê�וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִֵֶַַָָהּוא
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ְִִַַַָָּדין

˙BÎÏ‰.‰·�bמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹלֹוקח

ְָנפׁשֹות.
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊbׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁחֹוב ּדין והּוא אחת, עׂשה למצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
˙BÎÏ‰.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכפר
קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכפר
ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעמידה
ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלחּוס
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

קנין ¨§¦¤¥ספר

זכּיה הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו

הלכֹות וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,
ֲִָעבדים.

˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰�zÓe ‰iÎÊההלכֹות אּלּו ּדיןענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈ�ÎLחּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏLּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים ¦¨§¦¤¥ספר

הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו ׂשכירעׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡Lעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ
חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה

˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
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˙BÎÏ‰.ÌÈÏkׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
מּטּמאין, ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻטמאה

מּט ּומטּמאין.וכיצד הּכלים ּמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַ
˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Óטמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי
מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין ¦¦§¤¥ספר

הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê�וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִֵֶַַָָהּוא
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ְִִַַַָָּדין

˙BÎÏ‰.‰·�bמצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹלֹוקח

ְָנפׁשֹות.
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊbׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁחֹוב ּדין והּוא אחת, עׂשה למצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
˙BÎÏ‰.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכפר
קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכפר
ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעמידה
ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלחּוס
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

קנין ¨§¦¤¥ספר

זכּיה הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו

הלכֹות וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,
ֲִָעבדים.

˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓמצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰�zÓe ‰iÎÊההלכֹות אּלּו ּדיןענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈ�ÎLחּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏLּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים ¦¨§¦¤¥ספר

הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎNמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו ׂשכירעׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר
ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;

˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡Lעׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ
חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה

˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
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ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל
הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
˙BÎÏ‰.ÔÚË�Â ÔÚBËטֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
˙BÎÏ‰.˙BÏÁ�.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

ׁשֹופ טיםספר ¥¤§¦

והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Òּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֹׁשלׁשים
(ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ְְֲֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּבאמּדן
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹהֹורג
ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְִֵַהּכׁשרים.
˙BÎÏ‰.˙e„Úמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיניהעדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓמצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעׂשה,
לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמּדבריהם;
ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבכתב,
להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.Ï·‡מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְֲֲִֵֶֶַָֹֹעׂשה,
מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על להתאּבל (א) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפרטן:
ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים; על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּומתאּבל
מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּדין,
יּטּמא ׁשּלא (ב) עׂשה; מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹקבּורה
ּבאהל; הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
לקרֹובים אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ד)

ְִַּבלבד.
˙BÎÏ‰.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
(ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹירּבה
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.
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ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום

לב ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶַָָֹ(ד)
ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלחּלל

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) ׁשּלאעליהן; (י) ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָלנּסֹותֹו.

א ¤¤ּפרק

החכמֹותיסֹוד‡. ועּמּוד לידעהיסֹודֹות ׁשם, [במציאות]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון הּנמצאמצּוי ּכל ממציא והּוא הברואים];. כל [בורא ְְְִִִַַָָָ

נמצאּו לא ּׁשּביניהן, ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכל
מאמּתת[נבראו] נצחית]הּמצאֹואּלא - האמיתית .[מהמצאותו ְֲִִֵֶַָָ

מצּוי,ואם.· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יכֹוליעלה אחר ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.להּמצאֹות ְְִָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו אינהּוא [מציאותו ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] לֹו;תלויה צריכין הּנמצאין בו]ׁשּכל תלויה ,[מציאותם ְְִִִִֶַָָ
להן צרי אינֹו הּוא ּברּו מהןוהּוא לאחד ולא אין, לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מהן.[כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]אמּתתֹו אחד ֲֲִִֵֶֶַַָָ
.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ

ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה, והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמתאֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו
הארץ.הּמצּוי‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּואהּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

שארהּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ
הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח

והּוא מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל
ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו

.Âעׂשהוידיעת מצות - זה אלהיּדבר ה' "אנכי ׁשּנאמר: ,". ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה במציאות]וכל ישנו אחר[- אלֹוּה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹחּוץ
ּפני על אחרים העּקר"אלהים הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ֶַַָָֹהּגדֹול
.Êׁשניםאלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים[כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל[כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק[פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין[אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּכמ אחר יחּוד הרּבהּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ

הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים- [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּבמארעיןלהימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין

היה - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
הּגלּגל ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Áּגּוףהרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני[אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ëרגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ[לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים[- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.Èהראנימה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד
מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
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ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום

לב ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶַָָֹ(ד)
ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלחּלל

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) ׁשּלאעליהן; (י) ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָלנּסֹותֹו.

א ¤¤ּפרק

החכמֹותיסֹוד‡. ועּמּוד לידעהיסֹודֹות ׁשם, [במציאות]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון הּנמצאמצּוי ּכל ממציא והּוא הברואים];. כל [בורא ְְְִִִַַָָָ

נמצאּו לא ּׁשּביניהן, ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכל
מאמּתת[נבראו] נצחית]הּמצאֹואּלא - האמיתית .[מהמצאותו ְֲִִֵֶַָָ

מצּוי,ואם.· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יכֹוליעלה אחר ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.להּמצאֹות ְְִָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו אינהּוא [מציאותו ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] לֹו;תלויה צריכין הּנמצאין בו]ׁשּכל תלויה ,[מציאותם ְְִִִִֶַָָ
להן צרי אינֹו הּוא ּברּו מהןוהּוא לאחד ולא אין, לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מהן.[כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]אמּתתֹו אחד ֲֲִִֵֶֶַַָָ
.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ

ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה, והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמתאֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו
הארץ.הּמצּוי‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּואהּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

שארהּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ
הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח

והּוא מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל
ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו

.Âעׂשהוידיעת מצות - זה אלהיּדבר ה' "אנכי ׁשּנאמר: ,". ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה במציאות]וכל ישנו אחר[- אלֹוּה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹחּוץ
ּפני על אחרים העּקר"אלהים הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ֶַַָָֹהּגדֹול
.Êׁשניםאלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים[כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל[כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק[פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין[אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּכמ אחר יחּוד הרּבהּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ

הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים- [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּבמארעיןלהימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין

היה - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
הּגלּגל ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Áּגּוףהרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני[אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ëרגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ[לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים[- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.Èהראנימה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד
מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
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האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָאחֹוריו,
לא ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל

ֵָיראּו".
.‡Èיארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד מקֹוםולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹ
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא

אחֹור ולא ּבּזמן,ּפנים מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹ
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי
ולא ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.·Èהּוא,והֹואיל ּכ ּבהןוהּדבר וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היהמכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

ב ¤¤ּפרק

הּזההאל‡. והּנֹורא הימּנּו,הּנכּבד ּוליראה לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

ִָּתירא".
.·ׁשּיתּבֹונןוהיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מהן ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
קץ ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבחחכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לידע ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹולּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּוכ חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשבׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ויפחד ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּדברים
קּלה ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוידע

ּדעֹות ּתמים לפני "ּכי[הקב"ה]מעּוטה ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאראה
ּכדי העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאני
חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
והיה ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ָָהעֹולם'.
ּבעֹולמֹו,ּכל‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא לׁשלׁשהמה נחלק ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ

וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומרחלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
האדםוצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם

ואינן לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין

ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּברּואיןּגלמם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּגּוף אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

נפרדֹות צּורֹות אּלא מּזֹוּוגוּיה, .זֹו ְְִִִֶָָָ
אֹומריםּומה„. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאינןּובּמה‰. לפי ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמציאּותן, ׁשלׁשוין מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא הימנו]חברֹו, שלמעלה זה למעלה[של זה ְְְֲִֵֶַָָֹ

וזה וטּובֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹמּזה;
ׁשמר, ּגבּה מעל ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹהּוא

עליהם". ְֲִֵֶּוגבֹוהים
Â.ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
מּמעלתֹו למעלה ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, סיבה]ׁשל מן[- למעלה ׁשהיא , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
.[המסובב]העלּול ֶָ

.Êׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹותאלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
מעלת היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת ּתחתהּצּורֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
הכבוד]הּכּסא הּצּורה[כסא מעלת היא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲֲִִִִֵַַַַַָָ

הּנביאים עם ׁשּמדּברים הּמלאכים והם 'איׁשים', ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנקראת
'איׁשים', נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָונראין

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָׁשּמעלתם
.Áויֹודעיןוכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,
מעלה ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
יכֹול וצּורה מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבֹורא
ּכמֹו הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלהּׂשיג

עצמֹו. יֹודע ְֵֶַַׁשהּוא
.Ëיּתּוׁשּכל עד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה נמצאּו.[כדור]קטן אמּתֹו מּכח הּכל - הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא הּואּולפי ואמּתֹו, ותפארּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹיֹודע
.Èׁשהיא.הּקדֹוׁש ּכמֹות אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

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

dxezd iceqi zekld - xc` b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשאין יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
אחד, וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאנּו
ּבדעה, ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם ְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָָֹהיּו
נמצאת יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּכל - עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָֹאֹומר:
ולא לׁשמעֹו ּבאזן ולא לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאחד.
,"נפׁש "חי אֹומרין: ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּבלב
ׁשאין - ה'" "חי אּלא ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"חי
ּכחּיי אֹו החּיים, הּגּופֹות חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָהּבֹורא
מחמת ויֹודעם הּברּואים מּכיר אינֹו ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּמלאכים.
עצמֹו מחמת אּלא אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּברּואים,
ׁשהּכל - הּכל ידע עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹידעם;

לֹו ּבהויתֹו בהקב"ה]נסמ תלוי הכל קיום -]. ְֲִַַָָ
.‡Èּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכלטּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·Èאּלאצּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחרלאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין מן[מעט]ּכ ְְִִִִִֵֶֶָָָ
ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר;
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
'ּדבריםנ זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָללבּוׁש

[ - וכבושים יהיּו[סודיים - עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ְְִִֵֶֶָׁשהם
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹללבּוׁש
ועליהם ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
'לׁשֹונ ּתחת יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים .הראׁשֹונים: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ג ¤¤ּפרק

ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּגלּגלו'ערבֹות' הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּירח,
וגלּגל נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'ּכֹוכב',
ׁשּׁשי וגלּגל מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
ׁשמיני וגלּגל ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבֹו
הּוא ּתׁשיעי וגלּגל ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבֹו
הּכל את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
הּכֹוכבים,ּכל·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

סֹוב ּגלּגּלים מהן סֹובביםּבצלים; ּומהן למזרח, מּמערב בין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אין וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח

לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ
לאּכל‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּליןּכל„. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכביםּכּדּור מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונהּכלמסּפר‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Âהחכמיםּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Êמּכלּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכללהן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Áקטּניםּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץהּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא ּפעמים; ּוׁשמֹונהוׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכלּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
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ׁשאין יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
אחד, וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאנּו
ּבדעה, ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם ְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָָֹהיּו
נמצאת יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּכל - עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָֹאֹומר:
ולא לׁשמעֹו ּבאזן ולא לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאחד.
,"נפׁש "חי אֹומרין: ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּבלב
ׁשאין - ה'" "חי אּלא ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"חי
ּכחּיי אֹו החּיים, הּגּופֹות חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָהּבֹורא
מחמת ויֹודעם הּברּואים מּכיר אינֹו ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּמלאכים.
עצמֹו מחמת אּלא אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּברּואים,
ׁשהּכל - הּכל ידע עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹידעם;

לֹו ּבהויתֹו בהקב"ה]נסמ תלוי הכל קיום -]. ְֲִַַָָ
.‡Èּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכלטּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·Èאּלאצּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחרלאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין מן[מעט]ּכ ְְִִִִִֵֶֶָָָ
ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר;
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
'ּדבריםנ זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָללבּוׁש

[ - וכבושים יהיּו[סודיים - עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ְְִִֵֶֶָׁשהם
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹללבּוׁש
ועליהם ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
'לׁשֹונ ּתחת יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים .הראׁשֹונים: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ג ¤¤ּפרק

ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּגלּגלו'ערבֹות' הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּירח,
וגלּגל נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'ּכֹוכב',
ׁשּׁשי וגלּגל מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
ׁשמיני וגלּגל ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבֹו
הּוא ּתׁשיעי וגלּגל ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבֹו
הּכל את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
הּכֹוכבים,ּכל·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

סֹוב ּגלּגּלים מהן סֹובביםּבצלים; ּומהן למזרח, מּמערב בין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אין וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח

לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ
לאּכל‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּליןּכל„. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכביםּכּדּור מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונהּכלמסּפר‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Âהחכמיםּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Êמּכלּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכללהן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Áקטּניםּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץהּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא ּפעמים; ּוׁשמֹונהוׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכלּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
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קקקק dxezd iceqi zekld - xc` c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלמעלה הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,
והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכיםמהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ

האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה
È.אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלםהאל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכצּורת ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורההּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡Èיֹודעיןארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּכירין, מהןולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן וקטן.למּטה לגדֹול ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום

דּפרק ¤¤

הןארּבעה‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכןכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן

וצמח ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
וארּבעּתן ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתכת
עד הערּוב, ּבעת מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערבּו
ּכׁשהּוא מהן לאחד ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּמצא
ּבפני אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלבּדֹו.
ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה
וגּוף ּגּוף וכל אחד. ּגּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמּה;

ונברא] ויבׁש[נברא לח וחם קר ּבֹו יּמצא מארּבעּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻהמחּבר
חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהם יׁש אבל מיסֹוד[תוקף]ּכאחד. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

יתר; החם ּבהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהאׁש,
ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּזה, הּדר ועל הרּבה. הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבנים,
אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָיּמצא
יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ׁשּיראה ּגּופים יּמצא וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיבׁש.
ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבהם
ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,

הּתערבת גוף]ּבעּקר אותו מורכב יראה[שממנו [יובלט], ְֲִֵֶֶַַַָֹ
המער ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו ב.מעׂשה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

ּבּסֹוףוכל‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה [כלהמחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ
למקורו] חוזר ויׁשגוף אחדים, ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אי - מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
להן יּפרד ׁשּלא למקורו]אפׁשר והאדם[יחזור הּזהב אפּלּו ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

החושן] מאבני ליסֹודֹותיו,[אחת ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ,ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָויׁשּוב

ֶָָלארץ.
יּפרדהֹואיל„. לאּלּו - הּנפסד נאמר[יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]

ּתמידארּבעה‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹוםיסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
הּׁשּנּוי יּמצא וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומקצת

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ְְְְִֵַַָָָּבין
.Âהּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה סיבובזה הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ
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ׁשארהגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Êּבלאלעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא[תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן- ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרהנפׁש והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו" ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ,ועל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
להם ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת

לכל[צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;
אּלא ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ëּכדיאין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּואמא הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת[- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.Èּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי[כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק[=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡Èּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אם אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ועניןּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין

אדם ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.·Èהּברּואיםּבזמן ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו

ּברּולּמקֹום הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים[ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן[הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא[- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚Èאּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות קֹוראין[הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
נכנ 'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', עלאֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

היה ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחםׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתרּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין[התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

הּפרק ¤¤

הּזה,ּביתּכל.‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבתֹוך "ונקּדׁשּתי ׁשּלאׁשּנאמר: ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודהּבּמה·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר ּדברים ּבּמה להנאת. מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
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ׁשארהגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Êּבלאלעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא[תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ּפׁשּוט ׁשּגלמן וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו אינן- ּגלם, להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, ׁשּידענּו[השכל]נראין ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַַֹֹאדֹון
.Áהיתרהנפׁש והּדעת האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדעּתֹו; הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמצּויה
ּכדמּותנּו" ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ,ועל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
להם ׁשאין הּדעֹות ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד זֹו["בצלמנו"]ּגלם, צּורה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנּכרת

לכל[צורת] הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגּוף;
אּלא ּומהרהר. ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש
מדּבר הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדעה
'נפׁש' הּצּורה זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבצלמנּו
ׁשם וכל ּתטעה, ׁשּלא ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹו'רּוח';

מענינֹו יּלמד - הנידון]וׁשם הנושא .[מתוך ְִִֵֵֵָָָ
.Ëּכדיאין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
אּלא לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד

ׁשהּואמא הּגלם ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מצּויה ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמחּבר
הּצּורה ּתּכרת לא מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
יֹודעת אּלא - ּבמעׂשיה לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזאת,

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות המלאכים]ּומּׂשגת ויֹודעת[- , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאמר הּוא עֹולמים. ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹורא
והרּוח ּכׁשהיה, הארץ על העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

נתנּה". אׁשר האלהים אל ְֱֲִֶֶָָָָֹּתׁשּוב
.Èּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי[כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק[=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡Èּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אם אּלא ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ועניןּכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמעׂשה
מּדברים לידע ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבין

אדם ּכל ׁשאין לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו.
ּברין. על הּדברים ּכל ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׁש

.·Èהּברּואיםּבזמן ּכל ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקדֹוׁש ׁשל חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמלא
אהבה מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ְְְְֲִִִַַַָָָָּברּו

ּברּולּמקֹום הּמקֹום לאהב ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיער וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּוא;

הּגדֹולים[ישווה] הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד ְְְְִִֵֶַַַַָעצמֹו
מן[הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא[- ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚Èאּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות קֹוראין[הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
נכנ 'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', עלאֹותֹו ואף לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

היה ּכּלם לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻּפי
אֹומר, ואני ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבהן

מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי לחםׁשאין ּכרסֹו ׁשּנתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
האסּור ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם והּמּתרּובׂשר; ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

אּלּו, ׁשּדברים ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
'ּדבר חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָ'ּדבר
ורבא' ּדאּביי הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּגדֹול

מיּׁשבין[התלמוד] ׁשהן להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגדֹולה הּטֹובה ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
לנחל ּכדי הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשּפיע
איׁש וגדֹול, קטן - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחּיי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ְִֵֵַַַַָָָָָואּׁשה,

הּפרק ¤¤

הּזה,ּביתּכל.‡ הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבתֹוך "ונקּדׁשּתי ׁשּלאׁשּנאמר: ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב זה הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודהּבּמה·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר ּדברים ּבּמה להנאת. מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
נתּכּון אם אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
ואין עצמֹו, לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלהעבירֹו

יהרג ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה להעבירֹוׁשם אנסֹו ואם ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
נתּכּון לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבעׂשרה

ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעבירֹו
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הּׁשמדוכל‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, עלהּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
רׁשעהיהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עברּכל„. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר -מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
היה ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הרּוגי הן ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכּות,
נאמר: ועליהם טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנּו

ע בריתי ּכרתי חסידי, לי ׁשּנאמר"אספּו מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
את מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבֹו:
הּׁשם את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם,
על ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּברּבים;
מּפני כן, ּפי על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמצות

אֹותֹו מלקין אין ּבאנס, ׁשאיןׁשעבר לֹומר צרי ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹממיתין
ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוממיתין,
ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנֹותן

למדּו הּׁשמּועה ולא[ממרע"ה]מּפי אנּוס, לא - "ההּוא" : ְְְִִַַָָָֹֹ
מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻׁשֹוגג,
לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל,
ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמיתת

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא כיּובעריֹות -] ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָֹ
היא] .אנוסה

ּונטּמאנׁשים‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ימסרּו ואל ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל אחת נפׁש לנּולהם 'ּתנּו ּגֹוים: להם אמרּו אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּכ -אחד ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ּכּלם,ם יהרגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

מּיׂשראל אחת נפׁש להם ימסרּו יחדּוהּוואל ואם [נקבו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
מהם] אחד אתבשם נהרג אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּבכרי[למלכות]ּכּלכם' ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן,[שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶָָיּתנּו

יהרגּולכּתחּלה - חּיב אינֹו ואם נפׁש; להם ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. ְִִֵַַָאחת

.Âּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
אֹותֹו עֹונׁשין - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין לֹו.ּבית הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Êאחתּומּנין על עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר אּלּו? עברֹות ּבכלמּׁשלׁש ,אלהי ה' את "ואהבּת : ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב.נפׁש את נֹוטל הּוא אפּלּו , ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

אדם להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת
הּוא לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס ׁשאין[שאסור]מּיד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּקׁשּו ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמאּבדין
הּדבר ּכן - נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ֶַהּזה".
.Áאּסּוריןּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּמאכילין ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

הּכּפּורים ּביֹום ׁשעֹוׂשיןאֹותֹו ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה תחבושות]לֹו אֹו[מיני מערלה, אֹו מחמץ ְְְְִֵֵֵָָָָָ

מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשקין
ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח הנאה ּבהם אין ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי
ׁשהם - ּבחלב ּובׂשר הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבהן מתרּפאין אין לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאסּורין

סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
.Ëלמּותמי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ

היתה אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:
עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּלא הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.Èמצוֹותּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה[בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם
עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחּלל
ולא יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש
הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק

.‡Èהּׁשםויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים -,ּדברים והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּדברים ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה

מרּננים ּפי[מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ואינֹו ׁשּלֹוקח ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי ונמ[מיד]נֹותן לֹו, ׁשּיׁש והּוא צאּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפן והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין אחרת]הּמֹוכרין לפעם אֹו[דוחה ; ְְְִִִַַָ

הארץ עּמי אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּירּבה
מקּבלן ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּוביניהן;
ּבּדברים וכּיֹוצא וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבסבר
עצמֹו, על ׁשּידקּדק צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו.
עצמֹו, על החכם ּדקּדק אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויעׂשה
עּמהן, מערבת ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומקּבלן

לֹו לּמקּלין ואפּלּו אותו]להן ונֹותן[למזלזלים ונֹוׂשא , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ויׁשיבתן,[סעודות]ּבאמּונה, הארץ עּמי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,

הרּבה יתרחק האדם]ׁשּלא יׁשּתֹומם[מבני -[ישתגע]ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹ
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מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ
הּכתּוב ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

וּפרק ¤¤

הּטהֹורים[המוחק]המאּבדּכל.‡ הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשהרי הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הםוׁשבעה·. והּואׁשמֹות - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

המפרׁש אלףהּׁשם הּנכּתב אֹו ואלֹוּה,, ואל, יּוד, נּון ּדלת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואהיה ּכלואלהים, ּוצבאֹות. וׁשּדי, אחת, אֹות אפּלּו הּמֹוחק ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל‚. למדלּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ
-ּכתב„. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחקאלף ואיןאינֹו ; ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּׁשם, ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
צדי מ'ּׁשּדי', ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקצת

נמחק.[צדי"ק] זה הרי - מ'ּצבאֹות' ְְֲִִֵֵֶָָּבית
ּכגֹון:ׁשאר‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום וחזקחּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Âהּׁשם,ּכלי מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זכּוכית,וגֹונזֹו ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Êאבןהּסֹותר מןאפּלּו אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
לה' ּכן תעׂשּון לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ֱֵֶֹאלהיכם".
.Áלׂשרףּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מרּדּות.; מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ
יׂשראל אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין[שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת

ּומצוה הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר
ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל
יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו

.Ëקדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות ׁשּנאמר:הּׁשמֹות זה אף ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכל קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות

קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר[כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל[של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ב אדר ט"ו שישי יום
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האדםמיסֹודי‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואיןהּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה

מתּגּברולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד[ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

נכֹונה ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד

מ ולא ּתמידּבטלים, ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן הבלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּצּורֹות ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה
ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:
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מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו אֹותֹו,[משבחים]עד ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַָֹ
הּכתּוב ועליו הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומתאּוין
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹומר:

וּפרק ¤¤

הּטהֹורים[המוחק]המאּבדּכל.‡ הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשהרי הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הםוׁשבעה·. והּואׁשמֹות - הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

המפרׁש אלףהּׁשם הּנכּתב אֹו ואלֹוּה,, ואל, יּוד, נּון ּדלת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואהיה ּכלואלהים, ּוצבאֹות. וׁשּדי, אחת, אֹות אפּלּו הּמֹוחק ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות ְִִֵֵֶָמּׁשבעה
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל‚. למדלּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

הּׁשם. ּבקדּׁשת אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמ'ּלה'',
מם וכף ,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל
ּכׁשאר הן והרי נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּפי על ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, מדרבנן]אינֹו .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ
-ּכתב„. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחקאלף ואיןאינֹו ; ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּׁשם, ׁשּזה מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
צדי מ'ּׁשּדי', ּדלת ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקצת

נמחק.[צדי"ק] זה הרי - מ'ּצבאֹות' ְְֲִִֵֵֶָָּבית
ּכגֹון:ׁשאר‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום וחזקחּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Âהּׁשם,ּכלי מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
זכּוכית,וגֹונזֹו ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

וגֹונזֹו. מקֹומֹו, את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו
מסּבב ּגמי, מצא לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹמצוה
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹאחריו.

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Êאבןהּסֹותר מןאפּלּו אֹו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָההיכל,
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
לה' ּכן תעׂשּון לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ֱֵֶֹאלהיכם".
.Áלׂשרףּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מרּדּות.; מּכת ְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָ
יׂשראל אֹותן ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
אֹותֹו ׂשֹורפין - ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה.

האזּכרֹות הקודש]עם מאמין[שמות ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּזה ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת

ּומצוה הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכׁשאר
ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי למעׂשיהן.[זכר]לׂשרפֹו, ולא לּמינים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

הּקדׁש ּכתבי וכן אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבל
יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ְְִֶֶָָָָׁשּבלּו

.Ëקדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות ׁשּנאמר:הּׁשמֹות זה אף ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכל קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
אדני. נא, "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות ְֲֲִֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
ּבגבעת האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּנה
ּכל חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּבנימין
ּבׁשיר האמּור ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹהּׁשמֹות

קדׁש - להקב"ה]הּׁשירים הכוונה ּכׁשאר[כי הּוא והרי , ְֲִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל[של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ב אדר ט"ו שישי יום

ז ¤¤ּפרק

האדםמיסֹודי‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואיןהּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה

מתּגּברולא הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
נכֹונה רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על עד[ישרה]ּבדעּתֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

אדם ּבגּופֹו,מאד. ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
לּפרּדס בראשית]ּכׁשּיּכנס ומעשה מרכבה ויּמׁש[מעשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

נכֹונה ּדעת לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבאֹותן
ּכלל מּדרכי ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָלהבין

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים עצמֹו[מעורר]העם ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומלּמד

מ ולא ּתמידּבטלים, ּדעּתֹו אּלא ותחּבּולֹותיו, הּזמן הבלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּצּורֹות ּבאֹותן להבין הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּפנּויה
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשֹות

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הקודש]הּוא חיות הנקראים [מלאכים ִִָָָֻ
ׁשֹורה הּקדׁש רּוח מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד
ּבמעלת נפׁשֹו ּתתערב - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו.
ויבין אחר, לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמלאכים

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו הקודש]ּבדעּתֹו רוח עליו ששרתה ,[עד ְְְֵֶֶַָָ
ּכמֹו החכמים, אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
"ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאֹו
אבריהן ּכׁשּמתנּבאין, וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאליו
ותּׁשאר מּטרפֹות, ועׁשּתֹונֹותיהם ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמזּדעזעין,
ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ּׁשּתראה, מה להבין ּפנּויה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּדעת
ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנה
ּכח". עצרּתי ולא למׁשחית, עלי נהּפ "והֹודי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבדנּיאל:
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מׁשלהּדברים‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לֹו ּבמראהמֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאיּכל„. אין - אּלאהּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאיןמכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
וחליל ותף נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּתֹו
"והּמה ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכּנֹור,
ׁשּיּנבאּו, עד הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָמתנּבאים"

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִֵֵֶַַָּכמֹו
'ּבניאּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרההּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Âהּנביאיםהּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

ועֹומד ער הּוא מׁשה- "ּובבא ׁשּנאמר: מֹועד, אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
אליו" מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, הּנביאים,לדּבר ּכל . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
ּבחידה מתנּבא ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעידה
יראין הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשהּכתּוב הּוא ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָונבהלין
נבהל אדם ׁשאין ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
רּבנּו מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע
ּכל ׁשלם. עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלהבין
אינֹו רּבנּו, מׁשה ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים,
ׁשֹורה ּונבּואה לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכן;

לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו שתשרהעליו; [לחכות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
לפיכעליו] הּׁשרת. ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל ּיצּוהמתנּבא ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
להם: אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה'
למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּובּו
ׁשהּוא לאהלם, חֹוזרין מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין אינן לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻצרכי
מן ּפרׁש לפיכ הראׁשֹון; לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹּומׁשה

ּבצּור ּדעּתֹו ונקׁשרה לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָהאּׁשה
ּפניו, עֹור וקרן לעֹולם, מעליו ההֹוד נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Ê,להרחיבהּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָיֹודעין
הּנבּואה ּבדרכי מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנתעּלה

ואמרּובקד ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֻ
"אליו ׁשּנאמר: מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהאל
וזה נביא, ואינֹו ּומֹופת אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתׁשמעּון".

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש עיניים]האֹות באחיזת שנעשה ואף[יתכן ; ְְְִֵַָָ
וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹעל
נצטּוינּו, ׁשּבכ - חזקתֹו על אֹותֹו מעמידין לנבּואה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוראּוי

לחּת ׁשּנצטּוינּו ואףּכמֹו ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּפי אצלנּו,על הן ּוכׁשרין הֹואיל ּבׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּבהןמעמידין וכּיֹוצא האּלּו ּובּדברים ּכׁשרּותן. על אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת אלהינּו; לה' - "הּנסּתרת ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹנאמר:

לּלבב". יראה וה' לעינים, יראה האדם "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָונאמר:

חּפרק ¤¤

האֹותֹותמׁשה‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא[מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
להביא לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה

ּבֹו והצלילן צמאּוהּים הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
אֹותן ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכלהארץ ׁשאר וכן ּובמה. ּבמעמדהאֹותֹות. ּבֹו? האמינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ
סיני ולאהר ראּו, ׁשעינינּו :- אחר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

והּקֹול הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהאׁש
ּכ להם אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּדּבר
ונאמר: עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ
ׁשּבמעמד ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"לא
ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהר
ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדפי?
מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָיׁשמע
לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּקדם

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ׁשּיׁש נאמנּות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשהיאנמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ים][שוואמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
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להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו
ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
מאמינין אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומר,
נׁשמע אֹות, יעׂשה 'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבֹו
מׁשה ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

אםּבּתֹורה ואמר: ׁשּצּונּו, ּכמֹו ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר יֹודעיןלחּת אנּו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּנביא, מּזה לׁשמע מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
ּבכּׁשּוף אֹו אמת האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָואף

ְָולאט.
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו הא[משה למה. ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו,הּדבר ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
ּבא זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

טּפרק ¤¤

ׁשהיאּדבר.‡ ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולםּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
עֹולמים, ּתֹוספת,ּולעֹולמי ולא ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּמּנּו" תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; ונאמר:תׁשמרּו ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לנּו הּתֹורה"והּנגלת ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהּזאת".
ונאמר: לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא וכ ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹֻעֹולם;
ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ׁשאין למדּת, הא היא". בּׁשמים ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ"לא
האּמֹות, מן ּבין מּיׂשראל ּבין איׁש, יעמד אם ,לפיכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻמעּתה.

אֹו מצוה, להֹוסיף ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹויעׂשה
ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלגרע
ּבהן ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמענּו
היּו זמן לפי מצוֹות אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומיתתֹו
ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", ְִִֵֵַַָֹעד
מּקרבאם.· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדבריאחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורתׁשּבהםהאחרֹון "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפימצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר[איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא[להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּובׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועהוכן„. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודהּבּמה‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשהזרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
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להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
ידע ;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו
ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
מאמינין אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומר,
נׁשמע אֹות, יעׂשה 'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבֹו
מׁשה ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

אםּבּתֹורה ואמר: ׁשּצּונּו, ּכמֹו ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר יֹודעיןלחּת אנּו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּנביא, מּזה לׁשמע מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת ְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאם
ּבכּׁשּוף אֹו אמת האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָואף

ְָולאט.
.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ

לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ

האֹותֹות ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו הא[משה למה. ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ
ּבעיניו,הּדבר ׁשראה ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האֹות ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהן
ּבא זה ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּמֹופת,
והֹואיל ;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאלי
מׁשה, ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
מׁשה, ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהיא

וׁשּׁשמענּו. ְְִֶֶַָָׁשראינּו

טּפרק ¤¤

ׁשהיאּדבר.‡ ּבּתֹורה, ּומפרׁש לעֹולםּברּור עֹומדת מצוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
עֹולמים, ּתֹוספת,ּולעֹולמי ולא ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּמּנּו" תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; ונאמר:תׁשמרּו ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לנּו הּתֹורה"והּנגלת ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהּזאת".
ונאמר: לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא וכ ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹֻעֹולם;
ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ׁשאין למדּת, הא היא". בּׁשמים ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ"לא
האּמֹות, מן ּבין מּיׂשראל ּבין איׁש, יעמד אם ,לפיכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻמעּתה.

אֹו מצוה, להֹוסיף ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹויעׂשה
ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלגרע
ּבהן ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאֹותן ׁשאמר אֹו ממׁשה, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמענּו
היּו זמן לפי מצוֹות אּלא ּדֹורֹות ּולדֹורי לעֹולם אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומיתתֹו
ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה צּוה ׁשמֹו ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ויכּזב". אל, איׁש, ו"לא עֹולם", ְִִֵֵַַָֹעד
מּקרבאם.· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדבריאחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,

ּתֹורתׁשּבהםהאחרֹון "זכרּו צּונּו: אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
'אל אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַַָָָ'עׂשּו
מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹּתבנּוה'
אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבידי

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּדברי
עצמֹווכן‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נאמר:[מעלים] ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָנבּואתֹו
לנּו ׁשּנֹודע הּנביא לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ"אנכי
ּבּתֹורה האמּורֹות מצוֹות מּכל אחת על לעבר נביא, ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
- ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֵַַַָָאֹו

לֹו. לׁשמע מּפימצוה הראׁשֹונים, מחכמים למדנּו וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹ
איש]הּׁשמּועה מפי 'עבר[איש נביא: ל יאמר אם ּבּכל, : ְְֲִִַַַָָֹֹֹ

חּוץ לֹו; ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעל
אלּיהּו ּכגֹון - ׁשעה לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעבֹודה
נבחרה וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבהר

בה] רק ׁשהּוא[להקריב ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנביא,

מהואּלּו נעקר היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ּׁשּכתּובׁשאלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: היה - מקֹום"'? ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּתֹורה,
ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָמׁשה;
לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹנביאי
נעקר ׁשהּדבר אמרּו ואם להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק, מיתתן - ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלעֹולם

ָעֹולם".
הּׁשמּועהוכן„. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודהּבּמה‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשהזרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
על סרה ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזרה
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לא . . והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹה';
ה' על סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָתׁשמע
ּולפיכ מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף ּבלאט - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה;

ה'תשע"ב אדר ט"ז קודש שבת יום

יּפרק ¤¤

אינֹוּכל‡. ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד צרינביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
אלּיהּו מאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

ׁשּלֹו,ואליׁשע, האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּדבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשּיאמר
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבמלאכּות לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,[בשליחות]לפיכ ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָ
ּבמצוֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
מת החיה אֹו הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
'אם לֹו: אֹומרין אּלא ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
אֹומר, והּוא להיֹות'; העתידין ּדברים לנּו אמר אּתה, ְְְֱֲִִִִִֵַָָָָָֹנביא
ואפּלּו יבֹואּו, לא אם ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹואנּו
ּבאּו ואם ׁשקר. נביא ׁשהּוא ּבידּוע - קטן אחד ּדבר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָנפל

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻּדבריו
הרּבהּובֹודקין·. ּפעמים ּכּלןאֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
ּומהוהלא‚. להיֹות, עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

והּקֹוסמין ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהפרׁש
אין ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשממתקּימין הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים
אׁשר "הּנביא אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ"ּכי
אמת; ּדברי ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאּתֹו
הּקֹוסמים ׁשּדברי ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻמה

ּכתבן ּבר[קש]והחלֹומֹות מעט ּבֹו נקיה]ׁשּנתערב ,[תבואה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
הבטיח הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּודבר
והּקֹוסמים המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ׁשאֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואמר,
אּתם ואין האמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלאּמֹות
ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹצריכין
הּגֹוים ּכי וגֹו' . . קסמים קֹוסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַָָמעביר
ׁשאין למדּת, הא ."מאחי מּקרּב נביא וגֹו' . . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּלה
להיֹות העתידים ּדברים להֹודיענּו אּלא לנּו, עֹומד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּנביא

ואפּלּו,ּבעֹולם ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום מלחמה ורעב מּׂשבע ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
לֹו מֹודיע יחיד לּנביאצרכי והל אבדה לֹו ׁשאבדה ּכׁשאּול , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו וכּיֹוצא מקֹומּה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהֹודיעֹו
יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ּדת ׁשּיעׂשה לא -ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

'ּפלֹוניּדברי„. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
וכּיֹוצא 'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
הכחׁשה ּבזה אין ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבדברים

'הּנהלנבּואתֹו אֹומרים: ואין ,ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשעׂשּו ואפׁשר הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּוא

להם ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח להםּתׁשּובה [נתן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכארכה] ׁשּיהיה ואמר טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּכחזקּיה.

ׁשקר; נביא ׁשהּוא ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ
חֹוזר. אינֹו - ּתנאי על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
הּוא הּנביא. יּבחן ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהא
ירמיה ּכׁשהיה עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּירמיהּו
אם 'חנניה, ירמיה: לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָמתנּבא
אם אבל ׁשקר; נביא ׁשאני ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלא
א" ׁשּנאמר: ׁשקר', נביא ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
ּבבא לׁשלח, יּנבא אׁשר הּנביא וגֹו' הּזה הּדבר את נא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמע

ּבאמת". ה' ׁשלחֹו אׁשר הּנביא יּודע הּנביא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּדבר
זהנביא‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה צרי הּׁשני זה ואין נביא, רּבנּוּבחזקת מׁשה ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אֹות. ׁשּיעׂשה קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻהעיד
אחר ּפעם ּדבריו והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. ְְְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָָוכן
- הּנבּואה ּבדרכי הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפעם,
אמת. אינּה ׁשּמא ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאסּור
לעֹולם, ּומנּסים הֹולכים נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹואסּור
ּבּמּסה", נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנֹודע מאחר אּלא אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאמרּו:
ולא יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּזה
היה נביא ּכי "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָיחׁשבּו

ְָּבתֹוכם".

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zFrC zFkld¦§¥
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות

את(ב) לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלהּדּבק
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
אּלּו מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

נפש]ּדעֹות‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ
אדם יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
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רּוח ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּכסף" יׂשּבע לא מּועטּכסף ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל[מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,

וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ּדעֹותּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדעֹות מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל[מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

לאדם ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

ּדרׁשני.‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת[מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב
.„מּכלהּדר ודעה, ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּׁשני רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק ּולפיכהּקצוֹות . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ושוקל]צּוּו [מעריך ְֲִִִִֵֶָָָָָ
האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעֹותיו
ולא לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכדי
ּדבר על אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכמת
ּפעם ּבֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגדֹול
ואי להן צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת.
לׂשבע אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ׁשּצרי ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו".
ולא לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו

ּב ידֹו ּכפייקּבץ צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ידֹו יכולתו]מּסת יהיה[- ולא .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, ,ּבנחתמהֹולל ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדרּבסבר היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻהחכמים.
חכם. ְִָָָנקרא

מּדעהּומי‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מיּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר

מּדת היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
מּׁשּורת לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.

ּבדרכיו" "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים .הּדרכים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
.Âאּתהלּמדּוּכ אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן
.Êּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו ּבניואבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

ב ¤¤ּפרק

מרחֹולי‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מןהּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ
ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים
אֹומריםוכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר

הרּבה ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - הּכל,לב מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
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רּוח ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּכסף" יׂשּבע לא מּועטּכסף ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל[מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,

וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ּדעֹותּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדעֹות מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל[מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

לאדם ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

ּדרׁשני.‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת[מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב
.„מּכלהּדר ודעה, ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּׁשני רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק ּולפיכהּקצוֹות . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ושוקל]צּוּו [מעריך ְֲִִִִֵֶָָָָָ
האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעֹותיו
ולא לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכדי
ּדבר על אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכמת
ּפעם ּבֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגדֹול
ואי להן צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת.
לׂשבע אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ׁשּצרי ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו".
ולא לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו

ּב ידֹו ּכפייקּבץ צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ידֹו יכולתו]מּסת יהיה[- ולא .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, ,ּבנחתמהֹולל ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדרּבסבר היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻהחכמים.
חכם. ְִָָָנקרא

מּדעהּומי‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מיּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר

מּדת היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
מּׁשּורת לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין
והם הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.

ּבדרכיו" "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים .הּדרכים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
.Âאּתהלּמדּוּכ אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן
.Êּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו ּבניואבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

ב ¤¤ּפרק

מרחֹולי‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מןהּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ
ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים
אֹומריםוכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר

הרּבה ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - הּכל,לב מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
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האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,
ועל ימיו. ּכל ּבּה אםיל הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

וינהג הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
ּבינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו

ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל
אּלאויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
"ענו רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה

"ענו" נאמר ולא 'מאדמאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
ּכפר - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות[יהא ְְְְִֵַַָָ
מקצתּה ואפּלּו היאהרּוח, רעה ּדעה הּכעס, וכן למאד;. עד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

עצמֹו וילּמד האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוראּוי
רצה ואם עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היה אם הּצּבּור על אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהטיל
עצמֹו יראה - למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרנס,
ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּבפניהם
והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת איׁש מדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבין
ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכֹועס. ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
הּוא, חכם אם - הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, זרה'. עבֹודה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעֹובד
מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחכמתֹו

לה צּוּו לפיכ חּיים; חּייהם אין ּכעס, ּבעלי מןמּמּנּו. תרחק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לדברים אפּלּו ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכעס,
הן הּצּדיקים: ודר הּטֹובה, הּדר היא וזֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמכעיסין.
מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין עֹולבין; ואינן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָָנעלבין,
אֹומר: הּכתּוב עליהם ּביּסּורין. ּוׂשמחים מאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָעֹוׂשים

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו,
ּבׁשתיקהלעֹולם„. אדם ּבדברירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
ירּבה לא הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה 'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאדם

אּלא טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
וכן החכםׁשתיקה'. ּדברי יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ועניניהם שלהם]מעטים, חכמים[תוכן ׁשּצּוּו והּוא מרּבים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָֻ
אם אבל קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
זה ועל סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻהיּו
ּדברים". ּברב ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָֹֹנאמר:

ׁשתיקהסיג‰. ולאלחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ
צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Âולאאסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנבכחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה[עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתקרבת לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל

מאכל] חבּיֹות[דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ
לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אחת מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל
אּלא אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוחׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Êׂשחֹוקלא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב[- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ולא ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצב
ּובטל עצל ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן
ּבּתֹורה; ועֹוסק עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה,
ּבעל לא יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹואֹותֹו
אחר רֹודף ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹקטטה
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד.
ּבּמּדה יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ
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Ïkמהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּגדֹולה.
אׁשי ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָועּמהם.

ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר אחר[בבל]הּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשחּבר

עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשני
רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּודברים
ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. חּבּור ועד ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּקדֹוׁש

הּתֹוספּתֹות ּומן וספרי, ּומּספרא -[הברייתות]הּתֹוספּתא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
החּיב והּטהֹור, הּטמא והּמּתר, האסּור יתּבאר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻֻמּכּלם
מּפי איׁש מּפי איׁש ׁשהעּתיקּו ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּפטּור,

מּסיני. מׁשה
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Ìbּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי

רבה]ּבראׁשית ורּבי[בראשית מ"אּלה. ּפרׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָׁשמֹות"
חּברּו אחריהם אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעקיבה

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמדרׁשֹות.
‡ˆÓ�יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

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

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

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום

ÌÈ¯·„eׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאחר
ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּבבלי,
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה מדינה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹוכל
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם

ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה

ּובנּו הם[התבוננו]הּתלמּוד - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראים
הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ׁשנער ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובארץ
עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ּתעלּומֹותיו לאֹור ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּו
עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ועֹוד, למאד; עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹּדרּכֹו
לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ׁשאֹותּה לפי אחרֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹונֹות
וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל הּתלמּוד; ׁשחּבר ּבעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבׁשנער
עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין הּגאֹונים, ּבימי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבׁשנער
ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמלּמדים
קׁשים ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה אׁשר ּגאֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלכל

חכמתם ּכפי להם מׁשיבים והם ואֹותםׁשּבּתלמּוד, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להבין ספרים מהן ועֹוׂשין הּתׁשּובֹות, מקּבצים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹואלים
לבאר חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהם.
ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּתלמּוד:
מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרקים
והּמּתר האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות חּברּו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֻּוסדרים.
ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים והּפטּור, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהחּיב
וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאר
נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמּתרים
הּצּור על ונׁשענּתי הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחצני,
ּדברים לחּבר וראיתי הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּברּו
והּמּתר האסּור ּבענין החּבּורים, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהּמתּבררים

ּברּורההּטמא ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻודר
אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - ְְְְְֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹֻהּכל
הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ּברּורים ּדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבכה,
הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים אּלּו מּכל יתּבאר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר
הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמימֹות
הּדברים ּכל ּובדין מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹּגלּויין
יהא ׁשּלא ּכדי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתּקנּו
אּלא יׂשראל, מּדיני ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
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Ìbּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי

רבה]ּבראׁשית ורּבי[בראשית מ"אּלה. ּפרׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָׁשמֹות"
חּברּו אחריהם אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעקיבה

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמדרׁשֹות.
‡ˆÓ�יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

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

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

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום

ÌÈ¯·„eׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאחר
ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּבבלי,
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה מדינה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹוכל
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם

ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה

ּובנּו הם[התבוננו]הּתלמּוד - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראים
הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ׁשנער ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובארץ
עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ּתעלּומֹותיו לאֹור ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּו
עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ועֹוד, למאד; עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹּדרּכֹו
לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ׁשאֹותּה לפי אחרֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹונֹות
וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל הּתלמּוד; ׁשחּבר ּבעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבׁשנער
עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין הּגאֹונים, ּבימי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבׁשנער
ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמלּמדים
קׁשים ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה אׁשר ּגאֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלכל

חכמתם ּכפי להם מׁשיבים והם ואֹותםׁשּבּתלמּוד, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להבין ספרים מהן ועֹוׂשין הּתׁשּובֹות, מקּבצים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹואלים
לבאר חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהם.
ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּתלמּוד:
מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרקים
והּמּתר האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות חּברּו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֻּוסדרים.
ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים והּפטּור, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהחּיב
וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאר
נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמּתרים
הּצּור על ונׁשענּתי הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחצני,
ּדברים לחּבר וראיתי הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּברּו
והּמּתר האסּור ּבענין החּבּורים, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהּמתּבררים

ּברּורההּטמא ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻודר
אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - ְְְְְֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹֻהּכל
הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ּברּורים ּדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבכה,
הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים אּלּו מּכל יתּבאר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר
הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמימֹות
הּדברים ּכל ּובדין מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹּגלּויין
יהא ׁשּלא ּכדי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתּקנּו
אּלא יׂשראל, מּדיני ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
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הּתּקנֹות עם ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻיהיה
חּבּור ועד רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּמנהגֹות
ׁשחּברּו חּבּוריהם ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתלמּוד,
ּתֹורה' 'מׁשנה זה חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
קֹורא ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לקרֹות צרי ואינֹו ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזה,
הלכֹות הלכֹות זה חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
ענין; ׁשּבאֹותֹו לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכל
ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוכל
מהן יׁש - וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסדּורים
ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהלכֹות
מהם ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
אֹותן יהיּו אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהלכֹות
לפי זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻהּמצוֹות
ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהענינים,
ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּומנין
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ַַָהחּמה.

ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום

.‰Ó˘ ..‡È·‰Ï ‚Ù ..‰�Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ ‡ .‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÏ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„�

ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום

ÏÈÚÏ ÒÙ„�.˘„˜ ..˙Â·˘Ï .ÂÒ˜ ..·È¯˜‰Ï „Ù
Ó˜ 'Ú

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום

ÏÈÚÏ ÒÙ„� .ÂÏ ÔÈ‡ ..ÔÂ„Ï ÁÓ¯ ..˙Â·˘Ï ÊÒ˜
.‡Ó˜ 'Ú

ה'תשע"ב אדר ט"ו שישי יום
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ה'תשע"ב אדר ט"ז קודש שבת יום
כללים
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ה'תשע"ב אדר י' ראשון יום

ה'תשע"ב אדר י"א שני יום

ה'תשע"ב אדר י"ב שלישי יום

cg`e cg` lk cnli cid zncwd micnel mda ,dl` minia

ecnll x`yd wlgl ,ezleki itk (millkd-) miyxeydn

.mei eze` zevn cenil lr sqepa mikenqd minia

È��‰Âאם עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ¿ƒ¿ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ירצה
יוםראשוֿןשלישיי'ֿי"באדר

ְִֵֶַ
:ÔBL‡¯‰ ÏÏk‰ׁשהן אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין «¿»»ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ְִַָָמּדרּבנן.
Úc.ּברּור הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין «ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹ

הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)מאֹות "ׁשׁש הּוא: ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָ
נאמר אי - ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹּוׁשלׁשֿעׂשרה
על העירנּו אּלא הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדבר
מגּלה ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻּכ
אבלים ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבכלל
ּתקּופֹות וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֻֻּובּקּור
להסּתּכל יׁש אכן אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשמֹונה
למׁשה לֹו "נאמרּו אתּֿדבריהם ׁשּׁשֹומע ּבמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבתמיהה
הּׁשם לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבסיני"

ׁשּקבעּו(el`k)יתעּלה, חנּכה, נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
סבּור ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאֹותֹו
ׁשּיצּוה ּבסיני למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיּדמה
וכ ּכ הּיונים עם לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותנּו,
ׁשהכׁשילם ׁשּמה לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנתחּיב
קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבכ
ולגמר חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹֻּבמצותיו

ׁשהּתלמּוד וגם bk.)אתֿההּלל"; zay)ׁשֹואלmikxany jk lr) ְְֵֵֶֶַַַַַ
("epeeve" opaxc zeevn lr."תסּור מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְִִֵָָָָֹ

ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה - מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָָואם
מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּדרּבנן,
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלינּו,

ועלֿל יֹורּו אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו i`)הּמׁשּפט ,fi mixac)והזהירנּו . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָֹ

ואמר: וקבעּו מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּלעבר
ּוׂשמאל" ימין ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור אבל(my)"לא . ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹאם
ו"עלֿ תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכיון
אּלּו נתיחדּו מּדּוע - ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשּפט
היה ּכ מגּלה, ּומקרא חנּכה נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻמּזּולתן?!
מברכים: אנּו ׁשהרי ערּוב, ּומצות ידים נטילת למנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָנכֹון
ערּוב, מצות ועל ידים, נטילת על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאׁשר
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millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכמֹו
אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל -(.ew oileg)ראׁשֹונים מים : ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(dcerqd iptly mici zlihp):אּבּיי אמר מצוה? מאי ְְִִֵַַַַָָָמצוה.
ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ּדברי לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמצוה
מהֿ ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא צּונּו? היכן ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻחנּכה:
- רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם הּנביאים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּתּקנּו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן k`:)הּוא oiaexr)ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
וידים ערּובין mici)ׁשלמה zlihp):ואמרה ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני i`)"חכם ,fk ilyn)אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְְֲֲִִִִִֵַַַ
ּובכ סֹופרים. מּדברי - וידים ּדרּבנן, - ׁשערּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבארּו,
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

‰p‰מג ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ּכיוןּבארּתי - ּלה ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב - נביאים ּתּקּון dnecׁשהּוא epi`e) ְְְְִִִִֶֶַָָ

(opaxc zeevn x`ylמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,(zeevna dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
מהֿ וזה ּדינֹו. ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו zelecb")ּׁשּנעלם zekld" lra)הלּבׁשת מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וכּסיתֹו" ערם "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹֻערּמים,

(f ,gp diryi)מחסרֹו "ּדי אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא .ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
לֹו" יחסר g)אׁשר ,eh mixac)ּבזה ואין - הּזה הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ונּתן אתֿהערּמים, ונלּביׁש אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל - ספק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּום
ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין למי וכּסּוי מּצע, לֹו ׁשאין למי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּצע
לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב להתחּתן, יכלת לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּפנּוי

הּתלמּוד ּבדברי fq:)ּכמפרסם zeaezk)לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א מחסרֹו". "ּדי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻאמרֹו:

אחרת ּובלׁשֹון ׂשפה ּבלעגי yxetndאּלּו xaca erh okle) ְְֲֵֵֶֶַַָָָ
(cenlzaּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא - ּכ ולּולא ;ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמצות
(.hl)ׁשעתידין סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי אין :ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,
fk)וקּבלּו" ,h xzq`)ׁשּיאמינּו והּוא: ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָ

מּכן. ּכלאחר והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכלֿמצוה
Ï·‡ּכמֹו מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ¬»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשהן לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר ׁשנּיֹות עׂשרים - לאֿתעׂשה לאֿמצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)תעׂשה? ixeqi`)היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, zeaexwלאֿתעׂשה ody miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
(zexzen eid dxezd ony - "zeipy" - mc`d ly eiaexw lyִהיא

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, c)לאֿתעׂשה dpyn a wxt zenai): ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמהּֿׁשאמרּו ּבּתלמּוד, נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. לֹומר: רצֹונם מצוה" "אּסּור ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה

(oeyl edn)להם היה וכ חכמים. ּדברי לׁשמע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמצוה?
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, אחֹות הּכלל ּבתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָלמנֹות

BÏÏkוכלֿלאֿתעׂשה ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדבר וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור

ּכּלם הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ּבׁשּום לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה - ּבחירתם לפי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּזה הּכלל ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּפנים,

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹוראיתֹו
:È�M‰ ÏÏk‰מּדֹות עׂשרה מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא «¿»«≈ƒְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹ
(cenil illk).למנֹותֹו ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ְְְִִִֶֶֶֶַָָָׁשהּתֹורה

¯·kּדיני ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים נדרׁשתהּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא הרי - ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

מּדֹות(dkld)ּכלֿ מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ָ£¨¨ְְֲִִִִִִֶֶָָָָ
נאמר לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי - מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
ּבּתֹורה מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָותמצא

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם dxezdn)הם wlg)ׁשּזה אֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדאֹוריתא

(l"fg)ולא זאת ּבארּו לא אם אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹֹאמרּו
ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי - ּבפרּוׁש זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל זה ּגם עליו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמֹורה

ּומהּֿׁשהביאֹו(b"da)מנה עׂשה. מצות ּבכלל חכמים יראת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ּכפי ,ּכ ak:)לידי migqt): ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות - ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹ
הּנזּכר הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל (llkaוחׁשבּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

(zeevn b"ixz.

C‡האם ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם «ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`)על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האּלה האנׁשים ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּבּוד
לכּב(wx)למדנּו ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי bw.)דם. zeaezk): ְַָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

"אתֿאבי"(ai ,k zeny)ּבעל ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות - ְְִִֶַַַַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ(my):ׁשאמרּו ּכמֹו ,אבי אׁשת לרּבֹות - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

מנּו ּומּדּוע חכמים. ּתלמידי לרּבֹות - ּתירא" אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"אתֿה'
אּלּו?! מנּו ולא ְֵֵָֹאּלּו

¯·Îeׁשאם והּוא, מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ¿»ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לעׂשֹות מחּיב הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָמצאּו
ספק ּבלי ּכּלם ואּלה - ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיזֹו
אףֿעלּֿפי הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹּדרּבנן
הּדברים, מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפׁשטּה

ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף bq.)ועל zay): ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
חֹוקר ׁשהּתלמּוד ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאין
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קקצ millkקקצ - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכמֹו
אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל -(.ew oileg)ראׁשֹונים מים : ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(dcerqd iptly mici zlihp):אּבּיי אמר מצוה? מאי ְְִִֵַַַַָָָמצוה.
ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ּדברי לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמצוה
מהֿ ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא צּונּו? היכן ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻחנּכה:
- רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם הּנביאים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּתּקנּו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן k`:)הּוא oiaexr)ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
וידים ערּובין mici)ׁשלמה zlihp):ואמרה ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני i`)"חכם ,fk ilyn)אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְְֲֲִִִִִֵַַַ
ּובכ סֹופרים. מּדברי - וידים ּדרּבנן, - ׁשערּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבארּו,
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

‰p‰מג ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ּכיוןּבארּתי - ּלה ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב - נביאים ּתּקּון dnecׁשהּוא epi`e) ְְְְִִִִֶֶַָָ

(opaxc zeevn x`ylמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,(zeevna dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
מהֿ וזה ּדינֹו. ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו zelecb")ּׁשּנעלם zekld" lra)הלּבׁשת מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וכּסיתֹו" ערם "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹֻערּמים,

(f ,gp diryi)מחסרֹו "ּדי אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא .ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
לֹו" יחסר g)אׁשר ,eh mixac)ּבזה ואין - הּזה הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ונּתן אתֿהערּמים, ונלּביׁש אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל - ספק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּום
ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין למי וכּסּוי מּצע, לֹו ׁשאין למי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּצע
לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב להתחּתן, יכלת לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהּפנּוי

הּתלמּוד ּבדברי fq:)ּכמפרסם zeaezk)לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א מחסרֹו". "ּדי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻאמרֹו:

אחרת ּובלׁשֹון ׂשפה ּבלעגי yxetndאּלּו xaca erh okle) ְְֲֵֵֶֶַַָָָ
(cenlzaּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא - ּכ ולּולא ;ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמצות
(.hl)ׁשעתידין סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי אין :ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,
fk)וקּבלּו" ,h xzq`)ׁשּיאמינּו והּוא: ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָ

מּכן. ּכלאחר והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכלֿמצוה
Ï·‡ּכמֹו מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ¬»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשהן לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר ׁשנּיֹות עׂשרים - לאֿתעׂשה לאֿמצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)תעׂשה? ixeqi`)היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, zeaexwלאֿתעׂשה ody miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
(zexzen eid dxezd ony - "zeipy" - mc`d ly eiaexw lyִהיא

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, c)לאֿתעׂשה dpyn a wxt zenai): ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמהּֿׁשאמרּו ּבּתלמּוד, נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. לֹומר: רצֹונם מצוה" "אּסּור ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה

(oeyl edn)להם היה וכ חכמים. ּדברי לׁשמע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמצוה?
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, אחֹות הּכלל ּבתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָלמנֹות

BÏÏkוכלֿלאֿתעׂשה ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדבר וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור

ּכּלם הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ּבׁשּום לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה - ּבחירתם לפי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּזה הּכלל ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּפנים,

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹוראיתֹו
:È�M‰ ÏÏk‰מּדֹות עׂשרה מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא «¿»«≈ƒְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹ
(cenil illk).למנֹותֹו ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ְְְִִִֶֶֶֶַָָָׁשהּתֹורה

¯·kּדיני ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים נדרׁשתהּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא הרי - ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

מּדֹות(dkld)ּכלֿ מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ָ£¨¨ְְֲִִִִִִֶֶָָָָ
נאמר לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי - מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
ּבּתֹורה מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָותמצא

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם dxezdn)הם wlg)ׁשּזה אֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדאֹוריתא

(l"fg)ולא זאת ּבארּו לא אם אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹֹאמרּו
ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי - ּבפרּוׁש זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל זה ּגם עליו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמֹורה

ּומהּֿׁשהביאֹו(b"da)מנה עׂשה. מצות ּבכלל חכמים יראת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ּכפי ,ּכ ak:)לידי migqt): ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות - ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹ
הּנזּכר הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל (llkaוחׁשבּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

(zeevn b"ixz.

C‡האם ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם «ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`)על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האּלה האנׁשים ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּבּוד
לכּב(wx)למדנּו ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי bw.)דם. zeaezk): ְַָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

"אתֿאבי"(ai ,k zeny)ּבעל ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות - ְְִִֶַַַַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ(my):ׁשאמרּו ּכמֹו ,אבי אׁשת לרּבֹות - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

מנּו ּומּדּוע חכמים. ּתלמידי לרּבֹות - ּתירא" אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ"אתֿה'
אּלּו?! מנּו ולא ְֵֵָֹאּלּו

¯·Îeׁשאם והּוא, מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ¿»ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לעׂשֹות מחּיב הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָמצאּו
ספק ּבלי ּכּלם ואּלה - ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיזֹו
אףֿעלּֿפי הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹּדרּבנן
הּדברים, מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפׁשטּה

ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף bq.)ועל zay): ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
חֹוקר ׁשהּתלמּוד ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָאין
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קקפקקפ millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכׁשּמֹוצאים ענינים(l"fg)ּבכלֿמקֹום, מּמּנּו ׁשּלמדּו ּפסּוק ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ
ּדקרא ּגּופּה וׁשֹואל: הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרּבים

(`xwn ly eheyt)?מדּבר קא mdilrּבמאי did dfa wxe) ְְֵַַָ
(aygzdlמנּו זֹו, ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מתים, ּוקברת אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַֹֻּבכלל
להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר הּדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבגלל

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה ילכּו אתֿהּדר(k ,gi zeny) ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
זה על אמרם w.)והּוא `nw `aa)ּגמילּות זֹו - אתֿהּדר : ְְְִֶֶֶֶַַָָ

מתים; קברת זֹו - ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה - ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
מּׁשּורת לפנים זֹו - יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַואתֿהּמעׂשה

מ ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו היאהּדין. האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻ
ודֹומיהן האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמצוה
ּבּתֹורה האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָֹנכנסֹות

"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבפרּוׁש, `xwie) ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ
(giּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר .(dpyd gel)ּכמצוה ְְְְִִֶֶָָָ

ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר הּדרׁש ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבגלל
העּמים" e)לעיני ,c mixac)אמרם והּוא - .(.dr zay)איזֹו : ְְְִֵֵֵַָָָ

חּׁשּוב זה אֹומר: הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהיא
ּומּזלֹות. ְַָּתקּופֹות

‡Ï‰ׁשאפׁשר מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ¬…ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּכלּֿדבר וזה - למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלהעלֹות
אז ּכי - ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנלמד
ׁשאנּו ּתחׁשב ׁשּמא רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהיה
הּנלמד הּדין וׁשאֹותֹו ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנמנעים
היא זאת לא - נכֹון ּבלּתי ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ְְְִִִִַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
מןֿ ענפים הם מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל היא, הּסּבה אּלא ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּבה,
מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהעּקרים

elÙ‡Â.נמנים אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה «¬ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף(fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,ehהּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקלמהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

היּו ּכבר וכלֿאּלּו - רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוחמר
ל נתּבאר הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבימי

סֹופרים" "ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי (oeylׁשאפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ
(lirlc `xnbdהרי - ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

לֹו ׁשּנאמרּו מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהּוא
עׂשרה ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ּבסיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלמׁשה
נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן - הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּדֹות,
מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהן
ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפרּוׁש
ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּדבר
הּקּבלה, מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז - ּתֹורה ּגּוף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

והביאּו הּמּדֹות אחת ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָֹֹולא
הּכתּוב, חכמת להראֹות אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָעליו

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֶַַָּכמֹו
:ÈLÈÏM‰ ÏÏk‰.לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְְֲִִֵֵֶֶָֹ

Úc,מֹורה ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: «ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לפי לדֹורֹות. הּנֹוהגֹות הּמצות מסּפר הּוא זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּמסּפר
אם ּבסיני, קׁשר להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּמצות
אּלא "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמרּו
יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָלעּקר

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי ai)"עלה ,ck zeny). ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
אמרּו bk:)ּובפרּוׁש zekn)?קראּה מאי :myny weqtd edn) ְְְֵַַָָ

(zeevn b"ixz opyiy epcnlמֹור מׁשה צּוהּֿלנּו וגֹו""ּתֹורה ׁשה ְִֶָָָָָֹ
(c ,bl mixac)ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: ,(`ixhniba) ְְִֶַַָ

ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹתרי"א;
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו micnelּובאּלה ep` `wec df weqtn recn) ְְְְְִִֵֶַַֹ

(:zeevnd oipnולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ׁשהּדבר זה, ּבסימן ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּכּונה
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' מנין הּוא מּמּנּו אּלא קרא:(wec`)ׁשמענּוהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה - יעקב" קהּלת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻמֹורׁשה

עלֿהארץ" הּׁשמים "ּכימי ׁשּנאמר: ּכמֹו i`,לדֹורֹות, my) ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
(`kּׁשאמרּו ּומּמה .(`vz zyxt `negpz)ׁשּכלֿאבר זאת: ּגם ְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות לאדם מצּוה ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָואבר
יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי - מעברה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמזהירֹו
מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו אּלּו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר היה אז ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמנין,

זה מאמר היה ולא הּמצוה, אֹותּה b"ixz)חֹובת oipn)נכֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
מסּים. ּבזמן ְְִֶַָָֻאּלא

Ì�Ó‡Âזּולתנּו(b"da)ּכׁשהיה - ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ¿»¿»ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק xtqnd)נתּון milydl ick)לראֹות יבאּו "ולא - ְְְִִָָָֹֹ
הּקדׁש" את k)ּכבּלע ,c xacna)zfix` zra zrbl miiell oi`y) ְֶֶַַַֹ
(milkd - "zrila" מנה- וגם ,dpy miying oane :weqtd zligz) ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi"עֹוד יעבד dk)"לא ,g my)ּבענין - ְְֲִַַֹֹ
(zcear)אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן אּלּו ּגם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָהלוּים.

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי t`:)ּבּמדּבר, oixcdpq)ֿאת לגֹונב רמז : ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
"ilk)("zeeywהּקסוה - zxy"לראֹות יבאּו "לא -z` rlak") ְְִַַָָֹֹ

(ycewd ilk z` miapeby - "ycewd,"רמז" ּבאמרם ּדי ְְֲֵֶֶַָָהרי
מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ּבענין אינֹו ּדקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּפׁשטּה

ּבּתֹוספּתא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשמים, zezixkc)ּבידי ` wxt) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.(bt.)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

ÔÎ‡מנה לא מּדּוע - האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני »≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
עדּֿבקר" מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאתֿהּפסּוק

(hi ,fh zeny)אתֿמֹואב "אלּֿתצר יתעּלה: אמרֹו וכן ?ְְְִֵֶֶַַַָָָ
מלחמה" ּבם h)ואלּֿתתּגר ,a mixac)ּבענין ׁשּבא הּלאו וכן ; ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: hi)ּבני ,my)לֹו היה אף . ְְְְִֵֵַַַַָָָָֻ
וׂשים ׂשרף ל "עׂשה הּפסּוק: את עׂשה מצות ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹלמנֹות

עלֿנס" g)אתֹו ,`k xacna)אחת צנצנת "קח והּפסּוק ; ְְִֵֶֶַַַַַָֹ
מן" מלאֿהעמר bl)ותןֿׁשּמה ,fh zeny)ּתרּומת ׁשּמנּו ּכׁשם , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
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millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

oicn)הּמכס zfiaa):למנֹות להם היה וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים eh)"היּו ,hi my)ּגםֿהּצאן" וכן , ְְְֱִִִֵֶַַָֹֹ

אלֿירעּו" b)והּבקר ,cl my)"'אלֿה לעלֹות ו"אלֿיהרסּו ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָ
(ck ,hi my),ׂשכל ּבעל יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ולאו עׂשה - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכלֿאּלּו
אין ולכן לדֹורֹות, נֹוהגֹות ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּוק ּברכֹות למנֹות ּגם אין הּזה העּקר לפי ללֹותלמנֹותן. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לבנֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּמזּבח ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנצטּוּו
ּגם ׁשעה. לפי מצות ׁשּכלֿאּלּו לפי - ּכנען לארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבבֹואנּו
ׁשּנרצה ּכלּֿבהמה ׁשלמים להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
והּוא ּבּמדּבר, ּבמיחד צּוה ׁשּכלֿזה לפי - מּמּנה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻלאכל

לה'" "והביאם minly")אמרֹו: igaf egafe ..)(d ,fi `xwie). ְֱִֶַָֻ
ּבספרא my)אמרּו zen ixg` zyxt)מצות זֹו - והביאם : ְְְְֱִִִֶַָָֻ

ּתֹורה ּבמׁשנה ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה,
(mixac yneg):אמרֹו והּוא לדֹורֹות, ּתאוה ּבׂשר ְְְְֲֵֶַַָָהּתר

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש k)"ּבכלֿאּות ,ai my)צרי היה אּלּו . ְְְִִַַַַָָָָָָֹ
מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל ְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻלמנֹות
הּמצות מּלבד - ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמןֿהּיֹום
נמנה אם מצות, מּׁשלׁשֿמאֹות יֹותר - לדֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּנֹוהגֹות
וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא וכל ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכלֿמצוה
ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ּתֹורה, ּדברי ּכּלם -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות יּתכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחת

dnlyd)העזר jxevl)זהּו - הּמנין. את למצא ּכׁשּנלאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
הּזה. ּבּכלל להּׂשיגֹו ְְִִֶֶַַַַָָמהּֿׁשרצינּו

:ÈÚÈ·¯‰ ÏÏk‰לכלֿמצות הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין «¿»»¿ƒƒְְְְִִִִִֵֶַָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

LÈּכֹוללים אּלא מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עליו מהּֿׁשּצּויתי ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻאתֿהּמצות
ּבׁשּום ּתמרה אל אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹוהּׁשמר
הּצּוּוי את למנֹות מקֹום אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבר
איזה לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה
מזהיר אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד - מסּים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּדבר
למׁשל ,ּכ לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד - מסּים ,מּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּתּׁשמרּו" אליכם אמרּתי אׁשר "ּובכל bi)אמרֹו: ,bk zeny), ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתׁשמרּו" "אתֿחּקֹותי אמרֹו: hi)ּוכגֹון ,hi `xwie)ֿואת" , ְְְְִֶֶַָֹֻ

ּתעׂשּו" c)מׁשּפטי ,gi my)"אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,,hi zeny) ְְְְֲִִִֶֶַַַָ
(d"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,(l ,gi `xwie).ּכאּלּו והרּבה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּתהיּו" "קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו a)ּוכבר ,hi my) ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
"קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ידעּו ולא עׂשה, מצות מּכלל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמצוה

קדׁשים" והייתם "והתקּדׁשּתם cn)ּתהיּו", ,`i my)הם - ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַֹ
ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ּכלֿהּתֹורה, לקּים ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָֹצּוּוים
מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא my)ּולׁשֹון miyecw zyxt)ּפרּוׁשים - ּתהיּו קדׁשים : ְְְְְִִִִָֹ
מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות הּבדלּו ּכלֹומר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהיּו,

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי אמרּו: l)ּובּמכלּתא ,ak zeny)- ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ּבןֿיהּודה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאיסי

הּזה הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל
(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`)הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ

ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ
(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן

ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
אֹומרים: היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
ׁשּצּוה אליהן ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹלקּימן?

ּולׁשֹוןמצו מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
n)ספרי ,eh xacna)- מצות. קדּׁשת זֹו - קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻ

אמרֹו: ּכן ּגם הּזה ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה
לבבכם" ערלת את fh)"ּומלּתם ,i mixac)ּתּכנע ּכלֹומר: , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹותׁשמע
מהּֿׁשּצּויתי(my)עֹוד" ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו

עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל
:ÈLÈÓÁ‰ ÏÏk‰ּבפני ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין «¿»«¬ƒƒְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ְַָעצמּה.
LÈׁשהם לחׁשב ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ≈ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אמרֹו: ּכגֹון וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמכלל
אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה לקחּתּה(dyxb)"לאֿיּוכל לׁשּוב ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ

d`nhed)וגֹו' xy` ixg`)"אתֿהארץ תחטיא ck,ולא mixac) ְְֲִֶֶַָָֹ
(cלאּסּור טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּתרּבה הרי - זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּֿׁשּקדם,
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשחיתּות

הארץ" ולאֿתזנה hk)להזנֹותּה ,hi `xwie):אמרֹו ׁשּכן , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ּכאּלּו טעם; - הארץ" ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"ולאֿתזנה
ּבהם תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן הארץ. ּתזנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכדי

ּבם" bn)ונטמתם ,`i my)הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי ,on) ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
(igdאלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבאכילתם,
ּבספרי אמרּו cl)ּובפרּוׁש ,dl xacna)אחרי יתעּלה ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּקדמה
cl)אתֿהארץ" ,dl xacna)ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ם- ְִִִֶֶֶַַַָָָָ

לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמטּמא
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא fh.)הּקֹודם, migaf)ּֿומן" : ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

יצא לא ycwnd)הּמקּדׁש zian lecbd odkd)"יחּלל (xwie`ולא ְְְִֵֵֵַַָֹֹ
(ai ,`k,הּזה ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא -ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מי יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
הּוא מה על הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמנה
ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמזהיר?

הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמנינֹו
:ÈMM‰ ÏÏk‰למנֹות יׁש ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה «¿»«ƒƒְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

לאֿתעׂשה. מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹעׂשה
Úcאחד על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר «ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

עׂשה, מצות ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹוהעברה
לאֿתעׂשה, מצות - ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
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oicn)הּמכס zfiaa):למנֹות להם היה וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים eh)"היּו ,hi my)ּגםֿהּצאן" וכן , ְְְֱִִִֵֶַַָֹֹ

אלֿירעּו" b)והּבקר ,cl my)"'אלֿה לעלֹות ו"אלֿיהרסּו ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָ
(ck ,hi my),ׂשכל ּבעל יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ולאו עׂשה - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכלֿאּלּו
אין ולכן לדֹורֹות, נֹוהגֹות ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּוק ּברכֹות למנֹות ּגם אין הּזה העּקר לפי ללֹותלמנֹותן. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לבנֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּמזּבח ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנצטּוּו
ּגם ׁשעה. לפי מצות ׁשּכלֿאּלּו לפי - ּכנען לארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבבֹואנּו
ׁשּנרצה ּכלּֿבהמה ׁשלמים להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
והּוא ּבּמדּבר, ּבמיחד צּוה ׁשּכלֿזה לפי - מּמּנה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻלאכל

לה'" "והביאם minly")אמרֹו: igaf egafe ..)(d ,fi `xwie). ְֱִֶַָֻ
ּבספרא my)אמרּו zen ixg` zyxt)מצות זֹו - והביאם : ְְְְֱִִִֶַָָֻ

ּתֹורה ּבמׁשנה ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה,
(mixac yneg):אמרֹו והּוא לדֹורֹות, ּתאוה ּבׂשר ְְְְֲֵֶַַָָהּתר

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש k)"ּבכלֿאּות ,ai my)צרי היה אּלּו . ְְְִִַַַַָָָָָָֹ
מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל ְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻלמנֹות
הּמצות מּלבד - ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמןֿהּיֹום
נמנה אם מצות, מּׁשלׁשֿמאֹות יֹותר - לדֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּנֹוהגֹות
וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא וכל ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכלֿמצוה
ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ּתֹורה, ּדברי ּכּלם -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות יּתכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחת

dnlyd)העזר jxevl)זהּו - הּמנין. את למצא ּכׁשּנלאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
הּזה. ּבּכלל להּׂשיגֹו ְְִִֶֶַַַַָָמהּֿׁשרצינּו

:ÈÚÈ·¯‰ ÏÏk‰לכלֿמצות הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין «¿»»¿ƒƒְְְְִִִִִֵֶַָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

LÈּכֹוללים אּלא מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עליו מהּֿׁשּצּויתי ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻאתֿהּמצות
ּבׁשּום ּתמרה אל אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹוהּׁשמר
הּצּוּוי את למנֹות מקֹום אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבר
איזה לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה
מזהיר אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד - מסּים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּדבר
למׁשל ,ּכ לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד - מסּים ,מּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּתּׁשמרּו" אליכם אמרּתי אׁשר "ּובכל bi)אמרֹו: ,bk zeny), ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתׁשמרּו" "אתֿחּקֹותי אמרֹו: hi)ּוכגֹון ,hi `xwie)ֿואת" , ְְְְִֶֶַָֹֻ

ּתעׂשּו" c)מׁשּפטי ,gi my)"אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,,hi zeny) ְְְְֲִִִֶֶַַַָ
(d"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,(l ,gi `xwie).ּכאּלּו והרּבה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּתהיּו" "קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו a)ּוכבר ,hi my) ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
"קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ידעּו ולא עׂשה, מצות מּכלל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמצוה

קדׁשים" והייתם "והתקּדׁשּתם cn)ּתהיּו", ,`i my)הם - ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַֹ
ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ּכלֿהּתֹורה, לקּים ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָֹצּוּוים
מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא my)ּולׁשֹון miyecw zyxt)ּפרּוׁשים - ּתהיּו קדׁשים : ְְְְְִִִִָֹ
מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות הּבדלּו ּכלֹומר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהיּו,

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי אמרּו: l)ּובּמכלּתא ,ak zeny)- ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ּבןֿיהּודה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאיסי

הּזה הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל
(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`)הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ

ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ
(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן

ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
אֹומרים: היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
ׁשּצּוה אליהן ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹלקּימן?

ּולׁשֹוןמצו מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
n)ספרי ,eh xacna)- מצות. קדּׁשת זֹו - קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻ

אמרֹו: ּכן ּגם הּזה ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה
לבבכם" ערלת את fh)"ּומלּתם ,i mixac)ּתּכנע ּכלֹומר: , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹותׁשמע
מהּֿׁשּצּויתי(my)עֹוד" ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו

עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל
:ÈLÈÓÁ‰ ÏÏk‰ּבפני ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין «¿»«¬ƒƒְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ְַָעצמּה.
LÈׁשהם לחׁשב ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ≈ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אמרֹו: ּכגֹון וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמכלל
אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה לקחּתּה(dyxb)"לאֿיּוכל לׁשּוב ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ

d`nhed)וגֹו' xy` ixg`)"אתֿהארץ תחטיא ck,ולא mixac) ְְֲִֶֶַָָֹ
(cלאּסּור טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּתרּבה הרי - זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמהּֿׁשּקדם,
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשחיתּות

הארץ" ולאֿתזנה hk)להזנֹותּה ,hi `xwie):אמרֹו ׁשּכן , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ּכאּלּו טעם; - הארץ" ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"ולאֿתזנה
ּבהם תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן הארץ. ּתזנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכדי

ּבם" bn)ונטמתם ,`i my)הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי ,on) ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
(igdאלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבאכילתם,
ּבספרי אמרּו cl)ּובפרּוׁש ,dl xacna)אחרי יתעּלה ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּקדמה
cl)אתֿהארץ" ,dl xacna)ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ם- ְִִִֶֶֶַַַָָָָ

לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמטּמא
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא fh.)הּקֹודם, migaf)ּֿומן" : ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

יצא לא ycwnd)הּמקּדׁש zian lecbd odkd)"יחּלל (xwie`ולא ְְְִֵֵֵַַָֹֹ
(ai ,`k,הּזה ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא -ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מי יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
הּוא מה על הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמנה
ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמזהיר?

הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמנינֹו
:ÈMM‰ ÏÏk‰למנֹות יׁש ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה «¿»«ƒƒְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

לאֿתעׂשה. מצות עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹעׂשה
Úcאחד על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר «ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

עׂשה, מצות ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹוהעברה
לאֿתעׂשה, מצות - ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
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יֹום צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות - ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּׁשביתה
אֹו לאֿתעׂשה. מצות - ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות - ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּכּפּור
ׁשם ּומֹוציא אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה hkÎe)רע: hi ,ak mixac)מצות וזֹו - ְְְְְִִִֶַָָ
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה "לאֿיּוכל אמר: ואחרּֿכ -(my)עׂשה, ְְְֲֵַַַַַָָָָָָֹ

יּנתק ואחרּֿכ קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו לאֿתעׂשה. מצות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוזֹו
(lhai)לעׂשה(elhan "dyr"d meiwy)לאֿתּקח" אמרֹו: ּכגֹון ְְֲִֵַַָֹ

עלֿהּבנים" e)האם ,ak my)ּתׁשּלחו "ׁשּלח :אחרּֿכ ְְִֵֵַַַַַַַַָָָ
f)אתֿהאם" ,my)ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ

לפי - לאֿתעׂשה מצות ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבכלל
עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ּבכלֿאחת חכמים [אמרּו] ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבפרּוׁש
ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים והרּבה לאֿתעׂשה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומצות
הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ּברּור, ּדבר וזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּה:
על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה נפרדים, ענינים ׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהם
ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהאחר;

עּתה. ֵָָזֹוכר
:ÈÚÈ·M‰ ÏÏk‰.הּמצוה הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֶַָ

Úcהּזאת ההקּדמה ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה «ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
("zeevnd xtq"a devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy)

הּמׁשל הּמצוה. ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכrxf xi`yd `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַָָ

ody dvilg miiwl e` - dp`yil - dnail dlra ig` lr ,eixg`

(oiyexib oirkּבֹו אין וזה - עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֹֹהן
האּלה הּמצות ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחלקת.
להקּדמֹות ּבהתאם ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצות
ולא חֹולצֹות הּנׁשים מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹההלכה
אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹמתיּבמֹות,
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו ְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
ולא חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹוכן
חֹולצין לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
נמצא וכן חֹולצין. אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולא
ּומקצתן לזה, ּומתיּבמת מּזה חֹולצת מקצתן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיבמֹות
ואסּורֹות לבעליהן מּתרֹות ּומקצתן ּומּזה, מּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחֹולצת
ואסּורֹות לבעליהן, ואסּורֹות ליבמיהן ּומּתרֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻליבמיהן,

ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, miwxtdלאּלּו zrax`a hxetnk) ֵֵֵֵָָָָָֻ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

ÔkŒÌ‡ּכמצוה האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ƒ≈ְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָ
מּגיעים לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, - לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות
ÔÂÈkהרי - מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה - ּכ ׁשהּדבר ≈»ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

אין ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו

ּכלֿמהֿ ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl)אחרּֿכ ספק. ּבלי עׂשה מצות וזֹו - חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָקרּבן

ּכׂשּבה ׁשּיהא ואמר הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאר
אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
- סלת האיפה עׂשירית יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשני
מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה
ולאמר: מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. הּמּטל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּקרּבן
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמצוה
עׂשירית להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָלהקריב

והיא:האיפ אחת, מצוה אּלא צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי - ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אם ּכ אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּיקריב
והּוא מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאיֿאפׁשר

ּבוּיקרא אמר c)ׁשהּכתּוב my)מצות על ועבר ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשּיקריב והיא: אחת, עׂשה מצות וזֹו - קרּבן יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָה'
על ׁשחּיבין ּבדבר הּׁשגגה ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹזדֹונֹו

ּבפרּוׁש a)ׁשּבארנּו zeipynd)הֹוריֹות(dncwda)ּוכרתֹותwxt) ְְְֵֵֵֶַָ
(a dpyn זה` קרּבן ּבענין הלכֹות הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ .ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

יקריב - הארץ מעם הּׁשֹוגג אם ואמר: מקראֹות עליו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכתב
הּוא ואם ׂשעיר; יקריב - נׂשיא הּוא ואם ׂשעירה; אֹו ְְְְְִִִִִִִַָָָָּכׂשּבה
ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם אבל ּפר. יקריב - ּגדֹול ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֹּכהן
ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ׂשעירה הּׁשֹוגג יקריב -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי עלֿידי א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגדֹול.
- ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא - האחד הּקרּבן יהפ לא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאתֿהּקרּבן,
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלרּבים,
'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות צריכים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהיינּו
יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם - מצות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹּכׁשּתי

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין - מצות הּוא(iadl`)ּכׁשּתי קרּבן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ואחר ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות
מּתנאי ּכלּֿתנאי ואין קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו - ׂשעיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמביא
ּבֹו הּטעּות ּכי היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצות

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא ְְִִֶֶֶַָָָֹנסּתרת,
‚eq‰Ó- זנתה אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ≈«ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הׁשלמת זֹוהי ּבׂשרפה; - ּכהן ּבת היא ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹּבסקילה;
ּכלֿמי ּבזה טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדין

מארסהׁשּׁשמעּתי ונערה מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכמֹו הּוא אּלא ּכן, הּדבר ואין - מצוה ּכהן ּובת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמצוה,

תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ci)ׁשאבאר, ,k zeny)- ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
הּזה ׁשהּלאו ּבּקּבלה, ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהיא
זֹו אזהרה אחר הּכתּוב ּבא אחרּֿכ איׁש; לאׁשת ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָאזהרה
"מֹותֿיּומת אמרֹו: והּוא יהרג זה לאו על ׁשהעֹובר ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּובאר,

והּנאפת" i)הּנאף ,k `xwie)הּכתּוב הׁשלים אחרּֿכ . ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשאמרֹו ואמר, ּתנאים ּבֹו והתנה הּזה הענׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאתּֿתֹורת
איׁש אׁשת אם חּלּוקים: ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ"מֹותֿיּומת

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

millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מארסה נערה היא ואם נׂשרפת; היא הרי - ּבתּֿכהן היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזֹו
ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם נסקלת; היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבתּולה
עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ּבחנק. היא הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי הּמיתה, סּוגי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפרּוט

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש נאף(p`:)איׁש. ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאפת
ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם לׂשרפה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכהן
והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר והּוא ְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל,
ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל סקילה. ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָּולמקצתן
ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצוה
ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" - ּבׁשגגה "מּכהֿנפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמנֹות

זֹו מצוה הלכֹות ּפרט dl)ׁשהּכתּוב xacna)למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִֶַַָָָָָָ
מצוה - הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: מהּֿׁשאמר :ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכ
אׁשרֿימּות יד ּבאבן "ואם אמרֹו: - הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; עץֿידּבּה בכלי "אֹו אמרֹו: - ליׁשית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
"ּגאל אמרֹו: - הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאׁשרֿימּות
אמרֹו: - החמיׁשית והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּדם
"אֹוֿ אמרֹו: - הּׁשּׁשית והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָ"ואם
"אֹו אמרֹו: - הּׁשביעית והּמצוה ּבצדּיה"; עליו ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהׁשלי
"ואם אמרֹו: - הּׁשמינית והּמצוה בידֹו"; הּכהּו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָבאיבה
אמרֹו: - הּתׁשיעית והּמצוה הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבפתע
העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ּבלא ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי"ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָֹ
ראֹות"; ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: -ְְְְֲֶֶֶָָָָֹ
לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו "וּיּפל אמרֹו: - הי"א ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו אמרֹו: - הי"ב והּמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו";
עירֿ אל העדה אתֹו "והׁשיבּו אמרֹו: - הי"ג ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּמצוה
הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: - הי"ד והּמצוה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹמקלטֹו";
הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: - הט"ו והּמצוה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהּגדל";
יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: - הט"ז ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹוהּמצוה
הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹהרצח"
לפי ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר - מאלּפים ליֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּגיע
ּדין היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל
¯·Îeלמקצת לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ¿»ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

והתלּבט האּלה למנֹות(dywzd)הענינים והתחיל ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
נדרים ּפרׁשת נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּיֹות
ּפרׁשּיֹות, הרּבה מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּוׁשבּועֹות,
ּולפיכ הּׂשיגֹו, ולא ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹאּלא
ׁשהרּגיׁש מּבלי מּקדם מנה מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמנה
ׁשּמנה לכ הּגיע הּזה, הּכלל מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכ

ולא מצות, עׂשר אחד צרעת וכלּבמצות אחת, מצוה ׁשּזֹו ידע ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ּפרּוט אּלא אינֹו ּבּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּנזּכר
ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ׁשּצרעת נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר

מןֿ להתרחק הּטמאים: ּבֹו מהּֿׁשחּיבים ּבכל וחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹטמא
ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ולצאת וקדׁשיו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה צרעת איזֹו נדע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹלא
זה הרי - ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט לבאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב
- ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי - ּכ הּוא ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָטהֹור;

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו hk)מעמידין ,bi `xwie `xtq): ְְְְֲִִֵַַָָֻ
לטּמאֹו" אֹו מצוה(my)"לטהרֹו ּכ לטהרֹו, ׁשּמצוה ּכׁשם - ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

טהֹור, אֹו טמא לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלטּמאֹו
למנֹותם, אין - טהֹור אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאבל

הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶָָלפי
È¯‰Âמצות וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה «¬≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
ּכ הּדבר היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא

היה -(dler)ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
מּום, אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם - אתֿהּמּומין מֹונים ִִֵֵֵֶֶֶַַַָאנּו
ּגם אין ּכ - מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻאּלא
אּלא טהֹור, ּומהּֿמהם טמא מהּֿמהם הּצרעת, סימני ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמנֹות

(wx mipen)היא מה ּבאּור הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּמצרע
מּמיני ומין ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּצרעת.
אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּכלל הבן מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּמין

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַָזה,
:È�ÈÓM‰ ÏÏk‰.האזהרה עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

Úcחלקי מּׁשני היא ּכלֹומר(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה , «ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
(mipyl wlgzn "ieev"d)אֹו ּדבר איזה לעׂשֹות למצּוה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתצּוה

אֹו אכל: לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ְְְֱֱֲֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא
אין א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּתצּוהּו
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּלׁשֹון

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו oeyld)ּוכבר inkg) ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם mipyl:ׁשניהם lvtznd) ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
(dyrz `l - "dxdf`"e ,dyr - "ieev"d,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ
הם". אחד ענין והּצּוּוי ieev"d")ׁשהאזהרה llkae)הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּלת היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות - לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות - עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה - העברי ev)ּבּלׁשֹון ,dcewt)חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

Ï·‡,מּנֹוׂשא נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ¬»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּפלֹוני אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו ׁשמעֹוןאתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה - ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
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מארסה נערה היא ואם נׂשרפת; היא הרי - ּבתּֿכהן היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזֹו
ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם נסקלת; היא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבתּולה
עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ּבחנק. היא הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי הּמיתה, סּוגי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפרּוט

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש נאף(p`:)איׁש. ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאפת
ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם לׂשרפה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכהן
והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר והּוא ְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל,
ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל סקילה. ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָּולמקצתן
ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצוה
ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" - ּבׁשגגה "מּכהֿנפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמנֹות

זֹו מצוה הלכֹות ּפרט dl)ׁשהּכתּוב xacna)למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִֶַַָָָָָָ
מצוה - הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: מהּֿׁשאמר :ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכ
אׁשרֿימּות יד ּבאבן "ואם אמרֹו: - הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; עץֿידּבּה בכלי "אֹו אמרֹו: - ליׁשית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
"ּגאל אמרֹו: - הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאׁשרֿימּות
אמרֹו: - החמיׁשית והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּדם
"אֹוֿ אמרֹו: - הּׁשּׁשית והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָ"ואם
"אֹו אמרֹו: - הּׁשביעית והּמצוה ּבצדּיה"; עליו ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהׁשלי
"ואם אמרֹו: - הּׁשמינית והּמצוה בידֹו"; הּכהּו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָבאיבה
אמרֹו: - הּתׁשיעית והּמצוה הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבפתע
העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ּבלא ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי"ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָֹ
ראֹות"; ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: -ְְְְֲֶֶֶָָָָֹ
לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו "וּיּפל אמרֹו: - הי"א ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו אמרֹו: - הי"ב והּמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו";
עירֿ אל העדה אתֹו "והׁשיבּו אמרֹו: - הי"ג ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּמצוה
הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: - הי"ד והּמצוה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹמקלטֹו";
הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: - הט"ו והּמצוה ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהּגדל";
יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: - הט"ז ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹוהּמצוה
הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹהרצח"
לפי ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר - מאלּפים ליֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּגיע
ּדין היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל
¯·Îeלמקצת לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ¿»ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

והתלּבט האּלה למנֹות(dywzd)הענינים והתחיל ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
נדרים ּפרׁשת נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּיֹות
ּפרׁשּיֹות, הרּבה מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּוׁשבּועֹות,
ּולפיכ הּׂשיגֹו, ולא ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹאּלא
ׁשהרּגיׁש מּבלי מּקדם מנה מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמנה
ׁשּמנה לכ הּגיע הּזה, הּכלל מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכ

ולא מצות, עׂשר אחד צרעת וכלּבמצות אחת, מצוה ׁשּזֹו ידע ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ּפרּוט אּלא אינֹו ּבּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּֿׁשּנזּכר
ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ׁשּצרעת נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדבר

מןֿ להתרחק הּטמאים: ּבֹו מהּֿׁשחּיבים ּבכל וחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹטמא
ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ולצאת וקדׁשיו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה צרעת איזֹו נדע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹלא
זה הרי - ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט לבאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב
- ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי - ּכ הּוא ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָטהֹור;

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו hk)מעמידין ,bi `xwie `xtq): ְְְְֲִִֵַַָָֻ
לטּמאֹו" אֹו מצוה(my)"לטהרֹו ּכ לטהרֹו, ׁשּמצוה ּכׁשם - ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

טהֹור, אֹו טמא לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלטּמאֹו
למנֹותם, אין - טהֹור אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאבל

הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶָָלפי
È¯‰Âמצות וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה «¬≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
ּכ הּדבר היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא

היה -(dler)ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
מּום, אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם - אתֿהּמּומין מֹונים ִִֵֵֵֶֶֶַַַָאנּו
ּגם אין ּכ - מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻאּלא
אּלא טהֹור, ּומהּֿמהם טמא מהּֿמהם הּצרעת, סימני ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלמנֹות

(wx mipen)היא מה ּבאּור הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּמצרע
מּמיני ומין ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּצרעת.
אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻהּטמאֹות
ּכלל הבן מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּמין

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַָזה,
:È�ÈÓM‰ ÏÏk‰.האזהרה עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

Úcחלקי מּׁשני היא ּכלֹומר(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה , «ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
(mipyl wlgzn "ieev"d)אֹו ּדבר איזה לעׂשֹות למצּוה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתצּוה

אֹו אכל: לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ְְְֱֱֲֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא
אין א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּתצּוהּו
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּלׁשֹון

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו oeyld)ּוכבר inkg) ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם mipyl:ׁשניהם lvtznd) ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
(dyrz `l - "dxdf`"e ,dyr - "ieev"d,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ
הם". אחד ענין והּצּוּוי ieev"d")ׁשהאזהרה llkae)הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מּלת היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות - לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות - עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה - העברי ev)ּבּלׁשֹון ,dcewt)חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

Ï·‡,מּנֹוׂשא נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ¬»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּפלֹוני אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו ׁשמעֹוןאתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה - ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
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קקפקקפ millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

א "מא", מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּבֹו.
הרי העברים אבל "ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָׁשֹוללים
מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹלרב
מןֿ אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר "אין" ּבמּלת ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹוללים

וזּולתם. ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" ְְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכּנּויים:
(jkl ze`nbece):‰ÏÈÏM‰:אמרֹו ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי «¿ƒ»ְְְְְִִִַָֹ

ּביׂשראל עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם
i)ּכמׁשה" ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ;(hi ,bk xacna); ְִִֵֵֶַֹֹ

צרה" ּפעמים h)"לאֿתקּום ,` megp)"איׁש "ולאֿעמד ; ְֲִִַַַָָָָֹֹ
(` ,dn ziy`xa)"מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;(h ,d xzq`) ְְִֶָָֹֹ

"ואדם אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכאּלה
d)אין" ,a ziy`xa)"מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ;zldw) ְְְִִִֵֵַַָָ

(d ,h.ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם
‰p‰:והּוא לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

wlg)ׁשהאזהרה `id)ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
ואין האזהרה. וכ - לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ונֹוׂשא לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָאפׁשרּות

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ׁשּנתחּברּווהּצּוּוי ּבּספרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכ לא אבל ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלכ
ּבעבר ותׁשלל ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשלילה
התּבֹוננּות. עלֿידי מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובעתיד

ÔÂÈkׁשהם אתֿהּלאוין למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום - ּכן ׁשהּדבר ≈»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשאין מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשלילה

מֹופת עליו צרי(di`x)עניני ּבברּור מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
(ixac)הּׁשלילה ּובין האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבּטּויים,

(dlily e` dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe).

C‡ּכצאת תצא "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו «ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ
f)העבדים" ,`k zeny)ולא ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֶַָָָָֹֹ

מּכה ּדן ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאזהרה.
אחד ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעבּדֹו

אברים oire)מראׁשי oy enk)היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא - ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`)חּסרּה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ
ּדין מּמּנּה ׁשלל לפיכ - לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
אין אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹזה
זֹו הּנה - מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה
מֹוסרי ּפרׁשּו וכ אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלילת

ּבּמכלּתא ואמרּו mihtyn)הּקּבלה zyxt)ּכצאת תצא "לא : ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשהּכנענים ּכדר אברים ּבראׁשי יֹוצאה אינּה - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבדים"
הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻיֹוצאים.

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,
ÔÈ‡Âהע ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּוביןהבּדל בדים" ¿≈ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ

הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:
(el ,bi `xwie)ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ
oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd

(zegztzd" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ikיּומתּו ְֹלא

חּפׁשה" k)ּכיֿלא ,hi `xwie)ולא ׁשלילה ּכן ּגם ׁשהּוא לפי - ְְְִִִֵֶַָָָֹֹֻ
ׁשּלא ּכיון מיתה חּיבים ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאזהרה.

חרּותּה oilg)נׁשלמה oiyeciwd oi`e)אתֿזה לתרּגם ואין , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
יקּתּלא" "לא ebxdi)ולֹומר l`)הּׁשלילה מענין יצא ׁשּבכ , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻלענין
מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ek)ּכמֹו ,ak mixac)ׁשּׁשלל ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ

חּיּוב ּכאן מהם ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנה
ּכי מות, חטא להם אין אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמיתה

וכעדתֹו" כקרח "ולאֿיהיה אמרֹו: וכן חּפׁשה. (xacnaלא ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֻ
(d ,fiּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא חכמים ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא -ְְְְֲִִִֵֵֶָָָ

ואמרּו my)ענינֹו `negpz yxcn)הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא : ְְְְְִִִִֶֶַָָָ
לעצמֹו ויבּקׁשּה הּכהּנה על וטֹוען gxwׁשּכלֿהּיֹוצא bdpnk) ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻ

(ezcre:ּכלֹומר ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע לֹו יארע לא -ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָֹֹ
ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה אּלא - והּׂשרפה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּבליעה

לֹו" dzwlyמׁשה dna dwliy micnl ep` "dyn cia" iehiadn) ֶֹ
(dyn ciֿהבא" אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו הּצרעת; ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

"ּבחיק יד e)נא ,c zeny)לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה והביאּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יהּודה מל- xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay) ְֶֶָ

(hi ,ek aÎminid ixac - "egvna dgxf zrxvdeואףֿעלּֿפי .ְִַַ
אחרת ּדעה l"fg)ׁשּמצאנּו ly)סנהדרין והּוא(iw.)ּבּגמרא , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאמרם:
לא הּתֹוכחה ּדר על זה הרי - וכעדתֹו" כקרח ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולאֿיהיה
זה ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת (l`נכללת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
(dn dyrz.

ÔÈ‡הּׁשלילה ּבין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכיון מןֿהּמּלה, לא אבל הּדברים, מענין חּוץ ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלאזהרה
מּלת והיא אחת, מּלה ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמּלת
ואז הּדברים ּבענין הבנה ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא".
אזהרה, הּוא לאו ואיזה ׁשלילה הּוא לאו איזה ּבקּלּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשיג
הּׁשלֹום, עליהם חכמים, העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
ּביניהם ׁשּנפלה ּבּמחלקת אצלם ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּבאמרֹו וזה אזהרה, אֹו ׁשלילה הּוא אם הּלאוין מן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבלאו
ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק העֹוף: חּטאת על ְְִִֶֶַַַַַָָָיתעּלה

g)ולאֿיבּדיל" ,d `xwie)המדּבר והּוא ּדידן, ּתּנא הּנה . ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
הבּדיל אם אֹומר: הּוא ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמׁשנה,

(x`evdn y`xd z` cixtd)הּזה ׁשהּלאו זה לפי יֹוצא ּפסל. -ְִֵֶֶֶַַַָָ
ּפסל, - אתֿהראׁש ּכׁשהבּדיל ׁשּכן לאֿתעׂשה; מצות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיהיה
ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ּדבׁש. אֹו ׂשאֹור הקריב ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּכאּלּו

ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו gxkdd)סֹובר, zlily),אזהרה ולא ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ
הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו - יבּדיל" "לא אמרֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹוׁשּפרּוׁש

אֹותֹו ׁשּיחּת מסּפיק הבּדילאּלא אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. לפי ּכׁשר -(:dq)היה אֹומר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי אלעזר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָרּבי
ּדברים על והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו - יבּדיל" "לא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹמאי
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millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

" ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: gztiאּלּו ike) ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
(xea yi`"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny)נּמי הכי -(jk mpn`d) ְְִִֶַַָֹ

"ּבעל ּדכתיב: התם הּתׁשּובה: והיתה לכּסֹות?! צרי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּדאינֹו
ׁשּמביאים נתּבאר, הּנה ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל - יׁשּלם" ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּבֹור
עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ׁשלילה זֹו אם הּדברים, מענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָראיה
ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות - יבּדיל" "לא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאמרֹו
אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ׁשאמרֹו יתּבאר ּומּכאן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּמׁשנה,

לאֿיבּדיל" fi)ּבכנפיו ,` `xwie)ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין - ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. - הבּדיל אם הּכל: ּולדברי הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשלילה,

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ּבעֹולת ai)ׁשאמר ,` my)היה , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ּבדעּתנּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולה
ּכמֹו ּכׁשר, - הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר
„BÚ:אמרֹו ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל

יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר hk)"ּכלֿחרם ,fk my), ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מּובן מהּו ּתדע אם - אזהרה לא - ׁשלילה ׁשּזֹו ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹויתּבאר
ּבערכים קצּובים ּבדמים ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
ּבענין הבּדל ואין נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּבין הריזה - עלי" ּפלֹוני ער" אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהתאם ויׁשּלם ּומהּֿגילֹו, הּוא מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאנּו
ונפסק ּדין ּבית מיתת ׁשּנתחּיב אדם הּוא הּנער ואם .ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכ
הרי - עלי" זה ער" ׁשהּוא: מי אמר ּדינֹו ּגמר ואחר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדינֹו,
לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ּכלּום, לׁשּלם יתחּיב לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹזה
"לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ּדינֹו. ׁשּנגמר מעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹער
הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָיּפדה",
הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם הערכים מּדיני ּדין וזהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.

הּמׁשנה ּולׁשֹון אזהרה. אינֹו b)אבל dpyn ` wxt oikxr): ְְְֲִֵַַָָָָ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא נּדר לא להרג והּיֹוצא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגֹוסס

(.e oikxr)יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ׁשּיהא ּבתנאי ׁשּזה :ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
הּמכלּתא ּולׁשֹון mihtyn)להרג. zyxt)ּדין ּבית מיתת חּיבי : ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להם ְֱֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן יּומת". מֹות יּפדה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹלא
ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו ּבארּו אי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּה,
אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ּפדיֹון" להם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ"אין
מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

לאחד ּדין, ּבית מיתת "ערּכֹו('jixrn')למחּיבי ׁשאמר .ly) ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
(dzin aiigdלא" לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְֶַַַַָָֹֹעלי",

זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיּפדה",
מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו
ÔÂÈkּבּתֹורה המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ≈»ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּבאחת עליו מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלאזהרה
ּו'פן', 'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמארּבע

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. ew.)'אל' migaf):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום : ְְְֱֵֶֶַַָָָֹ
מ אּלא אינֹו - ו'לא' ו'אל' 'ּפן' לאֿתעׂשה.'הּׁשמר', צות ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

Ï·‡הּׁשער ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,

ּופלֹוני ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
אףֿעלֿ לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
מּׁשהּטיל ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ולא ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹעלינּו
מזהרים ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע - ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעׂשיתי

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה ycwndעליה, ziaa "ieciee"d zra) ְְְִֶֶֶַָָָָ
(zexyrnd lrבערּתי ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא ci)מּמּנּו ,ek mixac)מׁשמע - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
זה ויתּבאר עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּזה:

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ְְְְִִֵֵֶַַֹּבמקֹומֹו
:ÈÚÈLz‰ ÏÏk‰אּלא והעׂשה, הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים
,Úc:ּדברים ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר
Ì‡אתֿהענינים למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֻ

אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד לחּזּוק ּכּלם ּכי - ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

(xacd zxneg z` yibcdl)ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז הרי - האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהם(dxe`kl)לתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי
נכּפל ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי - אחר ענין ּכֹולל ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונכּפל
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" ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: gztiאּלּו ike) ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
(xea yi`"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny)נּמי הכי -(jk mpn`d) ְְִִֶַַָֹ

"ּבעל ּדכתיב: התם הּתׁשּובה: והיתה לכּסֹות?! צרי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּדאינֹו
ׁשּמביאים נתּבאר, הּנה ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל - יׁשּלם" ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּבֹור
עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ׁשלילה זֹו אם הּדברים, מענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָראיה
ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות - יבּדיל" "לא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאמרֹו
אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ׁשאמרֹו יתּבאר ּומּכאן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּמׁשנה,

לאֿיבּדיל" fi)ּבכנפיו ,` `xwie)ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין - ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. - הבּדיל אם הּכל: ּולדברי הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשלילה,

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ּבעֹולת ai)ׁשאמר ,` my)היה , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ּבדעּתנּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולה
ּכמֹו ּכׁשר, - הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר
„BÚ:אמרֹו ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל

יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר hk)"ּכלֿחרם ,fk my), ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מּובן מהּו ּתדע אם - אזהרה לא - ׁשלילה ׁשּזֹו ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹויתּבאר
ּבערכים קצּובים ּבדמים ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר
ּבענין הבּדל ואין נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּבין הריזה - עלי" ּפלֹוני ער" אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהתאם ויׁשּלם ּומהּֿגילֹו, הּוא מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאנּו
ונפסק ּדין ּבית מיתת ׁשּנתחּיב אדם הּוא הּנער ואם .ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכ
הרי - עלי" זה ער" ׁשהּוא: מי אמר ּדינֹו ּגמר ואחר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדינֹו,
לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ּכלּום, לׁשּלם יתחּיב לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹזה
"לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ּדינֹו. ׁשּנגמר מעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹער
הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָיּפדה",
הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם הערכים מּדיני ּדין וזהּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.

הּמׁשנה ּולׁשֹון אזהרה. אינֹו b)אבל dpyn ` wxt oikxr): ְְְֲִֵַַָָָָ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא נּדר לא להרג והּיֹוצא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגֹוסס

(.e oikxr)יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ׁשּיהא ּבתנאי ׁשּזה :ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
הּמכלּתא ּולׁשֹון mihtyn)להרג. zyxt)ּדין ּבית מיתת חּיבי : ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להם ְֱֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן יּומת". מֹות יּפדה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹלא
ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו ּבארּו אי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּה,
אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ּפדיֹון" להם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ"אין
מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

לאחד ּדין, ּבית מיתת "ערּכֹו('jixrn')למחּיבי ׁשאמר .ly) ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
(dzin aiigdלא" לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְֶַַַַָָֹֹעלי",

זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיּפדה",
מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו
ÔÂÈkּבּתֹורה המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ≈»ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּבאחת עליו מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלאזהרה
ּו'פן', 'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמארּבע

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. ew.)'אל' migaf):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום : ְְְֱֵֶֶַַָָָֹ
מ אּלא אינֹו - ו'לא' ו'אל' 'ּפן' לאֿתעׂשה.'הּׁשמר', צות ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

Ï·‡הּׁשער ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,

ּופלֹוני ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
אףֿעלֿ לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
מּׁשהּטיל ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ולא ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹעלינּו
מזהרים ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע - ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעׂשיתי

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה ycwndעליה, ziaa "ieciee"d zra) ְְְִֶֶֶַָָָָ
(zexyrnd lrבערּתי ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא ci)מּמּנּו ,ek mixac)מׁשמע - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
זה ויתּבאר עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּזה:

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ְְְְִִֵֵֶַַֹּבמקֹומֹו
:ÈÚÈLz‰ ÏÏk‰אּלא והעׂשה, הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין «¿»«¿ƒƒְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים
,Úc:ּדברים ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר
Ì‡אתֿהענינים למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֻ

אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד לחּזּוק ּכּלם ּכי - ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

(xacd zxneg z` yibcdl)ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז הרי - האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהם(dxe`kl)לתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי
נכּפל ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי - אחר ענין ּכֹולל ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונכּפל
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קקפקקפ millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עצמֹוּפסּוק ּבפני אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּתכלית הרי - נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואתֿזה
ּכיון מאד, חמּור הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכפל
ּדין להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּבאה

ipya)הּמצוה oi`y mipic ihxt milyn weqt lky)ללמד ּכדי אֹו , ְְְִִֵַָֹ
ואֹומר: הּתלמּוד ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

epipra)מפנה letk - "iept" weqt)ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, - ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ענין על העירּו הּׁשלֹום, עליהם ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשוה.

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים ּבּגמרא הּלאוין(ck.)זה לאחד וכּונּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלפי
ּבדר ּכ על ואמרּו נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָמּזּולתֹו,

ואימא אׁשי: לרב רבינא לּה אמר וקׁשיה: `ile,טענה ,xen`) ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻ
(ick ltkp weqtdyזה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני עליו ְְֲִִֵֶַַָָָֹלעבר

ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו להקים רֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאּתה
ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע - האחר מןֿהּלאו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנלמד
חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנכּפל

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה לאוין?! (lkaּבׁשני ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
(mewnלמדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, -zxhny migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkdׁשּכלֿלאו ,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבלאוי

יתר נקרא: הּוא הרי - ענין לתֹוספת ּבא ixizi")ׁשּלא e`l"), ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
עליו 'לעבר ׁשהּוא ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

ׁשּמת ּכמֹו יתר, לאו הּוא ּבכלֿזאת הרי - לאוין' ּבארּבׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
הּזה lirlc)מןֿהּלׁשֹון `xnbay)ּכיון למנֹותֹו ראּוי ואין , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבגלל מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנכּפל.
העׂשין. אֹו הּלאוין ֲִִִַָָרּבּוי

È¯‰עׂשרה ׁשּתים ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ¬≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ויאמר: אתֿהּמצות הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּפעמים
עׂשר ׁשנים והיא ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמּכלל
- ּפעמים ׁשבע הּדם אכילת על האזהרה ּבאה וכן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמצות?!
מצות? ׁשבע הּוא הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹהאם
ּבׁשביתת ּכלֹומר: - אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנה
ּבאזהרה וכן עׂשה; מצות מּכלל אחת מצוה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּבת,
ודע לאֿתעׂשה. מּמצות אחת מצוה ׁשהיא הּדם, אכילת ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם לחכמינּו מאמר ּתמצא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאפּלּו
ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָעברה
מּזה יתחּיב לא - עׂשין וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּדבר
ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ּכלֿאחד הּלאוין ּכלֿאֹותם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלמנֹות
אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ׁשהענין ּכיון עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבפני
אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על עֹובר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות ְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל
נמנה אז הרי - ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאֹומרים
על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאחד

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר ּכמֹו אחד, (fh.)ׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשמֹות,(at.)וחּלין ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל וזּולתם; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּבפני מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:

"ּכ ּומּׁשּום ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעצמֹו.
(zexdf`d eltkpy llba)לֹוקה אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ְְִֵֶֶַָָּובין

`exdfׁשלׁש" llba)(exahvdy zepey zּֿכלֿמה על והראיה . ְְַַָָָָָֹ
אמרם cn.)ּׁשאמרנּו, zegpn)- ּבבגּדֹו ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

חמׁש צּוּוי לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָעֹובר
לכם והיה עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָּפעמים:

hlÎgl)לציצת" ,eh xacna)עלֿארּבע ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְְֲִִִִֶַַַַָ
"ּכסּות ai)ּכנפֹות ,ak mixac)א .(z`f lk mr)להם מצאנּו ְְְֶַַָָָ

ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמאמר
זֹו מצוה ci)ּכׁשאזּכיר dyr zevn). ְְְִִֶַָ

ÏÚÂאמרּו עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn)מניח ׁשאינֹו "ּכל : ¿«ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּבהם הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּתפּלין

אמרם וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, (zegpnׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
(my,"עׂשה ּבׁשלׁשה עֹובר - לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מיׁשהּו, יסּבר לא א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמּפני
וציצת מצות, ׁשלׁש ּכהנים ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹהּמֹונה
הרי - ּכן ׁשהּדבר ּכיון מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹחמׁש
הּלאו, ּכפילת מּפני מצות ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹאין

מציעא ּבּגמרא אמרם אתֿהּגר(hp:)ּבגלל המאּנה : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
(mixeaica)והּלֹוחצֹו לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר -(miyrna ewgec) ְְֲִִֵַָָֹ

תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ׁשּתי אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ
תלחצּנּו" k)"ולא ,ak zeny),ּברּור וזה - ּבכ הּלאו ונכּפל , ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

מציעא ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ספק. ׁשּום ּבֹו :(my)אין ְְְְִֵֵֵַָָָָָ
הּגר?"מּפני על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ּתֹורה הזהירה מה ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹ

ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום רע!" ׁשּסּורֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמּפני
מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל מצות וׁשׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים

לאמרֹו. ְְְִֶֶָָּׁשאיֿאפׁשר
‰p‰ּבּתֹורה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ראּוי אּלא - נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹולא
ואיֿאפׁשר עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻֻלמנֹות
אּלא ענין, לתֹוספת ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלדעת

הּפרּוׁש מקּבלי והם - זאת על ׁשּיֹורה מֹורה (epinkg)עלֿידי ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשֹונים, ּבבּטּויים נכּפל ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם
"אחרי תעֹולל לא ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּכגֹון

(`k ,ck mixac)לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו ְְְֶֶַַַַָָָָָֹֹאחר
hi)לקחּתֹו" ,my)תפאר לא זית תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְְְִֵֵַַָָֹֹ
"אחרי(k ,my)אזהרה זֹו אּלא לאוין, ׁשני אּלּו ׁשאין לפי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מןֿ מהּֿׁשּׁשכח יּקח ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת
ׁשּתי לכ והביא אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָהּתבּואה
אלּֿתכרת תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹֻּדגמאֹות:
מּמהֿ א הענפים. והן הּפארֹות, ּבקצות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּֿׁשּׁשכחּת
והּוא: עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּׁשראּוי
אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהענין
ׁשּמזהרים הענין ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻמזהרים
ׁשאמרּוה ראיה ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֻעליו
ויׁש מּזה זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעלי
ענינים ּכֹולל אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאזהרה

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

millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וענין ּכלֿענין לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹרּבים
ׁשּבכללּות לאו וזהּו - ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמןֿהענינים
יתעּלה ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

עלֿהּדם" תאכלּו ek)"לא ,hi `xwie)אמרּו ,(.bq oixcdpq), ְְַַָָֹֹ
ׁשהּוא נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
אחר: ּדבר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה?

ּבׂשר תאכלּו לא - עלֿהּדם תאכלּו ּדם(zepaxwd)לא ועדין , ְְֲִַַַַָָָָֹֹֹֹ
(mcd zwixf iptl)מברין ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא רּבי ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבּמזרק.

z`xwp - mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x dcerq)

("d`xad"תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְְֲִֵֵַַַֹֹעל
אתֿ ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿהּדם.
לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש
לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי אמר עלֿהּדם. תאכלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלא
- עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה ְְִִֵֶַַַַַָֹֹסֹורר
ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה אּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻהרי
אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
- ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ"על
ׁשּלאו עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy)מחד אּסּורי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה ּבלאו ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאו
אתּֿכלֿ הּכֹולל אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמצוה
תאכלּו "לא ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהענינים

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: ci)עלֿהּדם" ,hi `xwie), ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם dyrzלפי `l) ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(hvx"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן .(` ,bk zeny)ׁשּגם , ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל tx`)הּוא dyrz `l)וזה - . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ׁשל הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
‚eq‰רּבים ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני «ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשה לא ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהמחּברים
מהּֿׁשּבארּו מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכ
מאֹותם ודבר ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתלמּוד
אּלא חּיב ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּדברים
ׁשּבארּו הּלאוין אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחת,
ּכלּֿדבר נמנה ׁשאנּו הם - ואחת ּכלֿאחת על חּיב ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
על אחת חּיב ׁשהּוא ּומהּֿׁשּבארּו עצמּה: ּבפני ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהם
ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי אחת, ּכמצוה אֹותֹו נמנה - ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ילקה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּזה,
הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ּומאחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאפן.
ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהמחּברים
- הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם אֹותם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻוׁשהעֹוׂשה

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, mipey)ידענּו mixeqi` ly) ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ
לבּדֹו. נמנה ְְְְִִֶַָָוכלֿענין

¯ÈkÊ‡Â,הּזה הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכדי

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my),אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא - מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:(n`.)מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה - נא ּומבּׁשלאכל נא ׁשּתים: לֹוקה - מבּׁשל ים: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

לאו על לֹוקין ׁשּסבר: מּפני - וזה ׁשלׁש". לֹוקה -ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
האחד לאוין: ׁשני על עבר - נא ׁשאכל ּובׁשעה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבכללּות,
מכללא, הּבא לאו - והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהם
צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי - צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכאּלּו
אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻואם
ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻנא,
לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצלי.

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו exn`y)על yi)לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ
(dwel z`f lka cg`)לֹוקה - ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר - ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac)לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר yperאחד oic epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

minec zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl - my xn`py - zewln

(eil`- ּומבּׁשל נא - ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
סנהדרין ּבּגמרא ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין (bq.)אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ"אין
נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּנכֹון
יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומבּׁשל
וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ"אלּֿתאכלּו

(.`n migqt)זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד miaprd)אמרּו ztilw) ְֵַַַַָָָָ
חרצן ׁשּתים; לֹוקה -(mipirxbd)וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

על לֹוקין אין אמר: ורבא ׁשלׁש. -לֹוקה ׁשּבכללּות" לאו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר "מּכל לאמרֹו: c)הּכּונה ,e xacna) ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאּבּיי
(.gp):אּבּיי אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה :ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ

ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום ְְְְִִִֵֶֶֶַלֹוקה
"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה (xe`yׂשאֹור. ְְְְְִֵֶֶַַָָ

(exihwz `l yac lke- "(`i ,a `xwie)ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְִֵֵֶָֹּכֹולל
ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא לבּדֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיקריב
לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה - ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשעּור
על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָעל

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. exn`y)לאו yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה - ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי cgein)חדא epi` e`ld) ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ÔÂÈk"ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ≈»ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וכלּֿדבׁש" "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה -ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(my)"ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, ְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹמצוה
(c ,bk mixac)ויתֹום "ּכלֿאלמנה ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה -ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
תעּנּון" k`)לא ,ak zeny)ּגר מׁשּפט תּטה "לא אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹ
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קקפ millkקקפ - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וענין ּכלֿענין לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹרּבים
ׁשּבכללּות לאו וזהּו - ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמןֿהענינים
יתעּלה ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

עלֿהּדם" תאכלּו ek)"לא ,hi `xwie)אמרּו ,(.bq oixcdpq), ְְַַָָֹֹ
ׁשהּוא נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
אחר: ּדבר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה?

ּבׂשר תאכלּו לא - עלֿהּדם תאכלּו ּדם(zepaxwd)לא ועדין , ְְֲִַַַַָָָָֹֹֹֹ
(mcd zwixf iptl)מברין ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא רּבי ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבּמזרק.

z`xwp - mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x dcerq)

("d`xad"תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְְֲִֵֵַַַֹֹעל
אתֿ ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿהּדם.
לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש
לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי אמר עלֿהּדם. תאכלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלא
- עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה ְְִִֵֶַַַַַָֹֹסֹורר
ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה אּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻהרי
אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
- ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ"על
ׁשּלאו עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy)מחד אּסּורי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה ּבלאו ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאו
אתּֿכלֿ הּכֹולל אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמצוה
תאכלּו "לא ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהענינים

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: ci)עלֿהּדם" ,hi `xwie), ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם dyrzלפי `l) ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(hvx"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן .(` ,bk zeny)ׁשּגם , ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל tx`)הּוא dyrz `l)וזה - . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ׁשל הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
‚eq‰רּבים ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני «ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשה לא ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהמחּברים
מהּֿׁשּבארּו מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכ
מאֹותם ודבר ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתלמּוד
אּלא חּיב ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּדברים
ׁשּבארּו הּלאוין אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחת,
ּכלּֿדבר נמנה ׁשאנּו הם - ואחת ּכלֿאחת על חּיב ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
על אחת חּיב ׁשהּוא ּומהּֿׁשּבארּו עצמּה: ּבפני ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהם
ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי אחת, ּכמצוה אֹותֹו נמנה - ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ילקה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּזה,
הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ּומאחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאפן.
ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהמחּברים
- הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם אֹותם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻוׁשהעֹוׂשה

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, mipey)ידענּו mixeqi` ly) ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ
לבּדֹו. נמנה ְְְְִִֶַָָוכלֿענין

¯ÈkÊ‡Â,הּזה הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכדי

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my),אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא - מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:(n`.)מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה - נא ּומבּׁשלאכל נא ׁשּתים: לֹוקה - מבּׁשל ים: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

לאו על לֹוקין ׁשּסבר: מּפני - וזה ׁשלׁש". לֹוקה -ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
האחד לאוין: ׁשני על עבר - נא ׁשאכל ּובׁשעה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּבכללּות,
מכללא, הּבא לאו - והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהם
צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי - צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכאּלּו
אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻואם
ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻנא,
לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצלי.

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו exn`y)על yi)לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ
(dwel z`f lka cg`)לֹוקה - ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר - ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac)לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר yperאחד oic epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

minec zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl - my xn`py - zewln

(eil`- ּומבּׁשל נא - ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
סנהדרין ּבּגמרא ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין (bq.)אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ"אין
נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּנכֹון
יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומבּׁשל
וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ"אלּֿתאכלּו

(.`n migqt)זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד miaprd)אמרּו ztilw) ְֵַַַַָָָָ
חרצן ׁשּתים; לֹוקה -(mipirxbd)וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

על לֹוקין אין אמר: ורבא ׁשלׁש. -לֹוקה ׁשּבכללּות" לאו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר "מּכל לאמרֹו: c)הּכּונה ,e xacna) ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאּבּיי
(.gp):אּבּיי אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה :ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ

ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום ְְְְִִִֵֶֶֶַלֹוקה
"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה (xe`yׂשאֹור. ְְְְְִֵֶֶַַָָ

(exihwz `l yac lke- "(`i ,a `xwie)ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְִֵֵֶָֹּכֹולל
ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא לבּדֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹיקריב
לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה - ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשעּור
על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָעל

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. exn`y)לאו yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה - ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי cgein)חדא epi` e`ld) ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ÔÂÈk"ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ≈»ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וכלּֿדבׁש" "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה -ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(my)"ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, ְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹמצוה
(c ,bk mixac)ויתֹום "ּכלֿאלמנה ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה -ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
תעּנּון" k`)לא ,ak zeny)ּגר מׁשּפט תּטה "לא אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹ
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קבקב millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

fi)יתֹום" ,ck mixac)וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: וכן ,ly) ְְְְְֵֵָָָָָָֹ
(dy`d"יגרע i)לא ,`k zeny)ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה - ְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

"אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה מהּלאוין ׁשּכלֿלאו לפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת,
ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל נא ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻמּמּנּו
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: וכן ּביניהם. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהבּדל

(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia)וכן אחד. לאו הּוא -ְֵֶָָ
וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:

iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie)על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ
זהּו - ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
ׁשּבכללּות. לאו מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחלק

C‡,הּזה הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק «ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
מןֿהּדברים ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick)- ְֲֶַַַַָ
מהם עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: dnegl)אמרֹו uegn) ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ d'מעׂשר xgai xy` mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel`ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c)אכל" : ְְְֵַַָָָָ
והקׁשּו ואחת". ּכלֿאחת על חּיב - ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
והּתׁשּובה: ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָעל
אלהי ה' לפני "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ"קרא

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ bk)מעׂשר ,ci my)למכּתב לי למה ; ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל lr"לא e`l siqedl) ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹ

(dyrdלמהּדר לי למה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם -ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ
aezkle)למכּתבנהי xefgl)"לחּלק מּנּה: ׁשמע (e`lּכּלהי? ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַֻ

(weqtay hxt lkl cxtpנתּבא וׁשם יתעּלה:. ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי `mkiwel""ולחם oaxw z` mk`iad cr) ְְְְְִֶֶֶַָֹֹ

(ci ,bk `xwie .ycg xeqi` ואחת.- ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא -ְֶַַַַַַָָ
וכרמל וקלי לחם "אכל miieyrdאמרּו: milk`n ibeq) ְְְְִֶֶֶַַָָָ

(d`eazdnלאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב -ְְִִַַַַַַַָָָ
איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא קרא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשּבכללּות?
היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ונתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּנּה".
ּבפני קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,צר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹּבֹו
יתחּיב ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.
חּיב ויהיה זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמלקּות

וכרמל לחם mykעל "wlgl" cgein cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַ
("ilw"a epivnyּכתּבּה הלכתא למאי הׁשיבּו: אחת? ְְְְְִִֵֵֶַַַָָמלקּות

לֹומר - ּבאמצע לקלי epl)רחמנא cnll `l`)ּכיֿקלי לחם : ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ואחד. ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוקלי

‰ÓB„aמעביר ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר gi,וחבר mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
(`iÎiלאו הּוא ׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

וכּלם עצמֹו, weqta)ּבפני mixkfend)הראׁשֹון מןֿהחלק אינם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי `l`מּׁשני - oiwel oi`e zellkay e`l `edy) ְְִִֵֵֵֶַַ

(oiwely - ipyd beqay ipyd wlgdnיתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְִֶַָָָָָ

ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן - ּומנחׁש" "מעֹונן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאמצע:
ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא עצמֹו, ּבפני לאו ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹמהם

ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)והזּכירם - לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָ
מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ּכ - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאמצע

ׁשּב ּכמֹו זּולתנּוּומנחׁש, טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו זה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבענין
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ׁשּׁשכח ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

(f ,`k my)קּדּוׁשין ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה -(.fr), ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּכמֹו אחת, ּבאּׁשה אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמקֹומֹו qw`)ׁשּנבאר dyrz `l)לֹו למצא אפׁשר אמנם . ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹ
ׁשחׁשבֹו מּפני אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהתנּצלּות
"אּׁשה יתעּלה: ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלאו
נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹֹזנה
ּכמֹו לחּלק, אינֹו וזה לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּובׁשל
תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּגם
אתּפׁש לא א יגרע". לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֹֹֹּובין
וחללה זֹונה ּבכלל ּגרּוׁשה ׁשּמנה אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעליו
- התנּצלּות ּבהחלט לֹו אין ּכ על אחת, מצוה הּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹועׂשה
והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ּבפרּוׁש הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפי
הּנה - יּקחּו". לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה יתעּלה: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו
ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, הּגדֹול אתֿהעּקר ּבררנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכבר
לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו והֹודענּו ספקֹותיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּובארנּו
ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ואין ּבלבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבכללּות
ּכמצוה נמנה - לחּלק וׁשאינֹו מצות; ּכהרּבה נמנה - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלחּלק
מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ּכלל ׂשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאחת.

הּמצות. מנין לאּמּות מאד ְְְְִִִַָָֹֹּגדֹול
:È¯ÈNÚ‰ ÏÏk‰לאיז אתֿההקּדמֹות למנֹות ּתכליתׁשאין ֹו «¿»»¬ƒƒְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ִֶׁשהיא.
ÌÈÓÚt,הּמצוה הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ¿»ƒְְִִִִִֵַַַָָָָ

אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא
וגֹו' סלת" d)"ולקחּת ,ck `xwie)לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

אמרֹו: רק הּוא הּנמנה אּלא - ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּסלת
ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן l)"ונתּת ,dk zeny); ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּתאר, אחרּֿכ ה'. לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמצוה
ׁשּיהיה ואמר נעׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי
אין עצמּה זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּסלת,

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: k)למנֹות ,fk my)אּלא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּנרֹות, הטבת היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹמֹונים

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר b)ּכמֹו wxt)מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר ועל . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
סּמים" קחֿל" cl)אמרֹו: ,l my)הקטרת מֹונים אּלא , ְְְִִֶַַַַָָָ

ּבּבקר "ּבּבקר הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּקטרת
וגֹו'" אהרן ּובהעלת יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת l,ּבהיטיבֹו my) ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

(gÎf"סּמים קחֿל" אמרֹו אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו -ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ
ּומאיזה זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה -ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּדבר

(bk ,l my)למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
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המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכהנים
מנינ לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל
ּדבר והּוא הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי - ׁשּירּבה ראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּֿׁשאינֹו
טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּברּור.
ּכׁשּתי עצמּה הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהרּבה
ׁשהזּכיר הּפרׁשּיֹות ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמצות,

הּו - לברכה זכרֹו קּיארא אחריוׁשמעֹון ׁשּנמׁש וכלֿמי א ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות ְְְִִִִִַַָָָָמןֿהּמזּכירים

:¯NÚ „Á‡‰ ÏÏk‰ּכלֿחלק הּמצוה חלקי למנֹות ׁשאין «¿»»««»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

LÈחלקים לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ≈ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: bk,רּבים, `xwie) ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(nהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`)ּבפני מצוה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות -(qcd)עצמּה, וערביֿנחל עצמּה, ּבפני מצוה - ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני עצמּה,(alel)מצוה ּבפני מצוה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
לאחדם, צּוה הּוא ׁשּכן הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי
הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד הּכל לקיחת הּמצוה ּתהיה אחּודם, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹואחרי
ׁשהּוא ּבּמצרע, אמרֹו למנֹות ראּוי אין לכ ּבדֹומה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּובדּיּוק
חּיים ּומים ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹטהר

חרׂש dÎc)ּוכלי ,ci my)הּמצרע טהרת אּלא מצות; ּכׁשׁש - ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
וזּולתם, אּלּו - ּבּה ההכרחּיים ּכלּֿתאריה על אחת ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמצוה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ּכלֿאּלה ּכי הּתגלחת, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר
ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו מצרע; טהרת והיא ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּה
ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר הּוא עצמֹו זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹודין
פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ׁשּנתרחק ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻטמאתֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה (myוראׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(dn ,biאּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ּכי -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא הּמצוה. הּוא -ּכללם לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ׁשּיּכירהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכדי
ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם - וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכ
וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

ÏÏkמהּֿׁשאסּפר - ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ¿»ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּפלֹוני ׁשּדבר עליו, חכמים מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹל
ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ּברּור הרי - זהֿאתֿזה מעּכבין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּופלֹוני
זּכה לבֹונה עם הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, מינים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
מעּכבין והּבזיכים "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנעׂשית

fk.)זהֿאתֿזה" zegpn)ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
המבּקׁשת ׁשהּתכלית ,ל devnd)מהּֿׁשּיתּברר meiw)ּתּׂשג לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻֻ

ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי - החלקים מאֹותם אחד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחלק
ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, הענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא
ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ּפרמים ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּבגדיו
הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא - טמא! טמא! קרא: ְְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻולא
ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
- ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג ְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻאז
ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ"אינם
לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא,

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה
(zivivay)ֿאת מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאינּה
`)הּתכלת" dpyn c wxt zegpn)ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

מאמר עליהם מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּותכלת
"יכֹול ׁשם: אמרם והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹמפרׁש
לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהן
הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה - לציצת לכם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהיה

מ ׁשאינם החלקים ׁשאפּלּו ,ל זהֿאתֿזה,נתּבאר עּכבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין אם אחת מצוה הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפעמים
לידי הּמביא הּדבר ּכללּות נמנית לכן ּתזּכרּו", "למען ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבּציצת
לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן לנּו נׁשאר לא ּכן, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹזכירה.
ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא - מעּכבין" ו"אין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ"מעּכבין"
מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ענינים אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּבבאּורם. עֹוסקים ׁשאנּו ְְִֵֵֶָָאּלּו
:¯NÚ ÌÈ�M‰ ÏÏk‰אין עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה «¿»«¿≈»»ְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻ

לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות
Úe„Èיתחיל ואחרּֿכ מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש »«ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

אתֿהּׁשם ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּבא ּכלֿצּוּוי למנֹות אין הרי - ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהזּכיר
לי "ועׂשּו אמרֹו: לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻּבאֹותֹו

g)מקּדׁש" ,gk zeny),מּכלֿהּמצות אחת עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהיא:
התחיל אחרּֿכ ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָהקרבת
מהֿ ּכל למנֹות אין אבל - נעׂשים הם ואי ּפרטיו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹלתאר
עצמּה זֹו ּדר ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשאמר
האחת ׁשהּמצוה והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיהיה
הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיא
הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה:
ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּתּׁשחט
מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹחלּבּה;
וׁשּיהא - הּנסכים והם - מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבלּול

הע הּנה אֹותּה. הּמקריב לּכהן ּבכללּותּהעֹורּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה מצות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָהיא
עבֹודת ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מּמּנה מהּֿׁשּקרב והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה - ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּטאת
הּכלים, ּורחיצת עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּורחיצת
וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל - ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיא
ּתֹורת וכ אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָמצוה
לחם, ּבלי אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזבח
עבֹודת מּכלל הּכל - והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולקיחת
הּקרּבנֹות מיני ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזבח
קרּבן ׁשהּוא מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשחּיּובם
הּזה הּסדר קדׁשים. סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד
מּפרטי ּופרט ּכלּֿפרט למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבעבֹודֹות
הּכֹוללים צּוּויים יׁש אם זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהעבֹודה
להֹוציא הּמינים לאחד מיחדים ואינם הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאתּֿכלֿמיני

מאּלּו ּכלֿצּוּוי ּכי - zepaxwdאתֿזּולתֹו z` millekd mieeivd) ִִֵֵֶָָ
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המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכהנים
מנינ לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל
ּדבר והּוא הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי - ׁשּירּבה ראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּֿׁשאינֹו
טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּברּור.
ּכׁשּתי עצמּה הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהרּבה
ׁשהזּכיר הּפרׁשּיֹות ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמצות,

הּו - לברכה זכרֹו קּיארא אחריוׁשמעֹון ׁשּנמׁש וכלֿמי א ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות ְְְִִִִִַַָָָָמןֿהּמזּכירים

:¯NÚ „Á‡‰ ÏÏk‰ּכלֿחלק הּמצוה חלקי למנֹות ׁשאין «¿»»««»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

LÈחלקים לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ≈ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: bk,רּבים, `xwie) ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(nהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`)ּבפני מצוה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות -(qcd)עצמּה, וערביֿנחל עצמּה, ּבפני מצוה - ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני עצמּה,(alel)מצוה ּבפני מצוה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
לאחדם, צּוה הּוא ׁשּכן הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי
הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד הּכל לקיחת הּמצוה ּתהיה אחּודם, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹואחרי
ׁשהּוא ּבּמצרע, אמרֹו למנֹות ראּוי אין לכ ּבדֹומה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּובדּיּוק
חּיים ּומים ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹטהר

חרׂש dÎc)ּוכלי ,ci my)הּמצרע טהרת אּלא מצות; ּכׁשׁש - ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
וזּולתם, אּלּו - ּבּה ההכרחּיים ּכלּֿתאריה על אחת ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמצוה
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ּכלֿאּלה ּכי הּתגלחת, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכלֹומר
ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו מצרע; טהרת והיא ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּה
ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר הּוא עצמֹו זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹודין
פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ׁשּנתרחק ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻטמאתֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה (myוראׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(dn ,biאּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ּכי -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא הּמצוה. הּוא -ּכללם לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ׁשּיּכירהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכדי
ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם - וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכ
וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

ÏÏkמהּֿׁשאסּפר - ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ¿»ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּפלֹוני ׁשּדבר עליו, חכמים מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹל
ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ּברּור הרי - זהֿאתֿזה מעּכבין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּופלֹוני
זּכה לבֹונה עם הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, מינים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
מעּכבין והּבזיכים "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנעׂשית

fk.)זהֿאתֿזה" zegpn)ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
המבּקׁשת ׁשהּתכלית ,ל devnd)מהּֿׁשּיתּברר meiw)ּתּׂשג לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻֻ

ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי - החלקים מאֹותם אחד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחלק
ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, הענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא
ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ּפרמים ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּבגדיו
הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא - טמא! טמא! קרא: ְְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻולא
ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
- ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג ְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻאז
ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ"אינם
לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא,

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה
(zivivay)ֿאת מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאינּה
`)הּתכלת" dpyn c wxt zegpn)ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

מאמר עליהם מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּותכלת
"יכֹול ׁשם: אמרם והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹמפרׁש
לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהן
הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה - לציצת לכם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהיה

מ ׁשאינם החלקים ׁשאפּלּו ,ל זהֿאתֿזה,נתּבאר עּכבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין אם אחת מצוה הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפעמים
לידי הּמביא הּדבר ּכללּות נמנית לכן ּתזּכרּו", "למען ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבּציצת
לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן לנּו נׁשאר לא ּכן, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹזכירה.
ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא - מעּכבין" ו"אין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ"מעּכבין"
מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ענינים אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּבבאּורם. עֹוסקים ׁשאנּו ְְִֵֵֶָָאּלּו
:¯NÚ ÌÈ�M‰ ÏÏk‰אין עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה «¿»«¿≈»»ְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻ

לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות
Úe„Èיתחיל ואחרּֿכ מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש »«ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

אתֿהּׁשם ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּבא ּכלֿצּוּוי למנֹות אין הרי - ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהזּכיר
לי "ועׂשּו אמרֹו: לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻּבאֹותֹו

g)מקּדׁש" ,gk zeny),מּכלֿהּמצות אחת עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוהיא:
התחיל אחרּֿכ ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָהקרבת
מהֿ ּכל למנֹות אין אבל - נעׂשים הם ואי ּפרטיו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹלתאר
עצמּה זֹו ּדר ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשאמר
האחת ׁשהּמצוה והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיהיה
הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיא
הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה:
ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּתּׁשחט
מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹחלּבּה;
וׁשּיהא - הּנסכים והם - מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבלּול

הע הּנה אֹותּה. הּמקריב לּכהן ּבכללּותּהעֹורּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה מצות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָהיא
עבֹודת ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מּמּנה מהּֿׁשּקרב והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה - ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּטאת
הּכלים, ּורחיצת עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּורחיצת
וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל - ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיא
ּתֹורת וכ אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָמצוה
לחם, ּבלי אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזבח
עבֹודת מּכלל הּכל - והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולקיחת
הּקרּבנֹות מיני ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזבח
קרּבן ׁשהּוא מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשחּיּובם
הּזה הּסדר קדׁשים. סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד
מּפרטי ּופרט ּכלּֿפרט למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבעבֹודֹות
הּכֹוללים צּוּויים יׁש אם זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהעבֹודה
להֹוציא הּמינים לאחד מיחדים ואינם הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאתּֿכלֿמיני

מאּלּו ּכלֿצּוּוי ּכי - zepaxwdאתֿזּולתֹו z` millekd mieeivd) ִִֵֵֶָָ
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קבפקבפ millk - xc` a"iÎ'i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mlekּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָצרי
יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ מסּים. קרּבן עבֹודת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻמּפרטי
יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא צּוּויֹו אֹו מּום, ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּלהקריב

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום אמרֹו: והּוא - זמן ak,מחּסר `xwie) ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
(fkּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא - ּכלֿקרּבן למלח וצּוּויֹו ;ְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹ

מלח" bi)ּתקריב ,a my):ׁשאמר ּכמֹו - מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּכלֿ - מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; תׁשּבית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ולא
אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים
,¯e¯·eּפרט - לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי »ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּגם וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּפרטי
הּגז ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבראׁשית
ּוכבר לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונּתנהּו
ּכעׂשרים ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻטעּו
הּמּתנה ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוארּבע
וׁשֹוק וחזה העֹולה ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּבֹו הרּגיׁש ולא מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלמים.
עצמן: ּבפני ּכמצות לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלֿעּקר
ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, ְְְְְִִִִַָיציקֹות,
עבֹודת ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא - והקטרֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקמיצֹות
התחיל אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

(weqtd)ּתֹורת והיא - הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבאר
ּכ ּבאפן האפּוי מּלחם אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, - ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּמנחה
ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹאֹו
מלח עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּובֹוללּה
ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולבֹונה,
הּדבר ועל העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקֹומֹו
הּמצוה אםּֿכן מנחה. ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנעׂשה
הּסלת אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ׁשּתהיה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא:
מנחה, ּבמצות האּלה והּדברים הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנקריב
והּתנּופה והּמליחה והּפתיתה והּבלילה היציקה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו וההקטרה, והּקמיצה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָוההּגׁשה

ואמרה" וענתה ּבפניו וירקה וגֹו' נעלֹו dk,"וחלצה mixac) ְְְְְְְְְְֲַָָָָָָָָָָ
(hחליצה מֹונים אנּו ואין אחת חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם .ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מצוה וזֹו החליצה מעׂשה ׁשּכללּותם ּכיון ּוקריאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּורקיקה
ּגם ּכ - עליהאחת וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת נמנה: לא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ּתמלח, ּבּמלח ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלבנה,
ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש מּמי אּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָיעלם
חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, אתֿהענינים ויׁשקל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיחזר
ּבלי אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב הּׁשלֹום: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעליהם
הּדעת על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ּכלל, ערּבּוב ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּכמֹו
:¯NÚ ‰LÏM‰ ÏÏk‰לפי מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר «¿»«¿…»»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹ

ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

,¯e¯aּפעמים קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש »ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשחֹובה ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשכת
ולּולב; סּכה ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה ְְְֲֲִֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
ּדר נאמר, אם הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּופעמים
הּמצוה זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשל,
ואם הּירח. ׁשּנֹולד ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוינּו
ּכמצוה חדׁש ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאמר
ּגם ּתמנה - ּכן הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפני
והקטרת עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאתֿהּתמיד
והטבת עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּקטרת
א עצמּה! ּבפני ּכמצוה ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנרֹות
חּיּובֹו יהיה - ּבֹו ׁשּנצטּוינּו אתֿהענין אּלא מֹונים ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכיון
מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף מֹונים אין - ׁשּיהיה זמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבאיזה
ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, מצוה ׁשּבת ּומּוסף ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָאחת,
ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּמֹועדים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמׁשת
ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשאמר: ּכמֹו ּכי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹרצּופים,

n)ימים" ,bk `xwie):אמר ּכ אּׁשה, ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְִִִִִֶַַַָָָָ
el)לה'" ,my)מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, - ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמּוסףּֿפסח
החגיגה ׁשּגם lbxl)יתּבאר, dilra miaixwn eidy oaxw)מצוה ְְֲִִִֵֶַַָָָ

הראּיה וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאחת,
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ׁשּום ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה - ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא ְְֶֶַַָָֹֹאדם

‡l‡מאד ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ∆»ְְְְֶֶַַַָָָָָֹ
מּוסף אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומּוזרה,
מנין ּדר לפי הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּבת
- אחת מצוה טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו ְְְְִִִִִַַַָָָזֹו
ּבדבר לתפסם ראּוי ׁשאין - ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי אּלא(ziawr)ּכזה, ּבמנינם, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים ek)"יעלּו ,fw mildz)הּברּורה והאמת , ְְְְֱֲִֵֶַַַָָָ

עצמּה ּבפני מצוה ּומּוסף ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא
וזֹוהי - עצמּה ּבפני מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

הּנכֹונה. ְִַַָָהּׁשיטה
:¯NÚ ‰Úa¯‡‰ ÏÏk‰הענׁשים קּיּום למנֹות ראּוי אי «¿»»«¿»»»»ְֳִִִֵָָָ

עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות
Úcחלּקה נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, «ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ

חלק חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

עלאתֿהע ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
לׂשרף ׁשּצּונּו - ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיתעּלה

ּבּסיף להּכֹות ׁשּצּונּו - ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר (axg)ּבאׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאתֿצּואר

(l"fgn)ׁשּבא ּכמֹו עליהן, אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו - ּומהן ;ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּברצּועה; עליהן אתֿהעֹובר להלקֹות ׁשּצּונּו - ּומהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבפרּוׁש;
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ׁשּימּות לעֹובר יהא ׁשּלא והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּומהן
חלק; ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבעמדֹו
והּוא, ּבלבד, ּבמיתה יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּומהן
ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ּבמיתתֹו. ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּימיתהּו

מיתה(bi.)מּכֹות אֹו ּכרת חּיב עליו ׁשהעֹובר ּכלֿלאו ּכי , ִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּלאו אֹותֹו על עבר ׁשהעֹובר נתּברר אם ּבלבד, ׁשמים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבידי
לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים העברה ּבאֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהזיד
ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ׁשּיהא מׁשּפטֹו, ׁשעּקר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן אתֿהעֹובר להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לּגזלן ׁשּקבע ּכמֹו ּבגּופֹו, xwyl)לא raype exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָֹ
ׁשּצּונּו - ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ּתׁשלּומי ולּגּנב חמׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹוספת
ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן העֹובר ׁשּיקריב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיתעּלה

¯L‡Âׁשאנּו עׂשה, מצות ּכּלם - האּלה הענׁשים לקּיּום «¬∆ְְֲֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt)וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
bÎa)אמרּו dpyn f wxt my)ּכיצד הּנׂשרפין? מצות ּכיצד : ְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּכי הּנחנקין? עֹודמצות ואמרּו הּנהרגין? מצות dl:)צד my), ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר b)ׁשּזה ,dl zeny)הּוא - ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזהיר ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה
devn)מּׂשרפתֿמצוה `idy dtxy)ּבכל" ואמר: ; ְְְְִִֵַַָָֹ

אׁש, לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
היתה, ּבּכלל "ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויצאת
ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין

אתֿהּׁשּבת" ידחּו zezin)לא x`y jk devn dtxydy myke). ְִֶַַָֹ
ׁשּנמנה ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוזה
מיחד ּכלֿענׁש למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהּמלקּות
ׁשהּצּוּוי מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכמצוה
ּוסקילת אחת; עׂשה מצות - ׁשּבת מחּלל לסקל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּנצטּוינּו
מצוה - זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה - אֹוב ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעל
ׁשהם האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשליׁשית,
התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻמחּיבי
ׁשּנמנה ּבהכרח היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּכן
מלקּות ׁשּתהא עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכלֿמלקּות
חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה - נבלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָאֹוכל
ׁשליׁשית, מצוה - ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה -ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ
מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה - ׁשעטנז לֹובׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּומלקּות
מצות יתרּבּו אז הרי - עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעׂשה
ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה
ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

ּב נמנה לא ּכ - ּבׁשֹוט ההלקאה והיא מין- אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
- ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין נמנה אּלא מצוה, - זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

¯·Îeהעברֹות ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחּיבים עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd)נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
מצוה, - קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת
וחּיּוב מצוה, - וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, - ּתלּוי אׁשם ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָוחּיּוב
ׁשּיתחּיב; מי קרּבן ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, - ויֹורד עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן
חּיבים מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
ולא אחת מצוה הּמלקּות ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותֹו
מלקּות. חּיבין מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׂשמנּו

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ
¯·Îeלהׁשיב צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

עצם ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
אתֿ ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים
ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי - ואםּֿכן וג(mb)לאֿתעׂשה. הּדברהענׁש ם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
(envr xeqi`d)קׁשה ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשחּיבים

מחּיבי לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמּזה,
והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרת

הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ utgעל ax) ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
(oe`bמהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרׁש

ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹאֹותֹו
אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, (odeענינים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(eilr lekiak ,zelhenׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְֲִֶֶַַָָֹֻולא
ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ"ּומּמּנּו",
ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: - הענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּוׁשנים
אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻותׁשעת
ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר - ּבטּוחים" ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֻ"וכּלם
אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיכרית
ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּסברה
ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹובתנּו
ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדעּתי
טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּכי
:ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹזֹו,
וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות - ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
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ׁשּימּות לעֹובר יהא ׁשּלא והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּומהן
חלק; ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבעמדֹו
והּוא, ּבלבד, ּבמיתה יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּומהן
ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ּבמיתתֹו. ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּימיתהּו

מיתה(bi.)מּכֹות אֹו ּכרת חּיב עליו ׁשהעֹובר ּכלֿלאו ּכי , ִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּלאו אֹותֹו על עבר ׁשהעֹובר נתּברר אם ּבלבד, ׁשמים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבידי
לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים העברה ּבאֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהזיד
ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ׁשּיהא מׁשּפטֹו, ׁשעּקר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן אתֿהעֹובר להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לּגזלן ׁשּקבע ּכמֹו ּבגּופֹו, xwyl)לא raype exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָֹ
ׁשּצּונּו - ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ּתׁשלּומי ולּגּנב חמׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹוספת
ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן העֹובר ׁשּיקריב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיתעּלה

¯L‡Âׁשאנּו עׂשה, מצות ּכּלם - האּלה הענׁשים לקּיּום «¬∆ְְֲֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt)וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
bÎa)אמרּו dpyn f wxt my)ּכיצד הּנׂשרפין? מצות ּכיצד : ְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּכי הּנחנקין? עֹודמצות ואמרּו הּנהרגין? מצות dl:)צד my), ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר b)ׁשּזה ,dl zeny)הּוא - ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזהיר ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה
devn)מּׂשרפתֿמצוה `idy dtxy)ּבכל" ואמר: ; ְְְְִִֵַַָָֹ

אׁש, לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
היתה, ּבּכלל "ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויצאת
ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין

אתֿהּׁשּבת" ידחּו zezin)לא x`y jk devn dtxydy myke). ְִֶַַָֹ
ׁשּנמנה ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוזה
מיחד ּכלֿענׁש למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהּמלקּות
ׁשהּצּוּוי מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכמצוה
ּוסקילת אחת; עׂשה מצות - ׁשּבת מחּלל לסקל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּנצטּוינּו
מצוה - זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה - אֹוב ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעל
ׁשהם האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשליׁשית,
התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻמחּיבי
ׁשּנמנה ּבהכרח היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּכן
מלקּות ׁשּתהא עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכלֿמלקּות
חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה - נבלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָאֹוכל
ׁשליׁשית, מצוה - ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה -ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ
מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה - ׁשעטנז לֹובׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּומלקּות
מצות יתרּבּו אז הרי - עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעׂשה
ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה
ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

ּב נמנה לא ּכ - ּבׁשֹוט ההלקאה והיא מין- אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
- ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין נמנה אּלא מצוה, - זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

¯·Îeהעברֹות ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשחּיבים עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd)נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
מצוה, - קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת
וחּיּוב מצוה, - וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, - ּתלּוי אׁשם ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָוחּיּוב
ׁשּיתחּיב; מי קרּבן ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, - ויֹורד עֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן
חּיבים מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
ולא אחת מצוה הּמלקּות ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאֹותֹו
מלקּות. חּיבין מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי לב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׂשמנּו

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ
¯·Îeלהׁשיב צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

עצם ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
אתֿ ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים
ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי - ואםּֿכן וג(mb)לאֿתעׂשה. הּדברהענׁש ם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
(envr xeqi`d)קׁשה ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשחּיבים

מחּיבי לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמּזה,
והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרת

הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ utgעל ax) ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
(oe`bמהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרׁש

ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹאֹותֹו
אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, (odeענינים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(eilr lekiak ,zelhenׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְֲִֶֶַַָָֹֻולא
ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ"ּומּמּנּו",
ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: - הענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּוׁשנים
אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻותׁשעת
ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר - ּבטּוחים" ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֻ"וכּלם
אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיכרית
ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּסברה
ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹובתנּו
ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדעּתי
טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּכי
:ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹזֹו,
וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות - ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
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- חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹנצטּוינּו
חּיּוב ודין אׁשםמצוה, חּיּוב ודין מצוה, - קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ

עֹולה וקרּבן מצוה; - ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, - ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוּדאי
- ולתלֹות ולחנק ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֹֹֹויֹורד
ּבהן יתחּיב עצמּה, ּבפני מצוה האּלה מןֿהענׁשים ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכלֿאחד
יתחּיב אחת, מצוה ּברצּועה ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמי
ּבּכלל להקּדימֹו מהּֿׁשרצינּו זהּו - ׁשּיתחּיב. מי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבּמלקּות
ּׁשאנחנּו ֿ למה ּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים נׁשלמּו ּובֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה,

ּבֹו. ְִעֹוסקים

dnCwd©§¨¨
- מבֹוא -¨

„BÚעליו ׁשחּיבים ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָראּוי
מצות ּבהכרח זֹו הרי - ּכרת אֹו ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמיתת
ׁשהם אףֿעלּֿפי ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, ואין(a.)מצות ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ּכרת יתחּיב עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלנּו
ּבּתֹורה מהּֿׁשּנאמר ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן -ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ידענּו - ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה
ויׁש ּבלאֿתעׂשה. וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבברּור
הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּופעמים עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי סקילה חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאחרּֿכ
מזּכיר הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ּבלבד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהענׁש

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ew:)אצלנּו: migaf), ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹועלּֿכלּֿפנים
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ּבכלֿמקֹום: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹאֹומרים
למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."וכ ּכ ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:

הּמּדֹות oda)ּבאחת zyxcp dxezdy)ׁשאמרּו זה ּכגֹון , ְְְִֶֶַַַָ
(mihtyn zyxt `zlikn),אביו ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵַַַַָָָּבאזהרת

"אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה אמר: ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו קּלל. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹו
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. miaxאחת zenewna) ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
(cenlzaלמהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

מהּֿׁשאֹומרים: ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּתמיד:
עלֿידי לּמּוד ּבדר לאסר ּכדי - הּדין" מן מזהירין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ"אין

oda)מּדה zyxcp dxezdy);לגמרי אסּור ּבֹו נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבּתֹורה מפרׁש זה מעׂשה לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נלמד ורק עליו. ּומזהרים אסּור מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע -ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, על העיר היכן הּמּדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבאחת
אחרי ואכן הזהיר". אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּכלל
ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז - ּדבר אֹותֹו על האזהרה ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּמצאנּו

אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ּבית מיתת אֹו ּכרת ְְִִֵֵֵַַַָָָָֹאֹו
לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ׁשּקדמּו ּכלֿהּכללים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעם

‰zÚאֹותן ואבאר מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל «»ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר(zekldd ihxtl qpkidl ilan), ְְִֵֵֶֶַָ

ּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו -ּכמֹו xtqd zxhn lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriyלהֹוסיף ּבעיני טֹוב א הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ

עליה ׁשּיׁש אתֿהּמצוה ּכׁשאזּכיר והיא: ּתֹוספת, זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטרה
אזּכי ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש ואמר:איזה ענׁשּה ר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ּכרת, אֹו מיתה, חּיב - עליה ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָ"והעֹובר
וכל ּתׁשלּומין". אֹו ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו ְְְִִִִֵַַַַֹמלקּות,
היא ׁשאם ּתדע - מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר ֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמהּֿׁשּלא

ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, wxtמּמצות zezixk `ztqez) ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹֹ
אבל`) להעניׁשֹו. עלינּו ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה מהן ּכלֿמצוה הרי - ּכּלן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמצות
עד מּלעׂשֹותּה אתֿהּנמנע ּברצּועה להלקֹות לנּו יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחֹובה,
ולא ׁשעבר מי ּכי החּיּוב. זמן יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּימּות
על סּכֹות אחר להלקֹותֹו לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻיׁשב

זאת. ודע - ְֲֵַָֹעברתֹו
:„BÚÂּבין הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

על חֹובה אינּה וזֹו אמר: - לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי
:„BÚÂּֿבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

- לאֿתעׂשה ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
הּבית. ּבפני אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר:
ּבּמקּדׁש אּלא קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוידּוע
ּדנים אין נפׁשֹות ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָוׁשהעבֹודה
ׁשאין "מּנין הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותם
ּתּקחּנּו מזּבחי מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָממיתין

ci)למּות ,`k zeny)ואם ממית; אּתה - ּבית ל יׁש אם הא: ְְִִִִֵֵַַָָָ
ׁשּתהא "מּנין עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלאו
ּתּקחּנּו מזּבחי מעם לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָסנהדרין
עד מּמּנּו נסּתּלקּו והּמלכּות ׁשהּנבּואה ידּוע וכן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָלמּות".

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים יסלחׁשּנחּדל ואז - ּבהם מתמידים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
על ׁשאמר ּכמֹו ויחזירן, ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלנּו
עלּֿכלֿ אתֿרּוחי אׁשּפ אחריֿכן "והיה הּנבּואה: ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהחזרת

ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו `)ּבׂשר ,b l`ei)החזרת על ואמר . ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדויד אתֿסּכת אקים ההּוא "ּבּיֹום והּממׁשלה: ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻהּמלכּות
ּכימי ּובניתיה אקים והרסתיו אתּֿפרציהן וגדרּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּנפלת

i`)עֹולם" ,h qenr)לא הארץ וכּבּוׁש ׁשהּמלחמה ידּוע ּגם . ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ועלּֿפי ּבמל אּלא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיּו

יעמד" הּכהן אלעזר "ולפני jxhviykׁשאמר: - "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx - dnglnl z`vlּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְִִִֵֶָָֻ

אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב אצל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻמפרסמים
ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, הּתלּויה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
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- רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ּבּסנהדרין, אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדין,
ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיהא
‰zÚÂ.ׁשּדי ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ¿«»ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- ‰�BL‡¯‰ ‰Âˆn‰[ּבהאמנת] ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»»ƒ»ְְֲִִִִִִֶַַַַַָ
הּפֹועל והּוא וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאלקּות,

"אלהי ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyלכלֿהּנמצאים, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
(e ,d mixac .a ,kמּכֹות ּגמרא מצות(bk.)ּובסֹוף "ּתרי"ג אמרּו: ְְְְְִַַַָָָֹ

מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹנאמרּו
(c ,bl mixac):ואמרּו זה על והקׁשּו ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: -ְְְְְְִִֶַַַָָ

הוי!". סרי וחד מאֹות ׁשׁש הוי? הכי ּבגּמטרּיא (ixdy"ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
(b"ixz `le `"ixz `ixhniba d'x'e'z'ה "אנכי הּתׁשּובה: ְִַָָָָֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא "אלהי(`ed jexa yecwd) ְְְְֱִִִֶֶַָֹֹ
dyn)ׁשמעּום" itn `le)מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי והּוא מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹּתרי"ג
- ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆnÓ ‰�BL‡¯‰ׁשהזהרנּו האזהרה היא »ƒ»ƒƒ¿……«¬∆ְְְִֶַַָָָֻ

- אמרֹו והּוא יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָמּלהעלֹות
אמירה לֹו מּליחס xn`nיתרֹומם oirk md dl` miln rax`) ְְֲִִִֵֵַָ

dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend

(`ed jexa yecwl qgia eheytkאחרים אלהים ל ְְֱֲִִִֵֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" b)על ,k zeny)מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר .(:bk)ׁשּלאו ְְְִֵֶַַָָָָָ

מאֹות "ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזה
ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּבארנּו
- ‰i�M‰ ‰Âˆn‰,הּיחּוד ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»«¿ƒ»ְִִִִִִִֶַַַַ

ׁשּפֹועל ׁשּנדע הּוא(xea`)והּוא: הראׁשֹונה וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה' אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד,

c)אחד" ,e mixac):אֹומרים ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ"עלֿמנת
עׂשה ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּכּונתם
ׁשּנקּבע ּבתנאי אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעּמנּו
ּובהרּבה .ּבכ מחּיבים ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדעּתנּו

אֹומרים זֹו(minkg)מקֹומֹות למצוה וקֹוראים יחּוד', 'מצות ְְְְְְְִִִִִַָ
אֹומרים ּכי ׁשמים', 'מלכּות dlertּגם lr mi`hazn -) ְְִִִַַַָ

(ziyrpy ,zniieqnּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְְִֵֵַַַָָָָֹ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ְֱִַַָָָָההֹודאה

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיי"גֿי"דאדר

- ˙ÈLÈÏM‰ ‰Âˆn‰אהבתֹו על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»«¿ƒƒְֲִִִִֶַַַַָ
ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,

וזֹוהי - הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי
ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה e)ּתכלית ,e mixac)לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ

"אלהי ה' את "ואהבּת d)ׁשּנאמר ,e my)ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב

מצּו אנכי מּכיראׁשר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו - "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשעלֿידי ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
אם ּכ - הּמׁשל ּדר על וזה - לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא
אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתאהב
לידיעת והּסכלים אתֿהּפתאים ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה את(my)האמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ואתֿ ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר d)הּנפׁש ,ai ziy`xa)ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְֲֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו - אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" g)אברהם ,`n diryi)אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם
- ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Âˆn‰ּבדעּתנּו לקּבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»»¿ƒƒְְְְִִִִִֵֶַַַַֹ

ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה (mielyיראתֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ
(mi`hgd lr db`c mey ila mihwyeלביאת נחּוׁש אּלא - .ְִֶַָָ

ּתירא" אלהי "אתֿה' יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹענׁשֹו
(bi ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא .(.ep)ׁשקלא ּבדר אמרּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

יּומת" מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: ּדבריו על (xwie`וטריא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
(fh ,ckּפרֹוׁשי ואימא :kd ,weqtay "awep"y ,ile` ,xen`)dpee ְֵֵָָ

(yxetna myd my z` dbedl dfa:ּדכתיב ,(jkl dnbece)אׁשר" ְֲִִֶ
ּבׁשמֹות" fi)נּקבּו ,` xacna)אלהי "אתֿה' מן ואזהרּתּה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ

ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּתירא"?
יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאת

נאמר, iptn)ּבזה? "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)ׁשהּוא ֶֶַָֹ
ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי אתֿהּיראה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמאּבד
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָלבּטלה.

ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא - "חדא (mrhׁשאמרּו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
aiig epi` scbndy oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x

(crיֹוסי "יּכה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשיבר
oebkאתֿיֹוסי" ,myd mya ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk) ֵֶ

my xikfde ,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki

(dnbecl wx iqeiוכלֿאזהרת היא, עׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְְְֲִֵַַַַָָָ
מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת זה ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעׂשה
והּוא - צּוּוי ׁשּזה לפי יּתכן, לא ּתירא'" אלהי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ'אתֿה'
ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. מזהירין ואין - עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמצות

עׂשה. מצות - ּתירא" אלהי "אתֿה' ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר
- ˙ÈÚÈLz‰ ‰Âˆn‰והּוא הּׁשם, קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«¿ƒƒְְִִִִֵֶַַַַ

יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי al)אמרֹו: ,ak `xwie)וענין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
וׁשּלא ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמצוה
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קבפ `xcקבפ c"iÎb"i iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ּבּסנהדרין, אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדין,
ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיהא
‰zÚÂ.ׁשּדי ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ¿«»ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ה'תשע"ב אדר י"ג רביעי יום

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- ‰�BL‡¯‰ ‰Âˆn‰[ּבהאמנת] ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»»ƒ»ְְֲִִִִִִֶַַַַַָ
הּפֹועל והּוא וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאלקּות,

"אלהי ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyלכלֿהּנמצאים, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
(e ,d mixac .a ,kמּכֹות ּגמרא מצות(bk.)ּובסֹוף "ּתרי"ג אמרּו: ְְְְְִַַַָָָֹ

מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹנאמרּו
(c ,bl mixac):ואמרּו זה על והקׁשּו ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: -ְְְְְְִִֶַַַָָ

הוי!". סרי וחד מאֹות ׁשׁש הוי? הכי ּבגּמטרּיא (ixdy"ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
(b"ixz `le `"ixz `ixhniba d'x'e'z'ה "אנכי הּתׁשּובה: ְִַָָָָֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא "אלהי(`ed jexa yecwd) ְְְְֱִִִֶֶַָֹֹ
dyn)ׁשמעּום" itn `le)מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי והּוא מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹּתרי"ג
- ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆnÓ ‰�BL‡¯‰ׁשהזהרנּו האזהרה היא »ƒ»ƒƒ¿……«¬∆ְְְִֶַַָָָֻ

- אמרֹו והּוא יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָמּלהעלֹות
אמירה לֹו מּליחס xn`nיתרֹומם oirk md dl` miln rax`) ְְֲִִִֵֵַָ

dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend

(`ed jexa yecwl qgia eheytkאחרים אלהים ל ְְֱֲִִִֵֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" b)על ,k zeny)מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר .(:bk)ׁשּלאו ְְְִֵֶַַָָָָָ

מאֹות "ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזה
ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּבארנּו
- ‰i�M‰ ‰Âˆn‰,הּיחּוד ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»«¿ƒ»ְִִִִִִִֶַַַַ

ׁשּפֹועל ׁשּנדע הּוא(xea`)והּוא: הראׁשֹונה וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה' אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד,

c)אחד" ,e mixac):אֹומרים ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ"עלֿמנת
עׂשה ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּכּונתם
ׁשּנקּבע ּבתנאי אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעּמנּו
ּובהרּבה .ּבכ מחּיבים ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבדעּתנּו

אֹומרים זֹו(minkg)מקֹומֹות למצוה וקֹוראים יחּוד', 'מצות ְְְְְְְִִִִִַָ
אֹומרים ּכי ׁשמים', 'מלכּות dlertּגם lr mi`hazn -) ְְִִִַַַָ

(ziyrpy ,zniieqnּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְְִֵֵַַַָָָָֹ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ְֱִַַָָָָההֹודאה

ה'תשע"ב אדר י"ד חמישי יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיי"גֿי"דאדר

- ˙ÈLÈÏM‰ ‰Âˆn‰אהבתֹו על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»«¿ƒƒְֲִִִִֶַַַַָ
ּופעּלֹותיו, וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻיתעּלה,

וזֹוהי - הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכדי
ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה e)ּתכלית ,e mixac)לפי" ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ

"אלהי ה' את "ואהבּת d)ׁשּנאמר ,e my)ּכיצד אני יֹודע ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאהב

מצּו אנכי מּכיראׁשר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו - "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשעלֿידי ,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי
ותבֹוא הּתענּוג ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָההתּבֹוננּות
ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאהבה
ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקרא
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּכן
אם ּכ - הּמׁשל ּדר על וזה - לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָותקרא
אמּתּותֹו, מהּׂשגת ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתאהב
לידיעת והּסכלים אתֿהּפתאים ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי

ספרי ּולׁשֹון יֹודע. ּכבר ׁשאּתה את(my)האמת "ואהבּת : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ואתֿ ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על אהבהּו - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'"

בחרן" עׂשּו אׁשר d)הּנפׁש ,ai ziy`xa)ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְֲֶֶֶַַָָָ
"זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו - אֹוהב ׁשהיה לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאברהם,

אהבי" g)אברהם ,`n diryi)אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם קרא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, מרב לאמּונה ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאדם

אליו. ֵָָָָהאדם
- ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Âˆn‰ּבדעּתנּו לקּבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא «ƒ¿»»¿ƒƒְְְְִִִִִֵֶַַַַֹ

ּובֹוטחים ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה (mielyיראתֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ
(mi`hgd lr db`c mey ila mihwyeלביאת נחּוׁש אּלא - .ְִֶַָָ

ּתירא" אלהי "אתֿה' יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹענׁשֹו
(bi ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא .(.ep)ׁשקלא ּבדר אמרּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

יּומת" מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: ּדבריו על (xwie`וטריא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
(fh ,ckּפרֹוׁשי ואימא :kd ,weqtay "awep"y ,ile` ,xen`)dpee ְֵֵָָ

(yxetna myd my z` dbedl dfa:ּדכתיב ,(jkl dnbece)אׁשר" ְֲִִֶ
ּבׁשמֹות" fi)נּקבּו ,` xacna)אלהי "אתֿה' מן ואזהרּתּה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ

ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּתירא"?
יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאת

נאמר, iptn)ּבזה? "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)ׁשהּוא ֶֶַָֹ
ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי אתֿהּיראה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמאּבד
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָלבּטלה.

ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא - "חדא (mrhׁשאמרּו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
aiig epi` scbndy oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x

(crיֹוסי "יּכה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשיבר
oebkאתֿיֹוסי" ,myd mya ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk) ֵֶ

my xikfde ,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki

(dnbecl wx iqeiוכלֿאזהרת היא, עׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְְְֲִֵַַַַָָָ
מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת זה ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעׂשה
והּוא - צּוּוי ׁשּזה לפי יּתכן, לא ּתירא'" אלהי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹ'אתֿה'
ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. מזהירין ואין - עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמצות

עׂשה. מצות - ּתירא" אלהי "אתֿה' ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר
- ˙ÈÚÈLz‰ ‰Âˆn‰והּוא הּׁשם, קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«¿ƒƒְְִִִִֵֶַַַַ

יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי al)אמרֹו: ,ak `xwie)וענין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
וׁשּלא ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמצוה
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קבפקבפ xc` e"h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּנס אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנירא
xeabe)עריץ siwz hily)- יתעּלה ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְְִִִִֶַָָָ

ולא ּבהחלט; לּמות אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלא
יתעּלה. ּבֹו מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹנּתן

(`ed jexa yecwa xetkl xeq` cala oir zi`xnl elit`y)ְוזֹו
ּכלּֿבניֿיׂשראל, ּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר אהבתֹוּכלֹומר: על העריץ י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ועזריה מיׁשאל חנניה ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתעּלה
לּצלם, להׁשּתחות ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבימי
ׁשם היה ולא ּבכללם, ויׂשראל אדם ּכלּֿבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹוהׁשּתחוּו
ליׂשראל ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָמקּדׁש
אֹותּה ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשאבדה

ּפחדּו הּכל b)אּלא l`ipc)ּבכגֹון אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
והיה העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
ּוכבר העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָחֹובה
יׂשראל חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהבטיח
ּבאֹותֹו ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּגמּורה
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמעמד
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, אתֿה' ויקּדׁשּו אתֿהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש "לאֿעּתה אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ואתֿאלהי יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎdעלֿמנת - מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת :ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי אמרּו:(bl:)ׁשּתקּדׁשּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשמע ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻֻ"ּבןֿנח

(dl`yl daeyz ,rnyp `a)ואי נח. ּבני נצטּוּו מצות ׁשבע :ְְְְִִִֵֶַַַֹֹ
myd)איתא yecw lr mb eehvpy xn`z m`e)"הוֹו ּתמניא -yi) ְְֲִַָָ

(ray `le dpeny,ל נתּבאר הּנה .!mb m` `xnba epcy dfn) ְְִִֵֵָ
m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkp df m`e ,df lr deehvp gp oa

(rnyn ,`lעל חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהיא
ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על ראיתם והביאּו (xwie`יׂשראל, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(al ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ"ונקּדׁשּתי
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

ה'תשע"ב אדר ט"ו שישי יום

.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- ‚"Ò‰ ‰Âˆn‰והּוא הּׁשם, חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה «ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַַַָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ(x`azp xaky) ְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ

תחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּבמצות
קדׁשי"א al)תֿׁשם ,ak `xwie)לׁשלׁשה נחלק זה ועון . ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

היחידים על ואחד הּכלל על ׁשנים החלק(mray)חלקים: . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ׁשּכלֿמי הּוא: - הראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּכללי

הּׁשמד ּבׁשעת מןֿהּמצות l`xyiאחת lr jlnd ieev dxfbd -) ְְְִִִַַַַַָֹ
(wlg) lr mxiardl ick - zeevnd on zg` lhalאם ִדתם),

להעביר מתּכּון ed`)האּנס jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבין ְְֲִִֵֵַַַָָ
מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין קּלֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹּבמצות
ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה עבֹודה על ְֲֲֲִִִַַָָָָָלעבֹור
ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי - הּׁשמד ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואפּלּו
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו יעבֹור, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָואל
ואם זה. לאו על ועבר אתֿהּׁשם חּלל זה הרי - נהרג ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
זה הרי - מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: - ּברּבים זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
תחּללּו "ולא יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים אתֿהּׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּלל
מּפני לֹוקה אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹאתֿׁשם
אֹו מלקּות ענׁש לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ספרא ּולׁשֹון והתראה. ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה

(bi ,i)ּבאיׁש אתּֿפני אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבנֹותן
d)ההּוא" ,k my)ההּוא" אמרּו: ,yi`a xn`p okl ,xnelk) ְַַָ

(- `edy aezkd xacn eilry `edd yi`l wxy xnel "`edd"ֹלא
עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה מטעה". ולא ׁשֹוגג ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֻאנּוס
עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹזרה
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן - הּכללי הּׁשני והחלק הּׁשם. חּלּול ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

אּל הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה א ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)ׁשם מחּלל זה ּגם הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַ

לּׁשקר בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשמים
"אלהי אתֿׁשם ai)וחּללּת ,hi my)על מראה ׁשּזה לפי , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשעל והחלק .ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזלזּול
ּבחסידּות(mray)היחידים ידּוע אדם ׁשּיעׂשה הּוא: - ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשּכגֹון עברה ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוביׁשר
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָמעׂשה

אמרם והּוא אתֿהּׁשם, חּלל זה הרי - מּתר et.:)מעׂשה `nei) ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּדמי x`ezi)"היכי cvik):הּׁשם ax)חּלּול xn`)אנא ּכגֹון ְֲִִֵֵֵַָָ

לאלּתר. ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא (`mּדׁשקלנא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
mixne` rextl xg`n ip`yky meyn ,cin mly` `le xya dpw`

(lfba lflfl ipnn micnele olfb ip`yאנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
`jl)ּדמסּגינא m`)."ּתפּלין ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

אני אלהי אתֿׁשם תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
k`)ה'" ,gi my)ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:dk) ְְְְֲִִִִִֵָָָָ

יֹומא .(atÎ.et.)ּובסֹוף ְָ
- ‰"Ò‰ ‰Âˆn‰אתּֿבּתי לנּתֹוץ ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה «ƒ¿»«ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אֹו הּנבּואה אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעבֹודת
הּלאו ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלמחֹוק
אלהיכם" לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבא

(c ,ai my)זרה עבֹודה לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הזהיר לגמרי, אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
איזה על וכלֿהעֹובר אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹואמר:
וכּיֹוצא והּמזּבח מןֿההיכל מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדבר

מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו מּכֹותּבהם, ּובסֹוף לֹוקה. - ה' ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
(.ak).לֹוקה - הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה o`kn)אמרּו: zcnlp dxdf`de)מן : ְְְְִֵֵַַָָָ
אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׂשּון ּבאׁש, ּתׂשרפּון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹואׁשריהם

(my):אמרּו לֹוקה. - אתֿהּׁשם ׁשהּמֹוחק ׁשם נתּבאר וכן .ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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xc` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ואּבדּתם מהכא: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואזהרּתיּה
מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלה'".

- ·"Ú˜‰ ‰Âˆn‰לכלֿנביא להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
אפּלּו מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמןֿהּנביאים
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו

ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי (mixacנאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ
(eh ,giספרי ּולׁשֹון .(my)ל אמר אפּלּו - ּתׁשמעּון "אליו : ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשעה, לפי ּבּתֹורה האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹלעבֹור
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשמע
אלּֿדברי לאֿיׁשמע אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוזהּו

ידּבר מעּמֹו"(iapd`)אׁשר אדרׁש אנכי hi)ּבׁשמי ,my)ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּבסנהדרין ׁשמים:(ht.)נתּבאר ּבידי מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהעֹובר
נבּואתֹו" le`והּכֹובׁש ze`apzdl `ed jexa yecwdn deehvpy) ְְֵַָ

(`aipוכּלם ,(- ecnlp)לאֿיׁשמע "אׁשר ּׁשּנאמר: מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֻ
שמים]", בידי מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ְְִִֵֶֶַָָֹֹאלּֿדברי

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי iapd`)אמרּו: ixac lr xaerd df), ְְְִִֵַָֹ
envr)לאֿיּׁשמע ixac lr xaerd df)לאֿיׁשמע ,yaekd df) ְִִַַַָֹֹ

(ez`eapסנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."seq) ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
(oiwpgpd od el` wxt.

ה'תשע"ב אדר ט"ז קודש שבת יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- „"Ò‰ ‰Âˆn‰הבטחֹותיו לנּסֹות ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה «ƒ¿»«ְְְְְֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבהם מאּימים אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָואּיּומיו
אמּתת ׁשּידענּו אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעלינּו,

הּמֹודיעם iap`נבּואת `edy epilv` xxaedy ixg` xnelk) ְִַַָ
(izin`ּכאׁשר אלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבּמּסה" fh)נּסיתם ,e mixac). ִִֶַַָ
- ˙È�ÈÓM‰ ‰Âˆn‰ּכפי יתּבר לֹו להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא h)יכלּתנּו, ,gk mixac)ּוכבר , ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָ
ּבכלּֿדרכיו" "ללכת ואמר: זה צּוּוי ak)ּכפל ,`i my)ּובא ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

אף - רחּום נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "מה זה: ענין ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
אּתה אף - חּנּון נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה ְֱִֵַַַַַַָָָָָאּתה
היה אּתה אף - צּדיק נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; ְֱֱִִֵֵַַַַַָָָָהיה
היה אּתה אף - חסיד נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֱִִִֵַַַַָָָָָצּדיק;

ספרי לׁשֹון זהּו - ּבלׁשֹון(my)חסיד" זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה' "אחרי ואמר: d)אחר ,bi my)וגם , ְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבא ci.)ּבפרּוׁשֹו dheqa)לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ולּמּדֹות ּדרהּטֹובים על יתעּלה אר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

רב עּלּוי הּכל על יתעּלה - mnexnהּמׁשל `ed jexa yecwdy) ְִִֶַַַַָָָֹ
`l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e ,mixen`d mix`zd lkn

(lyn jxc.

- ˙ÈMM‰ ‰Âˆn‰החכמים ּבין להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«ƒƒְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
עּמהם ּולהׁשּתּתף עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהתחּבר
ּומּקח ּומׁשּתה ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלּֿדר
ּולהאמין למעׂשיהם להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוממּכר,
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּדעֹות

ak)"ּולדבקהֿבֹו" ,`i mixac),הּזה הּצּוּוי ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְִִֶַַַַָָָ
תדּבק" "ּובֹו k)ואמר: ,i my)"בֹו "ּולדבקה הּפרּוׁש: ּובא . ְְְְִֵַַָָָָָ

הּספרי לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק -(my)וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ּבת לּׂשא החֹובה על ראיה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהביאּו
ּולהתעּסק חכמים ּתלמידי ּולהּנֹות חכם לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּתֹו

אמרּו תדּבק". "ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר iw`:)עּמהם zeaezk): ְְֱִִִֶֶֶַַָָָ
ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ"וכי

הּוא" אכלה אׁש אלהי(ck ,c my)ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ? ְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
וכּו'. חכם" ְְְִַָָלתלמיד

- Â"¯‰ ‰Âˆn‰ּכמֹו זהֿאתֿזה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»»ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים (lklׁשאנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(l`xyin cg`e cg`וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלֿמהּֿׁשּיׁש
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ
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קבפ xc` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ואּבדּתם מהכא: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואזהרּתיּה
מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלה'".

- ·"Ú˜‰ ‰Âˆn‰לכלֿנביא להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
אפּלּו מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמןֿהּנביאים
ּובלבד האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיצּוה
ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשיהא

(mlerl dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy)ּכמֹו ,ְ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבארנּו

ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי (mixacנאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ
(eh ,giספרי ּולׁשֹון .(my)ל אמר אפּלּו - ּתׁשמעּון "אליו : ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשעה, לפי ּבּתֹורה האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹלעבֹור
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשמע
אלּֿדברי לאֿיׁשמע אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוזהּו

ידּבר מעּמֹו"(iapd`)אׁשר אדרׁש אנכי hi)ּבׁשמי ,my)ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּבסנהדרין ׁשמים:(ht.)נתּבאר ּבידי מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהעֹובר
נבּואתֹו" le`והּכֹובׁש ze`apzdl `ed jexa yecwdn deehvpy) ְְֵַָ

(`aipוכּלם ,(- ecnlp)לאֿיׁשמע "אׁשר ּׁשּנאמר: מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֻ
שמים]", בידי מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ְְִִֵֶֶַָָֹֹאלּֿדברי

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי iapd`)אמרּו: ixac lr xaerd df), ְְְִִֵַָֹ
envr)לאֿיּׁשמע ixac lr xaerd df)לאֿיׁשמע ,yaekd df) ְִִַַַָֹֹ

(ez`eapסנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."seq) ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
(oiwpgpd od el` wxt.

ה'תשע"ב אדר ט"ז קודש שבת יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- „"Ò‰ ‰Âˆn‰הבטחֹותיו לנּסֹות ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה «ƒ¿»«ְְְְְֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבהם מאּימים אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָואּיּומיו
אמּתת ׁשּידענּו אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעלינּו,

הּמֹודיעם iap`נבּואת `edy epilv` xxaedy ixg` xnelk) ְִַַָ
(izin`ּכאׁשר אלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹֹ

ּבּמּסה" fh)נּסיתם ,e mixac). ִִֶַַָ
- ˙È�ÈÓM‰ ‰Âˆn‰ּכפי יתּבר לֹו להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא h)יכלּתנּו, ,gk mixac)ּוכבר , ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָ
ּבכלּֿדרכיו" "ללכת ואמר: זה צּוּוי ak)ּכפל ,`i my)ּובא ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

אף - רחּום נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "מה זה: ענין ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
אּתה אף - חּנּון נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה ְֱִֵַַַַַַָָָָָאּתה
היה אּתה אף - צּדיק נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; ְֱֱִִֵֵַַַַַָָָָהיה
היה אּתה אף - חסיד נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֱִִִֵַַַַָָָָָצּדיק;

ספרי לׁשֹון זהּו - ּבלׁשֹון(my)חסיד" זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתלכּו" אלהיכם ה' "אחרי ואמר: d)אחר ,bi my)וגם , ְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבא ci.)ּבפרּוׁשֹו dheqa)לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ולּמּדֹות ּדרהּטֹובים על יתעּלה אר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

רב עּלּוי הּכל על יתעּלה - mnexnהּמׁשל `ed jexa yecwdy) ְִִֶַַַַָָָֹ
`l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e ,mixen`d mix`zd lkn

(lyn jxc.

- ˙ÈMM‰ ‰Âˆn‰החכמים ּבין להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»«ƒƒְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
עּמהם ּולהׁשּתּתף עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהתחּבר
ּומּקח ּומׁשּתה ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלּֿדר
ּולהאמין למעׂשיהם להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּוממּכר,
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּדעֹות

ak)"ּולדבקהֿבֹו" ,`i mixac),הּזה הּצּוּוי ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְִִֶַַַַָָָ
תדּבק" "ּובֹו k)ואמר: ,i my)"בֹו "ּולדבקה הּפרּוׁש: ּובא . ְְְְִֵַַָָָָָ

הּספרי לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק -(my)וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ּבת לּׂשא החֹובה על ראיה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהביאּו
ּולהתעּסק חכמים ּתלמידי ּולהּנֹות חכם לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּבּתֹו

אמרּו תדּבק". "ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר iw`:)עּמהם zeaezk): ְְֱִִִֶֶֶַַָָָ
ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ"וכי

הּוא" אכלה אׁש אלהי(ck ,c my)ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ? ְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
וכּו'. חכם" ְְְִַָָלתלמיד

- Â"¯‰ ‰Âˆn‰ּכמֹו זהֿאתֿזה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי «ƒ¿»»ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים (lklׁשאנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(l`xyin cg`e cg`וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלֿמהּֿׁשּיׁש
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dxenz(iriax meil)

,z`hg oaxw dilr exindy,äéìòa eúnL úàhçåel` ixd,eúeîé §©¨¤¥§¨¤¨¨
cr zepefn odl mipzep oi`e ,cgein mewna oze` migipny epiidc

.odil`n ezeniy
åz`hgdúðL äøaéòLdxiyk dpi`y ,dpy zan xzei dzyrp - §¤¦§¨§¨¨

,daxwdlåokz`hgäãáàLdninz dceraúàöîðåokn xg`l §¤¨§¨§¦§¥
`idyk,íeî úìòa`ed oicd el` izya ,daxwdl dxiyk dpi`y ©£©

,jk[eøtk] (åøôëùî) íàxakíéìòaä,xg` oaxwa,úeîzxg`n ¦¦§©§¨¦¨
.llk daxwdl die`x dpi`eäøeîz äNBò dðéàådze` xind m` - §¥¨¨§¨

`ide xg`ny .dipyd dndad lr dyecw dlg `l ,zxg` dndaa
oi` ,xg` oaxwl miie`x mpi` dinc mbe ,daxwdl die`x dpi` dnvr

.dzxenz lr dyecw dlg `l `linne ,llk dyecw da
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kÎk`קבפ wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enykekÎ`k`k`

ëàëBcáì Búà-eðz ãåãa Cìna Bãé àNð BîL éøëa-ïa òáL íéøôà øäî Léà ék øácä ïë-àìŸ¥´©¨À̈¦¿¦Á¥©̧¤§©¹¦¤¯©¤¦§¦´§À¨¨³¨Æ©¤´¤§¨¦½§Ÿ´§©½
éìà CìLî BLàø äpä áàBé-ìà äMàä øîàzå øéòä ìòî äëìàå:äîBçä ãòa EáëäMàä àBázå §¥§−̈¥©´¨¦®©³Ÿ¤¨¦¨Æ¤½̈¦¥¬Ÿ²ª§¨¬¥¤−§©¬©¨«©¨Á¨¦¨̧

øéòä-ìòî eöôiå øôMa ò÷úiå áàBé-ìà eëìLiå éøëa-ïa òáL Làø-úà eúøëiå dúîëça íòä-ìk-ìà¤¨¨¹̈§¨§¨À̈©¦§§º¤¸Ÿ¤³©¤¦§¦Æ©©§¦´¤½̈©¦§©Æ©Ÿ½̈©¨ª¬¥©¨¦−
ñ:Cìnä-ìà íìLeøé áL áàBéå åéìäàì Léàâëéøkä-ìò òãéBäé-ïa äéðáe ìàøNé àávä-ìk ìà áàBéå ¦´§Ÿ¨¨®§¨²¨¬§¨©−¦¤©¤«¤§¾̈¤¬¨©¨−̈¦§¨¥®§¨¨Æ¤§´¨½̈©©§¥¦−

(éø÷ éúøkä):éúìtä-ìòåãë:øékænä ãeìéçà-ïa èôLBäéå ñnä-ìò íøãàåäëàéLe(éø÷ àåLe)÷Bãöå øôñ ©§¥¦−§©©§¥¦«©£Ÿ̈−©©©®¦¨¨¬¤£¦−©©§¦«§−̈§−̈Ÿ¥®§¨¬
:íéðäk øúéáàååëñ:ãåãì ïäë äéä éøàiä àøéò íâå §¤§¨−̈Ÿ£¦«§©À¦¨Æ©¨´¦¦½¨¨¬Ÿ¥−§¨¦«

àëàìL ãåã éîéa áòø éäéåìeàL-ìà ýåýé øîàiå ýåýé éðt-úà ãåc Lwáéå äðL éøçà äðL íéðL L ©§¦´¨¨Á¦¥̧¨¦¹¨´¨¦À¨¨Æ©£¥´¨½̈©§©¥¬¨¦−¤§¥´§Ÿ̈®©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤¨Æ
:íéðòábä-úà úéîä-øLà ìò íéîcä úéa-ìàå§¤¥´©¨¦½©¬£¤¥¦−¤©¦§Ÿ¦«

i"yx

(‡Î).„Â„· ÍÏÓ· Â„È דוד,�˘‡ אינו אפילו במלך

וכל מיתה, חייב מלך, אינו אפילו ובדוד מיתה, חייב

קהלת במדרש נדרש כך בדוד, במלך יח)שכן :(ט

(·Î).‰˙ÓÎÁ· ÌÚ‰ ÏÎ Ï‡ ‰˘‡‰ ‡·˙Âשנינו

ז)בתוספתא פרק סוף והוא(תרומות הואיל להם: אמרה :

להנצל, יכול היה אם להם, תנוהו נהרגין, והם נהרג

והוא בסכנה ואתם מבחוץ, ואתם מבפנים שהוא כגון

בשביל להורגו נפש מפני נפש דוחין אין להמלט, יכול

הואיל עמכם, יהרג הוא שגם עכשיו אבל הצלתכם,

לבדו ימות מוטב להמלט, כח ואין החומות ונהרסו

להם: אמרה כך אומר, שמעון רבי עמו. תמותו ואל

מיתה: חייב דוד בית במלכות ‡Ï(Î‚)המורד ·‡ÂÈÂ
.‡·ˆ‰ ÏÎעמשא על דוד שאמר פי על יטאף (לעיל

שמתיד) עכשיו יואב, תחת אשימך צבא שר כי :

הוזקק יואב ידי ועל ממקומו, יואב זז לא עמשא,

חביריו: את ‰È¯‡È.(ÂÎ)למנות ‡¯ÈÚ:יונתן תרגם

הזה בספר קרוי הוא וכן תקוע. דמן יאיראה (לקמןעירא

כו) שםכג על נקרא, ו'יאירי' התקועי. עיקש בן עירא :

במנחות ב)ששנינו זית(פה ששמן לשמן, אלפא תקוע :

הנרות: מדליקין שממנו לשם, Â„Ï„.מצוי Ô‰Î ‰È‰
רבותינו אמרו כך שלו, כהונה מתנות כל נותן היה לו

א) סג ושופט:(עירובין שר שעשאו מקרא, של ופשוטו .

(‡).ÏÂ‡˘ Ï‡,בהחבא פתאום שנקבר שאול עון על

לפי נספד ולא וקברוהו, גלעד יבש אנשי שגנבוהו

‰„ÌÈÓ.כבודו: ˙È· Ï‡Â:הכהנים עיר נוב ÏÚשהרג
.ÌÈ�ÂÚ·‚‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ הכהנים,‡˘¯ עיר נוב כשהרג

מים, שואבי ושני עצים, חוטבי שני שבעה, מהם המית

ירושלמית בגמרא מפורש כך וסופר, וחזן ושמש

הכהנים(יז)בסנהדרין את שהרג מתוך אמרו: ורבותינו .

כאלו הכתוב עליו העלה מזון, להם מספיקין שהיו

כבודו תובע הקב"ה היה שהרי תתמה ואל המיתם.

כתוב שכך סרחונו, ג)ותובע ב משפטו(צפניה אשר :

ביבמות שנינו כך פעלו שם משפטו, באשר (עחפעלו

:ב)

cec zcevn
(‡Î).¯·„‰ ÔÎ ‡Ï,ולהשחית להמית ומבקש בוחר שאני

וגו': איש נמצא פה Â„È.אלא במלך:�˘‡ מרד לומר: רוצה
.‰ÓÂÁ‰ „Ú·:לה ממעל החומה בידי·ÓÎÁ˙‰.(Î·)דרך החזיקו בעבור כולם, את יהרגו העיר, את יכבשו אם באמרה:

המרד:Â˙¯ÎÈÂ.המורד: בקשר היו הם שגם ואנשיו, לדוד יגלה שלא פחדו כי חי, מסרוהו העיר:Ú˜˙ÈÂ.ולא מן שילכו לסימן
(‚Î).‡·ˆ‰ ÏÎ Ï‡יואב נשאר עמשא, הומת כאשר אמר ולזה הצבא, שר להיות תחתיו עמשא את להעמיד דוד שרצה לפי

שהיה: כמו הצבא, כל על השרים:È�·Â‰.בשררותו שאר חשב כי על כאן, חשבו למעלה, חשבו שכבר ‰ÒÓ.(Î„)אף ÏÚ
מס: עליהם להטיל ראה אבשלום, בעצת בו שמרדו ועל מישראל, המס הזכרונות:‰ÈÎÊÓ¯.לגבות ספר על ממונה היה

(‰Î).ÌÈ�‰Îאחימלך בנו במקום סגן, היה ואביתר שלמה, בימי לשמש גדול לכהן ממונה היה צדוק הכהנים, שרי לומר: רוצה
למעלה: Â‚Â'.(ÂÎ)הנזכר ‡¯ÈÚ Ì‚Âכמו למעלה, האמורים על נוסף עצתו, ובעל לדוד שר היה הוא יח)גם ח דוד(לעיל ובני :

ז"ל רבותינו ובדברי שלמה. בימי גדולה בכהונה כשישמש צדוק, במקום מלחמה למשוח שהעמידו או היו. סגכהנים (עירובין

מתנותיו:א) לו משגר שהיה :(‡).'Â‚Â „Â„ ˘˜·ÈÂ:באורים ˘‡ÏÂ.שאל Ï‡ז"ל רבותינו ב)אמרו עח הנעשה(יבמות העון על
בהחבא: לקוברו שמהרו כבודו, לפי נספד שלא ‰„ÌÈÓ.בשאול ˙È· Ï‡Â,שפך דם כי הדמים, בית שאול בית שהיו מה ועל

גם אז הרג נוב כהני כשהרג כי הגבעונים את המית אשר על ואמר ששפך, הדם מהו ומפרש וחוזר ישראל, בו מיחו ולא
ה' לבית מים ושואבי עצים חוטבי בה שהיו ז)הגבעונים, ו סנהדרין באמרו(ירושלמי בו, למחות יכלו לא נוב כהני שהמית מה אבל ,

דוד: עם בקושרים והיו בו שמרדו

oeiv zcevn
(·Î).ÂˆÙÈÂ:פזור ענין
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(‡).È�ËÙ˘:הקמני.„ÈÒÁ ‡Ï ÈÂ‚Óשגר אדום הוא

ממעשיהם: למד ולא צדיקים שני ‡Í¯Â(‚)בין ÁÏ˘
.Í˙Ó‡Âשנאמר לאור שנדמה המשיח קל"ב)מלך (לקמן

נביא אמיתי שהוא הנביא ואליהו למשיחי, נר ערכתי

בלע"ז:È�ÂÁ�È.נאמן: מו"י ‡Ï.(„)מינטרו"נט Ï‡
גילי: שמחת שהוא הקב"ה ·Â�Î¯.אל Í„Â‡Âעל

˘Â�ÚÓ.(·)שהוצאתני: Â�È�Ê‡·למד אתה מכאן

הבאים הללו דורות בשביל קרח בני מדברים שהיו

לומר להם היה לא עצמם בשביל שאילו אחריהם

המדבר נסי ראו עצמם הם שהרי לנו ספרו אבותינו

באגדת מפורש כך יהושע ומלחמות והירדן והים

ÌÈÓÂ‡Ï.(‚)תהלים: Ú¯˙אומות לשבעה הרעות

הורשתם כחך בידך ואתה מפנינו ושילחתם גדולות

בתוכה: לאבותינו ותטעם ארצם ¯ˆÌ˙È.(„)מתוך
רצון: ÚÈ˜·.(‰)לשון ˙ÂÚÂ˘È ‰Âˆלבאים גם

˜Â�ÈÓ.(Â)אחרינו: ÒÂ·�לשון אויבינו ונרפוס נרמס

בדמיך ט"ז)מתבוססת נופת(יחזקאל כ"ז)תבוס והיו(משלי

חוצות בטיט בוסים י')כגבורים Á�Ê˙(È):(זכריה Û‡
.Â�ÓÈÏÎ˙Â'לעול שמך אנו תכלימנו אתה אם אף

‡ÂÁ¯.(È‡)נודה: Â�·È˘˙:הוא הוה ÂÓÏ.לשון ÂÒ˘
לו: איש נכסינו אפנדישנו"שÂ�˙È¯Ê.(È·)בזזו

בלע"ז:

cec zcevn
(‡).È�ËÙ˘:נקמתי לנקום משפטי אישÈ‡Ó˘.שפוט מכל

וכו': È�˙Á�Ê.(·)מרמה ‰ÓÏאלך ולמה עזבתני למה
Í˙Ó‡Â.(‚)בחושך: Í¯Â‡ ÁÏ˘והאמת לי האר ר"ל

קדשך: הר אל אותי להביא ‚ÈÏÈ.(„)הבטחתך ˙ÁÓ˘
ורנה: בגילה אותי ˙˘˙ÈÁÁÂ.(‰)המשמח ‰Óיחזור כאלו

וכו': נפשי תשתוחחי מה לה ויאמר נפשו לנחם שוב
(·).˙ÏÚÙ ÏÚÂÙ:פעלת אשר Í„È.(‚)הפעולה בכח‡˙‰

את נטעת ובמקומם מא"י גלולים העובדי את גרשת ידך
מארצם:˙¯Ú.ישראל: ושלחתם גלולים העובדי הרעות

(„).Ì·¯Á· ‡Ï ÈÎירשו לא הארץ את ישראל שירשו מה
הבא ובההארה בימינך להם הושעת אתה אלא ובכחם בחרבם

להם: מרוצה היית כי מפניך ‡ÌÈ‰Ï.(‰)להם ÈÎÏÓלהושיע למלך וראוי מלכי הוא ואתה להושיע ובידך אלהים אתה הלא
יעקב: ישועות להביא צוה ולזה ידו לאל יש כאשר Â‚Â'.בעזרתך:·Í.(Â)לעמו ÍÓ˘·:במ"ש הדבר ‰Â�˙Ú˘Â.(Á)כפל ÈÎ

הישועה: באה ממך אלא ידינו בכח אלהים:·‡ÌÈ‰Ï.(Ë)לא ÌÏÂÚÏ.במהללי ÍÓ˘Âבטרם אף סלה נודה לעולם הקיים שמך
התשועה: Á�Ê˙.(È)בוא Û‡:בצבאותינו תצא ולא אותנו והכלמת אותנו זנחת עדיין אשר בעת ‡ÂÁ¯.(È‡)אף Â�·È˘˙לברוח

הצר: מפני ÂÓÏ.לאחור ÂÒ˘:לנו אשר את לעצמם ÏÎ‡Ó.(È·)בוזזים Ô‡ˆÎ:למאכל הנתונים ¯·È˙.(È‚)כצאן ‡ÏÂלא
בחלופיהם: הון רב לקחת

oeiv zcevn
(‡).È�ËÏÙ˙פלט רני כמו הצלה ל"ב)ענין È�˙Á�Ê.(·):(לעיל

עזיבה: ושחור:˜Â„¯.ענין כמוÂÁ�È.È�(‚)חשוך הנהגה ענין
אלהים נחם י"ג)ולא ¯ˆÌ˙È.(„)גרשת:‰Â¯˘˙.(‚):(שמות
רצון: נגיחה:��‚Á.(Â)מלשון רמיסה�·ÒÂ.מלשון ענין

מובס כפגר כמו י"ד)ודריכה מלשון‰·Â˘È˙.(Á):(ישעיה
ושבח:‰Â�ÏÏ.(Ë)בושה: הלול עזבת:Á�Ê˙.(È)מלשון

.Â�È˙Â‡·ˆ·:המלחמה אנשי קבוצת כמו˘ÂÒ.(È‡)ענין בזזו
הגרנות את כ"ג)שוסים וזריתיÂ�˙È¯Ê.(È·):(ש"א כמו פזרתנו

ב)פרש רב:‰ÔÂ.(È‚):(מלאכי רבוי:¯·È˙.המון מל'
.Ì‰È¯ÈÁÓ·:וערכו הדבר חליפת ענין



קבפ cnÎbn wxt mildz - miaezk

mildzbndÎ`cnbiÎ`

.âîà:éðèlôú äìåòå äîøî Léàî ãéñç-àì éBbî éáéø äáéøå | íéäìà éðèôLáéäìà | äzà-ék ¨«§¥³¦¡Ÿ¦̧§¦»¨³¦¦À¦¬Ÿ¨¦®¥³¦¦§−̈§©§¨´§©§¥«¦¦©¨³¡Ÿ¥´
:áéBà õçìa Cläúà øã÷-änì éðzçðæ äîì éfeòîâéðeàéáé éðeçðé änä Ezîàå EøBà-çìL ¨«¦»¨¨¶§©Å§¨¬¦¨«¨Ÿ¥¬¤¹§©¥À§©´©¥«§©«§´−©«£¦§¥´¨©§®¦§¦¬¦

éúBðkLî-ìàå ELã÷-øä-ìà:Eãíéäìà øBpëá EãBàå éìéb úçîN ìà-ìà íéäìà çaæî-ìà | äàBáàå ¤©¹̈§§À§¤¦§§¤«§¨³¨¤¦§©Ä¡Ÿ¦À¤¥»¦§©¶¦Å¦¬§«§¬§¹¦À¡Ÿ¦¬
:éäìàäúòeLé epãBà ãBò-ék íéäìàì éìéçBä éìò éîäz-äîe éLôð | éççBzLz-äî:éäìàå éðt ¡Ÿ¨«©¦§Ä£¦̧©§¦»©¤«¡¦¶Å̈¨¬¦´¦−¥Ÿ¦¦´¤®§¬Ÿ¹̈©À¥«Ÿ¨«
.ãîà:ìékNî çø÷-éðáì çvðîìáíäéîéá zìòt-ìòt eðì-eøtñ eðéúBáà eðòîL eðéðæàa | íéäìà ©«§©¥Ä©¦§¥ÄŸ©©§¦«¡Ÿ¦³§¨§¥Ä¨©À§£¥¬¦§¨®«Ÿ©¨©¬§¨¹¦¥¤À

:íã÷ éîéaâ:íçlLzå íénàì òøz íòhzå zLøBä íéBb Eãé | äzàãõøà eLøé íaøçá àì ék ¦´¥¤«¤©¨³¨«§¿¦´−©§¨©¦¨¥®¨©¬§¹ª¦À©§©§¥«¦³¶Ÿ§©§¿̈¨¬§À̈¤
ðéîé-ék Bîl äòéLBä-àì íòBøæeéðt øBàå EòBøæe E:íúéöø ék EäúBòeLé äeö íéäìà ékìî àeä-äzà §¨»Ÿ¦¶Å̈¨¬¦§¦«§´−§«£§¬¹̈¤À¦´§¦¨«©¨´©§¦´¡Ÿ¦®©¹¥À§¬

:á÷òéå:eðéî÷ ñeáð EîLa çbðð eðéøö Eaæ:éðòéLBú àì éaøçå çèáà ézL÷á àì ékçeðzòLBä ék ©«£«Ÿ−§¨¥´§©¥®©§¹¦§À¨¬¨¥«¦³´Ÿ§©§¦´¤§¨®§¹©§¦À´Ÿ«¦¥«¦¦´−©§¨
:úBLéáä eðéàðNîe eðéøvîè:äìñ äãBð íìBòì | EîLå íBiä-ìë eðìlä íéäìàaéeðîéìëzå zçðæ-óà ¦¨¥®§©§¥¬¡¦«¨−¥Ÿ¦¦©´§¨©®§¦§Ã§−̈¤´¤«¨©−¨©§¨©©§¦¥®

:eðéúBàáöa àöú-àìåàé:Bîì eñL eðéàðNîe øö-épî øBçà eðáéLzáéíéBbáe ìëàî ïàök eððzz §«Ÿ¥¹¥À§¦§¥«§¦¥´−¨¦¦¨®¹§©§¥À¨´¨«−¦§¥§´Ÿ©«£¨®¹©¦À
:eðúéøæâé:íäéøéçîa úéaø-àìå ïBä-àìá Enò-økîz ¥«¦¨«¦§Ÿ©§¬§«Ÿ®§«Ÿ¦¹¦À¨¦§¦«¥¤«

i"yx

(‡).È�ËÙ˘:הקמני.„ÈÒÁ ‡Ï ÈÂ‚Óשגר אדום הוא
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äùòá äìò éà÷el` Ð "jiycw wx" rnync ,dyra [i`w] my`e z`hga oia Ð

`le Ð 'ebe "jizeler ziyre" dixza aizkc .ozxenze oclee minlye dler zxenz

.dyr Ð dyr llkn `ad e`le .my`e z`hg oebk ,miycw x`yéøéîâ àúëìéä àäå
äì,drex Ð my`a ,dzn Ð z`hg zxenze .drex my`a Ð dzn z`hgay lkc Ð

epiidc ,xeav zacpl einc elti a`zqiyke

.dleräéòøì ÷úéðù íùàmilyd m` Ð

Ð a`zqp `ly cr mzq ehgye mcwe ,drexl

,i`w dler myl dinzq `dc ,dlerl xyk

.minclàì ÷úéð àìextiky it lr s`e Ð

,diirxl epic wzip `l oiicre li`ed .eilra

.ixnbl leqt Ð mzq ehgyeàîòè éàî
àäé åúééååäá àåä íùà àø÷ øîàãÐ

,my`l diaexw`l ifg `le ,`ed my` oiicre

.leqt jklidäéðéî åäìåë éì ÷åôéúåÐ

.dipin lirl edl opiyxc edlek `dcàùú
åäééòøîî åìéôà úàáå"z`ae `yz" i`d Ð

miycwl `l` ,`z` zexenze zeclel e`l

od elit` ,`iid iiezi`l el xdfn `wc ,onvr

`l Ð zelrl lbxd onf ribde ,xt`a drxna

mb`a oywal odixg` gxeh ipi`" :xn`i
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:`pixg` `pyilåäééâøåîî åìéôàelit` Ð
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epi` Ð gk iyeyz mdy oeik :`pin` jzrc
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xzeny mewnn elit` Ð "ediirxnn"

oi`c ,ux`l uega epiidc ,dlcble dzerxl

dyxcd `id efe .l`xyi ux`a dnda oilcbn

Ð "jl eidi xy` jiycw wx" :ixtqa `zi`c

s` leki .ux`l uegn miycw oi`iany o`kn

dne ,"wx" xnel cenlz Ð ?ok xyrne xeka

xg` ?el` z` `ivedle el` z` zeaxl zi`x
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oilk`p opi` xnelk ,onewna dqpxt odl oi`y

yiy el` z` ip` `ivene ,ux`l uega onena

onena oilk`py xnelk ,onewna dqpxt odl

.ux`l uegaéáøminly cle xne` xfril`

:`xnba yxtnck ,`ed opaxcne Ð axwi `l

.mixcr mixcr epnn lcbi `ny

íéîëçåepiid minkg :oeir jixv Ð axwi mixne`!`nw `pzäéôåìéçå.zecner odizy ixde ,dpey`xd z`vnpe dizgz zxg` yixtde dca` epiid Ðøîàxfril` iax

oa ryedi iaxe .eaxwi `l` ,eaxwi `ly ewlgp `ly `xazqn :xn` dax ,`xnba i`xen` ibilt `da Ð axwi `ly dxenz [cle] cle lre minly [cle] cle lr ewlgp `l
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`oifgeקצפ mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

áùë.dlh cle :rnyn Ðáø÷ àåä.aizk minlya `xw `dc ,minly cle Ðãìå
éàîã.oiaixw miycwd lk cle oi`e :zxn`c ,hrnn `w Ðúøùåòîä ãìåxyrn Ð

lk`ie drxi `l` ,axw epi` dcle Ð dcli jk xg`e ixiyra dawp d`viy ,dnda¥¨

.milral enena lk`py xyrn oick ,milral enenaøîâ øåëáîaxw `l xekaae Ð

xkf `dc ,xekaa cle `kil `dc ,dicic cle

.`edäùòá øáåò íåéå íåé ìëáz`ae" Ð

oey`x lbxa :rnync ,"my mz`ade dny

.jilry mixcp lk `ad ,dny `azyúøöòî
äéìëéîì éòá`l gqta `nlyac Ð

clepc ,ded onf xqegn :xeni`c ,diaxw`

dray el e`lniy mcew lbxd xare ,gqta

.miniêãéàå`kid lk :jl xn` ciaf ax Ð

Ð zxvra icin ixekc`l irae "gqt" ipzc

ded i` la` ."bg" dil ixw `le ,"zxvr" ipz

ipz ded Ð "zevnd bg" oeyla gqtl xkcn

."bg" oeyla zxvrléëä éà"bg" i`dc Ð

.dleg dedc inp i` ,`ed zereayéàî
äéúåãäñà`z` i`n ,qiitt iaxc Ð

opireny`l?bg i`dc zxn` i` `nlyac

iax `z` Ð dleg ded `l zxvrae ,zekeq

i`n `zyd `l` ,`axcn iwet`l qiitt

dipin opirny?äðùîäãåúë åìà éøäÐ

.dlile meil oilk`pe ,oiaixweàøîâåäî
áéø÷é (äéì) äãåúä øîåàdcez lr m`" Ð

:azknl [ivn] dedc .'ebe "aixwde epaixwi

."dcezd gaf lr aixwde (dcez lr m`)"

áéø÷é äãåú øîåì ãåîìú.mewn lkn Ð

äéðùaixwdy xg`l epaixwi m` Ð

.dpey`xdåðáéø÷é,mipy `le cg` Ð

`l daxwdn eli`c ,hrnn `wc `ed mglne

lr m`"n edl opixnbck .dipy dl hrnn

.daxwc ,"dcez'åë úåáøì ïéðî.daxwdl Ð

úåôéìçåzxg` yixtde dca` oebk Ð

.dizgzäðùîäìåò úøåîúxind oebk Ð

.dlera xkfäøåîú ãìåxind m` oebk Ð

.xkf dxenzd dclie dlera dawpàøîâ
àðù éàîibilt `lc dler zxenz cle iab Ð

,'ek "el` ixd" xn`w lkd ixacac ,opax

.miyi`l lilk oiiedeäìåò ãìå éáâ àôéñáå
`l` aixwi `l envr `edc ,opax ibilt Ð

.eincäéåðù ú÷åìçîáoiwlegy myk Ð

ipzwc `yixe .dpey`xa oiwleg jk ,seqa

.`id xfril` iax Ð "dlerk el` ixd"éáâ
äáéø÷ äéîéà äøåîú ãìådini` e`l Ð

olek el` e`ay oey`x ycwd `l` ,ynn

yixtn iab la` ,ded xkfc ,axw `ed egkn

,oey`x ycwd dzid `id Ð dlerl dawp

.daxw `leíùà úøåîúdkldc ,erxi Ð

Ð dzn z`hgay lk :`ed ipiqn dynl

.dzn z`hg zxenze ,drex my`aäáãðìÐ

.xeav zacp odincn oiaixwy ,zexteyl

åúåîéyixa "my`k z`hgk" dil zi`c Ð

.(a,i) migaf zkqnäìåò ïäéîãá àéáéÐ

.ilf` cigi zacpl zexzencåîöò àåäÐ

`l dini`c oeik ,`nl` .`l Ð dxenz cle

daixw dawp oi`c ,dler zaxwdl `ifg

ixinb Ð xkf i`ed elit`c :cere .dler

.axw `l inp cle jklid ,drex my` zxenzc

axwc xn`w i`n` dawp zler cleae?
åîà ìò äìåò íù àëéàãdnda yixtnd Ð

dlerl `dc ,dler my dlr `ki` Ð dlerl

ikd elit` Ð `id dawpc meyn i`e .dycw`

.dler myl epiidc ,dler dinc Ð xknzykl `dc :cere .serd zlera dawp epivn ixdy ,dlr dler my
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éðúaxw `ed oey`x cle yicwn `ed ayk m` iel oa ryedi iaxl ireiql `iig iax

oey`x cle Ð xfril` iaxl i`c .opaxk jgxk lr epiide Ð axw epi` ipy cle

ipy clec `d i`ce `dc .`nlra `zknq` `l` dpi` dyxc jde .llk axw epi`

dl iwen (a,ev) migqtae .mixcr mixcr epnn lcbi `ny ,opaxcn epiid axw epi`

.`pixg` `yxcl i`dlàúøöòîira

ira gqtn :jixt `l la` Ð dilkinl

.did onf xqegnc xyt`c ,dilkinléàikd

did `l i` `nlyac Ð dizecdq` i`n

`z`w Ð zekeqd bg i`de ,zxvra dleg

i`n `zyd `l` .`axc iwet`l qiitt iax

?opireny`úåôéìçådn oeir jixv Ð

yixtde dca`e dcez yixtd i`c ?zetilg

ixde ,dpey`xd z`vnpe dizgz zxg`

dil opirny xak `d Ð zecner odizy

!`ziixac `yixnìáàdxenz cle iab

`l` ,ynn dini` e`l Ð daxw inp dini`c

,axw `ede ,ogkn el` e`ay oey`x ycwd

.`ed xkfcïäéîãáÐ `l envr `ed oi`

ip`y `nlc ?ol rnyn `w i`n :xn`z m`e

my`a dzn z`hgay lkc Ð axw `lc `kd

my`a ikd meyne ,dzn z`hg clee ,drex

:xnel yie !axwi `l envr `ed la` ,drxi

ikiiyc ipda `l` drex my`a dxnbp `lc

,extkzp e` eilra ezn oebk ,my`a ezkldk

rax` ipd lkc ,dzpy dxar e` dxenz e`

e`lc my` cle la` .ezkldk my`a ikiiyc

dia jiiy `le `ed xkf my`c ,`ed ezkldk

.dkldd dxnbp `l `da Ð cle

àìàm`e Ð axw `l ezixn`c ekcicl

`d itl ,opaxl opaxn dywiz :xn`z

daxw dini`c `kidc lirl `ax xn`c

clea `kde ,axw inp clec ecen opax elit`

edl ded ok m` ,daxw dini` my` zxenz

axc :xnel yie !axwi envr clec xninl

`axc `iepiy i`d dil zil `kdc `cqg

xa xa dax ipynck dil `xiaq `l` ,lirlc

.`id xfril` iaxe diepy zwelgna dpg

`c `kidc lirl ipync `axedaxw dini

,`pixg` `iepiy `kd ipyn ,ecen opax elit`

.`pixg` `iepiy ipyn `axc jenqa `zi`ck

axc xninl ivn mlerlc yxit x"nxd ixene

,lirlc `axc `iepiy dil zi` inp `cqg

elit` daxw dini`c `kidc xn`c `dc

dler zxenz cle iab ilin ipd ,ecen opax

ikd meyne ,dler axw ycwd zligz xwirc

la` .dler axw envr cled `diy `ed oic

zligz xwirc ,my` zxenz cle iab `kd

`diy oic oi` ,dler `le my` axw ycwd

iaxl xn`w inp ikde .dler axw cled

oi`c ,dclie dlerl dawp yixtna xfril`

.axw envr cled drex `l` dler axw xwir

,my` zxenz clea xninl dil ded inp ikd

,dler axw ycwdd xwir oi`c ab lr s`e

.x"nxd ixen .axw envr cled
`l`
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.íçì ïéðeòè ïéàL ãáìáeàøîâeðúc ?éléî éðä àðî ¦§©¤¥§¦¤¤§¨¨¥¦¥§¨
" øîBà eäî :ïðaø?"epáéø÷é¯,äãáàå äãBz Léøôî ©¨©©¥©§¦¤©§¦¨§¨§¨

,äézçz úøçà LéøôäåúàöîðåïäézL éøäå ,äðBLàøä §¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤
áéø÷é äöøiL BæéàL ïépî ,úBãîBò?dnò dîçìåãeîìz §¦©¦¤¥¤¦§¤©§¦§©§¨¦¨©§

?íçì äðeòè äiðL àäz ìBëé ."áéø÷é äãBz" :øîBì¯ ©¨©§¦¨§¥§¦¨§¨¤¤
"epáéø÷é" øîBì ãeîìz¯úBaøì ïépî .íézL àìå úçà ©§©©§¦¤©©§Ÿ§©¦¦©¦§©

úBøeîz úBcìå?úBôéìçå¯ìò íàå" :øîBì ãeîìz ©§§©£¦©§©§¦©
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תמורה.  פרק שלישי - אלו קדשים דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dxenz(oey`x meil)

:`ziixan iel oa ryedi iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaø éðz̈¥©¦
àéiç`ziixaì éòeiñìly eyexitéåì ïa òLBäé éaøiax ixaca ¦¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦

minly zyxta xn`p ,oerny(f b `xwie),'áéø÷î àeä áNk íà'¦¤¤©§¦
`weecy hrnl `ae ,minly cle `edy dlh cle rnyn 'ayk'eãìå̈¨

,áø÷ ïBLàøla`éðL ãìå[cled cle].áø÷ Bðéà'e'àeährnl `a ¦¨¥¨¨¥¦¥¨¥
minly cle `weecy.áø÷ íéLãwä ìk ãìå ïéàå ,áø÷zligzae ¨¥§¥§©¨©¢¨¦¨¥

s`y ,oerny iax zhiya iel oa ryedi iax ixack x`ean `ziixad
.cled cle `le axw cle `weec minkg zrcl

lk cle oi`e axw `ed' `ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'axw miycwdéàîc ãìå,hrnl aezkd `aéàcle ¨¨§©¦

,íLàå äìBòc`ld,íä íéøëæ`l` mi`a mpi` el` zepaxw oky §¨§¨¨§¨¦¥
,mixkfnãìå éða àìå[dcled-].íäeéàcle hrnl,úàhçc`ld §Ÿ§¥¨¨¥¦§©¨

aàúëìéäipiqn dynl,àìæà äúéîìc dì éøéîbjxved dnle ¦§§¨§¦¥¨¦§¦¨¨§¨
.daxwdn ehrnl aezkd,àðéáø øîà`a xen`d herindééeúéàì ¨©©¦¨§¥¥

ãìådndadúøOeòîädnda xyrn zyecwa dycwzdeepi`y §©©§¤¤
.milral enena lk`ie ,men ea letiy cr drex `l` ,axw

l :`xnbd dywnàø÷ él änì úøOeòîä ãìå,daxwdn ehrnl §©©§¤¤¨¨¦§¨
ly dey dxifba `lddì øîb à÷ øBëaî 'äøáò' 'äøáò'epi`y £¨¨£¨¨¦§¨¨©¨

xekaa xn`p oky .axw(ai bi zeny)xn`pe ,'mgx xhR lk Yxarde'§©£©§¨¨¤¤¤¤
dnda xyrna(al fk `xwie)oeylne ,'haXd zgY xari xW` lM'Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤

dnkl xyrnl xekan dey dxifb eyxc mdipya xn`py 'dxard'
epivn `ly myky ,ef dey dxifba cenll yi s` ok m`e .mipic

k enk ,xkf `weec `ed xeka ixdy ,xeka ly clea daxwdcle o
:`xnbd zvxzn .axw epi` xyrnéøèöàCxyrn cle hrnl aezkd ¦§§¦

oky ,daxwdnàðéîà Czòc à÷ìñdey dxifba ecnell oi`y ©§¨©§¨£¦¨
y meyn xekan,øLôà éàMî øLôà ïéðc ïéàepivn `ly dn ixdy ¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

xekal didiy ze`ivna okzi `ly meyn `ed xeka clea daxwd
.axw dcle `ny dawpa mb epyiy dnda xyrn la` ,cle xkfà÷̈

ïì òîLî.axw epi` xyrn cle mby ©§©¨
:epzpyna epipy,'åë ñéétt éaøå ïBòîL éaø ãéòädxt epl dzidy ¥¦©¦¦§§©¦©§¨

dywn .bga minly dcle eplk`e ,gqta deplk`e minly igaf ly
:`xnbdøîàc àáøìeaíéLã÷,mda aiegn mc`yøáòL ïåék §¨¨§¨©¨¨¦¥¨¤¨©

ãçà ìâø íäéìò,ycwnl m`iad `leíäéìò øáBò íBéå íBé ìk £¥¤¤¤¤¨¨¨¥£¥¤
[äNòa] (øçàú ìáá)mkizlr dOW mz`ade ,dOW z`aE' ly ©£¥¨¨¨¨©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤

'ebe 'mkigafe(e-d ai mixac)bg cr cled z` aixwdln edzyd ji` , §¦§¥¤
`ld ,zekeqddéìëéî éòa úøöòîeaixwdl jixv did zereaya - ¥£¤¤¨¥¥§¥

:`xnbd zvxzn .elke`le,àáøc déîMî ãéáæ áø øîàeze`a ¨©©§¦¦§¥§¨¨
e ,zxvra axwdl cled ie`x did `l dyrnäìBç äéäL ïBâk§¤¨¨¤

,úøöòa.zekeqa wx edeaixwd ok lre ¨£¤¤
:dpynd ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdâç éàî ,øîà éLà áø©©¥¨©©©

éðz÷c éîð,dpynaúBòeáL âç.zekeqd bg `le ,did ©¦§¨¨¥©¨
:iy` ax uexizk `ax uxiz `l recn zyxtn `xnbdCãéàå`axe - §¦¨

meyn ,zereayd bgl `id dpynd zpeeky yxtl okzi `ly xaq
c'çñt' éðz÷c éëéä ìk,zereayd bg xkfen el jenqaeéðzzereay ¨¥¦§¨¨¥¤©¨¥

mya,'úøöò'.'bg' mya `le £¤¤
:`xnbd zl`ey .qiitt iax ly ezecra yecigd edn zyxtn `xnbd

déúeãäñà éàî éëä éàzekeqa axw cledy `ax ixack m` - ¦¨¦©©§¨¥
bga cled axwy iy` ax ixack e` ,zereaya dleg didy meyn
:`xnbd daiyn .ef zecra eprinydl qiitt iax `a dn ,zereayd

`a qiitt iaxé÷etàì[`ivedl-]øîàc øæòéìà éaøcîyãìå §©¥¦§©¦¡¦¤¤§¨©§©
,íéîìL áø÷é àì íéîìLeãéäñî÷[cirde-]c àeäminly cle §¨¦Ÿ¦§©§¨¦¨©§¥§

,áø÷ixack.minkg ¨¥

äðùî
:dcez oaxw zxenze ,dcez oaxw cle ly mdipic z` zx`an epzpyn

ãìåoaxw znda ly,dúøeîúe ,äãBzokeïãìålye dcez cle ly - §©¨§¨¨§¨¨
oke ,dcez zxenzãìålyelà éøä ,úBøBcä ìk óBñ ãò ,ïãìå §©§¨¨©¨©£¥¥

,äãBúkmeil lk`p mxyae ,gafnd iab lr miaixw mdixeni`e §¨

.dlileãáìáe[`l`-]íçì ïéðeòè ïéàL.dcez oaxwk ¦§©¤¥§¦¤¤

àøîâ
:dpynay mipicl xewnd z` zx`an `xnbdeðúc ,éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨

,ïðaøxn`py weqtd lr(ai f `xwie)dcFY lr m`' ,dcez oaxwa ©¨¨¦©¨
,'ebe 'dcFYd gaf lr aixwde ,EPaixwieäîweqtd recn -øîBàm`' ©§¦¤§¦§¦©¤©©¨©¥¦

dcFY lrepáéø÷ém`' xnel leki did ixde ,'dcFYd gaf lr aixwde ©¨©§¦¤§¦§¦©¤©©¨
,cnll `l` ,'epaixwi' zaiz `la 'dcezd gaf lr aixwde dcez lr

yúàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå ,äãBz Léøôî©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä,eiptláéø÷é äöøiL BæéàL ïépî ¨¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¤¦§¤©§¦

åz`dîçìaixwi,'áéø÷é äãBz' øîBì ãeîìz ,dnòrnyny §©§¨¦¨©§©¨©§¦
,odn zg` aixwd `l oiicry oeike ,dvxiy dcez lk aixwdl lekiy
did m` ,oiicre .dvxiy efi` aixwdl lekie ,dcez ze`xwp odizy

,'aixwi' aezkìBëéy ,xnel ziid,íçì äðeòè äiðL àäzoaxw oick ¨§¥§¦¨§¨¤¤
,mgl oerhy dcez,'epáéø÷é' øîBì ãeîìzlr m`' xnel leki didy ©§©©§¦¤¦©

y ,hrnl yi 'EPaixwi' ly e"`ede o"epdne ,'aixwi dcFYúçàcala ¨©§¦©§¦¤©©
,mgl dperh.íézL àìå,`ziixad dtiqenïépîcenll yiúBaøì §Ÿ§©¦¦©¦§©

úBãìå,dcez lyúBøeîz,dcez lyúBôéìçåeyxtedy zenda - §¨§©£¦
,zeaixw od s`y ,ca`y dcez oaxw itilglìò íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦©

,'äãBz`iadle dcezd lr siqedl lekiy rnyn 'lr' zaizne ¨
.mitqep zepaxw,`ziixad dtiqenïlek eäé ìBëé,zexenz ,zecle-] ¨§¨

[dcez ly ,zetilge,íçì úBðeòè,envr dcez oaxwkøîBì ãeîìz §¤¤©§©
,'äãBzä çáæ ìò'dy ,rnyn 'dcezd' zaizay dricid `"dneäãBz ©¤©©¨¨

caladúôéìçå dúøeîúe dãìå àìå ,íçì äðeòèdcez lyäðeòè §¨¤¤§Ÿ§¨¨§¨¨©£¦¨¨§¨
.íçì¤¤

äðùî
,dler zxenz cle ,dler zxenz ly mdipic z` zx`an epzpyn

`idy dnda :dler clee,äìBò úøeîzokeãìån clepyäøeîzly §©¨§©§¨
oke ,dlerelà éøä ,íìBòä ìk óBñ ãò dãìå ãìå ãìåmiaixw §©§©§¨¨©¨¨¨£¥¥
äìBòk,dnvrèLôä ïéðeòèe,xerdçezéðå,xyadíéMàì ìéìëå ¨¨§¦¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦

.dlerk ,dkxrnd y` iab lr sxyp [xerd caln] mteb lke -
:dpynd zxne`,øëæ äãìéå ,äìBòì äá÷ð Léøônäcledãò äòøé ©©§¦§¥¨§¨§¨§¨¨¨¦§¤©

áàzñiL,[men ea letiy-]äìBò åéîãa àéáéå ,øënéåzacpl ¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨¨
.xeaiv.äìBò áø÷é Bîöò àeä ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§¦§©¨

àøîâ
.dler cle ly epica ewlgp xfril` iaxe minkgy x`ean dpyna

enz clea ,dpynd ly `yixa mb m`d ,zxxan `xnbd,dler zx
:`xnbd zl`ey .xfril` iaxe minkg ewlgpàðL éàîa,àLéøiabl ©§¨¥¨

,dler zxenz cleéâéìt àìcmicen `l` ,xfril` iax lr minkg §Ÿ§¦¥
,dnvr dlerk axwyàðL éàîea,àôéñ,dler cle iabléâéìôc ©§¨¥¨¦§¦¥

ea letiy cr drxi `l` axw epi`y mixaeqe xfril` iax lr minkg
.men

:`xnbd daiynäéeðL ú÷Bìçîa ,äpç øa øa äaø øîà`yixd - ¨©©¨©©©¨§©£¤§¨
,`yixa s` miwleg minkg `l` ,lkd ixac dpi` dpynd ly

,men ea letiy cr drxi `l` axw epi`y mixaeqeåzrckéaø §©¦
àéä øæòéìà.dzpyp ¡¦¤¤¦

:sqep ote`a `xnbd daiynàîéz eléôà ,øîà àáøåly `yixdy §¨¨¨©£¦¥¨
zrck mb `id dpynd,øæòéìà éaøc déìò éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø©¨¨©¨Ÿ§¦¥£¥§©¦¡¦¤¤

äìBòì äá÷ð Léøôî éab àlàenvr cledy mixaeq dfay ,dclie ¤¨©¥©§¦§¥¨§¨
oeik ,axw epi`äáéø÷ àì dénéàcitl ,daxwdl die`x dpi` - §¦¥Ÿ§¥¨

,en` oick cled oice ,dawpd on d`a dpi` dleryìáàiabläøeîz £¨§¨
,[dler zxenz cle-]äáéø÷ éîð dénéàcdpey`xd dndad mby - §¦¥©¦§¥¨

dcle lye dxenzd ly dzyecwe ,da cled ly en` z` xindy
,xkf `id ixdy ,daxwdl die`x `id ,dgekn d`aïðaø eléôà£¦©¨¨

,eãBî.dzenk daxwdl ie`x ,dxenz cley
axw envr `edy xfril` iax xaeq dler clea recn ,dywn `xnbd
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קצפ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dxenz(oey`x meil)

:`ziixan iel oa ryedi iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaø éðz̈¥©¦
àéiç`ziixaì éòeiñìly eyexitéåì ïa òLBäé éaøiax ixaca ¦¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦

minly zyxta xn`p ,oerny(f b `xwie),'áéø÷î àeä áNk íà'¦¤¤©§¦
`weecy hrnl `ae ,minly cle `edy dlh cle rnyn 'ayk'eãìå̈¨

,áø÷ ïBLàøla`éðL ãìå[cled cle].áø÷ Bðéà'e'àeährnl `a ¦¨¥¨¨¥¦¥¨¥
minly cle `weecy.áø÷ íéLãwä ìk ãìå ïéàå ,áø÷zligzae ¨¥§¥§©¨©¢¨¦¨¥

s`y ,oerny iax zhiya iel oa ryedi iax ixack x`ean `ziixad
.cled cle `le axw cle `weec minkg zrcl

lk cle oi`e axw `ed' `ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'axw miycwdéàîc ãìå,hrnl aezkd `aéàcle ¨¨§©¦

,íLàå äìBòc`ld,íä íéøëæ`l` mi`a mpi` el` zepaxw oky §¨§¨¨§¨¦¥
,mixkfnãìå éða àìå[dcled-].íäeéàcle hrnl,úàhçc`ld §Ÿ§¥¨¨¥¦§©¨

aàúëìéäipiqn dynl,àìæà äúéîìc dì éøéîbjxved dnle ¦§§¨§¦¥¨¦§¦¨¨§¨
.daxwdn ehrnl aezkd,àðéáø øîà`a xen`d herindééeúéàì ¨©©¦¨§¥¥

ãìådndadúøOeòîädnda xyrn zyecwa dycwzdeepi`y §©©§¤¤
.milral enena lk`ie ,men ea letiy cr drex `l` ,axw

l :`xnbd dywnàø÷ él änì úøOeòîä ãìå,daxwdn ehrnl §©©§¤¤¨¨¦§¨
ly dey dxifba `lddì øîb à÷ øBëaî 'äøáò' 'äøáò'epi`y £¨¨£¨¨¦§¨¨©¨

xekaa xn`p oky .axw(ai bi zeny)xn`pe ,'mgx xhR lk Yxarde'§©£©§¨¨¤¤¤¤
dnda xyrna(al fk `xwie)oeylne ,'haXd zgY xari xW` lM'Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤

dnkl xyrnl xekan dey dxifb eyxc mdipya xn`py 'dxard'
epivn `ly myky ,ef dey dxifba cenll yi s` ok m`e .mipic

k enk ,xkf `weec `ed xeka ixdy ,xeka ly clea daxwdcle o
:`xnbd zvxzn .axw epi` xyrnéøèöàCxyrn cle hrnl aezkd ¦§§¦

oky ,daxwdnàðéîà Czòc à÷ìñdey dxifba ecnell oi`y ©§¨©§¨£¦¨
y meyn xekan,øLôà éàMî øLôà ïéðc ïéàepivn `ly dn ixdy ¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

xekal didiy ze`ivna okzi `ly meyn `ed xeka clea daxwd
.axw dcle `ny dawpa mb epyiy dnda xyrn la` ,cle xkfà÷̈

ïì òîLî.axw epi` xyrn cle mby ©§©¨
:epzpyna epipy,'åë ñéétt éaøå ïBòîL éaø ãéòädxt epl dzidy ¥¦©¦¦§§©¦©§¨

dywn .bga minly dcle eplk`e ,gqta deplk`e minly igaf ly
:`xnbdøîàc àáøìeaíéLã÷,mda aiegn mc`yøáòL ïåék §¨¨§¨©¨¨¦¥¨¤¨©

ãçà ìâø íäéìò,ycwnl m`iad `leíäéìò øáBò íBéå íBé ìk £¥¤¤¤¤¨¨¨¥£¥¤
[äNòa] (øçàú ìáá)mkizlr dOW mz`ade ,dOW z`aE' ly ©£¥¨¨¨¨©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤

'ebe 'mkigafe(e-d ai mixac)bg cr cled z` aixwdln edzyd ji` , §¦§¥¤
`ld ,zekeqddéìëéî éòa úøöòîeaixwdl jixv did zereaya - ¥£¤¤¨¥¥§¥

:`xnbd zvxzn .elke`le,àáøc déîMî ãéáæ áø øîàeze`a ¨©©§¦¦§¥§¨¨
e ,zxvra axwdl cled ie`x did `l dyrnäìBç äéäL ïBâk§¤¨¨¤

,úøöòa.zekeqa wx edeaixwd ok lre ¨£¤¤
:dpynd ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdâç éàî ,øîà éLà áø©©¥¨©©©

éðz÷c éîð,dpynaúBòeáL âç.zekeqd bg `le ,did ©¦§¨¨¥©¨
:iy` ax uexizk `ax uxiz `l recn zyxtn `xnbdCãéàå`axe - §¦¨

meyn ,zereayd bgl `id dpynd zpeeky yxtl okzi `ly xaq
c'çñt' éðz÷c éëéä ìk,zereayd bg xkfen el jenqaeéðzzereay ¨¥¦§¨¨¥¤©¨¥

mya,'úøöò'.'bg' mya `le £¤¤
:`xnbd zl`ey .qiitt iax ly ezecra yecigd edn zyxtn `xnbd

déúeãäñà éàî éëä éàzekeqa axw cledy `ax ixack m` - ¦¨¦©©§¨¥
bga cled axwy iy` ax ixack e` ,zereaya dleg didy meyn
:`xnbd daiyn .ef zecra eprinydl qiitt iax `a dn ,zereayd

`a qiitt iaxé÷etàì[`ivedl-]øîàc øæòéìà éaøcîyãìå §©¥¦§©¦¡¦¤¤§¨©§©
,íéîìL áø÷é àì íéîìLeãéäñî÷[cirde-]c àeäminly cle §¨¦Ÿ¦§©§¨¦¨©§¥§

,áø÷ixack.minkg ¨¥

äðùî
:dcez oaxw zxenze ,dcez oaxw cle ly mdipic z` zx`an epzpyn

ãìåoaxw znda ly,dúøeîúe ,äãBzokeïãìålye dcez cle ly - §©¨§¨¨§¨¨
oke ,dcez zxenzãìålyelà éøä ,úBøBcä ìk óBñ ãò ,ïãìå §©§¨¨©¨©£¥¥

,äãBúkmeil lk`p mxyae ,gafnd iab lr miaixw mdixeni`e §¨

.dlileãáìáe[`l`-]íçì ïéðeòè ïéàL.dcez oaxwk ¦§©¤¥§¦¤¤

àøîâ
:dpynay mipicl xewnd z` zx`an `xnbdeðúc ,éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨

,ïðaøxn`py weqtd lr(ai f `xwie)dcFY lr m`' ,dcez oaxwa ©¨¨¦©¨
,'ebe 'dcFYd gaf lr aixwde ,EPaixwieäîweqtd recn -øîBàm`' ©§¦¤§¦§¦©¤©©¨©¥¦

dcFY lrepáéø÷ém`' xnel leki did ixde ,'dcFYd gaf lr aixwde ©¨©§¦¤§¦§¦©¤©©¨
,cnll `l` ,'epaixwi' zaiz `la 'dcezd gaf lr aixwde dcez lr

yúàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå ,äãBz Léøôî©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä,eiptláéø÷é äöøiL BæéàL ïépî ¨¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¤¦§¤©§¦

åz`dîçìaixwi,'áéø÷é äãBz' øîBì ãeîìz ,dnòrnyny §©§¨¦¨©§©¨©§¦
,odn zg` aixwd `l oiicry oeike ,dvxiy dcez lk aixwdl lekiy
did m` ,oiicre .dvxiy efi` aixwdl lekie ,dcez ze`xwp odizy

,'aixwi' aezkìBëéy ,xnel ziid,íçì äðeòè äiðL àäzoaxw oick ¨§¥§¦¨§¨¤¤
,mgl oerhy dcez,'epáéø÷é' øîBì ãeîìzlr m`' xnel leki didy ©§©©§¦¤¦©

y ,hrnl yi 'EPaixwi' ly e"`ede o"epdne ,'aixwi dcFYúçàcala ¨©§¦©§¦¤©©
,mgl dperh.íézL àìå,`ziixad dtiqenïépîcenll yiúBaøì §Ÿ§©¦¦©¦§©

úBãìå,dcez lyúBøeîz,dcez lyúBôéìçåeyxtedy zenda - §¨§©£¦
,zeaixw od s`y ,ca`y dcez oaxw itilglìò íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦©

,'äãBz`iadle dcezd lr siqedl lekiy rnyn 'lr' zaizne ¨
.mitqep zepaxw,`ziixad dtiqenïlek eäé ìBëé,zexenz ,zecle-] ¨§¨

[dcez ly ,zetilge,íçì úBðeòè,envr dcez oaxwkøîBì ãeîìz §¤¤©§©
,'äãBzä çáæ ìò'dy ,rnyn 'dcezd' zaizay dricid `"dneäãBz ©¤©©¨¨

caladúôéìçå dúøeîúe dãìå àìå ,íçì äðeòèdcez lyäðeòè §¨¤¤§Ÿ§¨¨§¨¨©£¦¨¨§¨
.íçì¤¤

äðùî
,dler zxenz cle ,dler zxenz ly mdipic z` zx`an epzpyn

`idy dnda :dler clee,äìBò úøeîzokeãìån clepyäøeîzly §©¨§©§¨
oke ,dlerelà éøä ,íìBòä ìk óBñ ãò dãìå ãìå ãìåmiaixw §©§©§¨¨©¨¨¨£¥¥
äìBòk,dnvrèLôä ïéðeòèe,xerdçezéðå,xyadíéMàì ìéìëå ¨¨§¦¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦

.dlerk ,dkxrnd y` iab lr sxyp [xerd caln] mteb lke -
:dpynd zxne`,øëæ äãìéå ,äìBòì äá÷ð Léøônäcledãò äòøé ©©§¦§¥¨§¨§¨§¨¨¨¦§¤©

áàzñiL,[men ea letiy-]äìBò åéîãa àéáéå ,øënéåzacpl ¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨¨
.xeaiv.äìBò áø÷é Bîöò àeä ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§¦§©¨

àøîâ
.dler cle ly epica ewlgp xfril` iaxe minkgy x`ean dpyna

enz clea ,dpynd ly `yixa mb m`d ,zxxan `xnbd,dler zx
:`xnbd zl`ey .xfril` iaxe minkg ewlgpàðL éàîa,àLéøiabl ©§¨¥¨

,dler zxenz cleéâéìt àìcmicen `l` ,xfril` iax lr minkg §Ÿ§¦¥
,dnvr dlerk axwyàðL éàîea,àôéñ,dler cle iabléâéìôc ©§¨¥¨¦§¦¥

ea letiy cr drxi `l` axw epi`y mixaeqe xfril` iax lr minkg
.men

:`xnbd daiynäéeðL ú÷Bìçîa ,äpç øa øa äaø øîà`yixd - ¨©©¨©©©¨§©£¤§¨
,`yixa s` miwleg minkg `l` ,lkd ixac dpi` dpynd ly

,men ea letiy cr drxi `l` axw epi`y mixaeqeåzrckéaø §©¦
àéä øæòéìà.dzpyp ¡¦¤¤¦

:sqep ote`a `xnbd daiynàîéz eléôà ,øîà àáøåly `yixdy §¨¨¨©£¦¥¨
zrck mb `id dpynd,øæòéìà éaøc déìò éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø©¨¨©¨Ÿ§¦¥£¥§©¦¡¦¤¤

äìBòì äá÷ð Léøôî éab àlàenvr cledy mixaeq dfay ,dclie ¤¨©¥©§¦§¥¨§¨
oeik ,axw epi`äáéø÷ àì dénéàcitl ,daxwdl die`x dpi` - §¦¥Ÿ§¥¨

,en` oick cled oice ,dawpd on d`a dpi` dleryìáàiabläøeîz £¨§¨
,[dler zxenz cle-]äáéø÷ éîð dénéàcdpey`xd dndad mby - §¦¥©¦§¥¨

dcle lye dxenzd ly dzyecwe ,da cled ly en` z` xindy
,xkf `id ixdy ,daxwdl die`x `id ,dgekn d`aïðaø eléôà£¦©¨¨

,eãBî.dzenk daxwdl ie`x ,dxenz cley
axw envr `edy xfril` iax xaeq dler clea recn ,dywn `xnbd
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xcde"קצפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dxenz(ipy meil)

ìáàlãìå (úøåîú) éablyàkéìc ,íLà [úøeîz]oi`y -íL £¨©¥§©§©¨¨§¥¨¥
ïéà åéîãác øæòéìà éaø éãBî ,Bnà ìò äìBòeincn wxy - ¨©¦¥©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦

la` ,dler miaixwnáø÷ àì Bîöò àeä.dlerl ©§Ÿ¨¥
:`ax ly evexiz lr dywn `xnbdééaà déáéúéà,`axléòa éëå ¥¦¥©©¥§¦¨¥

øæòéìà éaødidiy jixvn xfril` iax ike -Bnà ìò äìBò íLly ©¦¡¦¤¤¥¨©¦
,dlerl axwi envr `edy ick cledäá÷ð Léøônä ,àéðz àäå§¨©§¨©©§¦§¥¨

ìoaxw,Bçñt,xkfd on `l` `a epi` gqteáàzñzL ãò äòøz- §¦§¦§¤©¤¦§¨¥
,men da letiyäéîãa àéáéå ,øënúåoaxw.çñtef dnda m`e §¦¨¥§¨¦§¨¤¨¤©

,äãìécledáàzñiL ãò äòøé,[men ea letiy-]àéáéå ,øënéå ¨§¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦
åéîãaoaxw.çñtdndad m`e ,`ziixad dtiqenäøéizLð`le §¨¨¤©¦§©§¨

l cr dze` aixwd,çñtä øçàdpic ,gqt oaxw onf xar xaky ©©©¤©
it lr s`] minly oaxwl daixwdl xyt` i`y `l` ,minly oaxwk
dleqt dyecw gkn d`a dzyecwy oeik ,[dawpd on mi`a minlyy

`l` ,daxwdl die`x dpi`y[áàzñzL] (áàúñéù) ãò äòøz- ¦§¤©¤¦§¨¥
,men da letiyäéîãa àéáéå ,[øënúå]oaxw.íéîìLiqendt §¦¨¥§¨¦§¨¤¨§¨¦
m`e ,`ziixadäãìécled ,gqtd xg`láàzñiL ãò äòøéletiy-] ¨§¨¦§¤©¤¦§¨¥

,[men eaåéîãa àéáéå ,øënéåoaxwøæòéìà éaø .íéîìLwleg §¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦©¦¡¦¤¤
e,øîBà,gqtd xg`l dcli m`àeä[cled-].íéîìLa áø÷é Bîöò ¥©§¦§©¦§¨¦

:`ziixadn `ax lr `iyewd z` iia` miiqnàëä àäå,o`k ixde - §¨¨¨
,gqtd xg`l dclia ,epipipraBnà ìò íéîìL íL àkéìcly §¥¨¥§¨¦©¦

,gqt myl dyicwd ixdy ,cledøæòéìà éaø øîàåyáø÷émyl §¨©©¦¡¦¤¤¦§©
,íéîìLen` lr oi` m` mb ,miieqn oaxw myl axw cledy ,gkene §¨¦

dawp yixtna `weecy xn`y `ax lr dywe ,oaxw eze` my z`
cledy xfril` iax xaeq ,m`d lr dler my yiy ,dclie dlerl

.dler myl axw envr
:`xnbd zvxzn[àáø] déì øîà,iia`l(øæòìà éáø)dnda clen ¨©¥¨¨
l cr dxiizypyúøîà à÷ çñtä øçàepi` ,dywy xne` dz` - ©©©¤©¨¨§©

c meyn ,okéðàLl dclia oicd [dpey-]çñt øúBîc ,çñtä øçà ©¥©©©¤©§©¤©
déôeb,gqt oaxwl dyxtedy dnda oebk] envr gqtd xzeny - ¥

,[egqtl zxg` dnda aixwd milrad seqale,íéîìL áø÷mb okle ¨¥§¨¦
gqt my dpnn rwt ,gqtd xg`l dxiizype egqtl dawp yixtda
my yi ixdy ,minly axw cled ,dcli m`e ,minly my dilr lge

.en` lr minly
:`ax uexiz lr dywn iia`éëä éàiax ly enrhy ,jk m` - ¦¨¦

my lg gqtd xg`ly meyn `ed ,minly axw envr `edy xfril`
,en` lr minlyéîð âBìôéðmb welgi xfril` iaxy -àLéøaly ¦§©¦§¥¨

,minly myl axwi envr cled ,gqtd mcew dcli m`y ,`ziixad
gqty ,xyk minly myl gqtd z` hgy m` ,gqtd mcew s`y oeik
my lgy ,`vnpe ,minly `ed [oqip c"ia `ly-] dpyd zeni x`ya
envr cledy xne`e wleg `l xfril` iax recne ,en` lr minly

.minly myl axw
:`ax uxzndéì øîà,iia`l `axïéà,[ok`-]éîð éëäiaxy myk - ¨©¥¦¨¦©¦

,`yixa `ed wleg jk ,`tiqa wleg xfril`éâéìôeiaxe minkge - §¦¥
envra axw epi` cled minkg zrcly ,`yixa mb miwleg xfril`
myl axw envr cled xfril` iax zrcle ,gqt einca `iai `l`

.minly
zenewnd lka ,xfril` iax zrc z` xg` ote`a x`an iia`

:`xnbd zxne` .lirl exkfedyéãéî âéìt àì ,øîà ééaàiax - ©©¥¨©Ÿ¨¦¦¦

ly enrhy ,minkg ixac lr `ziixad ly `yixa wleg epi` xfril`
epi` ,dler myl axw cled dlerl dawp yixtnay xfril` iax

,`ed enrh `l` ,en` lr dler my yiy meynéøéîâcelaiwy-] ¦§¦¥
,[minkgìeze`øúBnäL íB÷î,oaxw myl dyixtdy dnda-] §§¤©¨

[zxg`a xtkzp seqale,CìBämbãìeämyl dyixtdy dawp ly ¥©¨¨
,dawpd on `a epi`y oaxwCìBäeze` ly xzena dyrpy dne - ¥

,dlerl dawp yixtna okle ,oaxw eze` ly clea mb dyrp ,oaxw
cle jk ,dacpa d`a dler ixdy ,dler myl axw dler xzeny myk
dawp yixtna oke ,dler myl axw ,dlerl yixtdy dawp ly
dawp ly cle jk ,men ea letiy cr drex my` xzeny myk ,my`l
,egqtl dawp yixtna oke ,men ea letiy cr drex ,my`l yixtdy

dclie,çñtä øçàìmykøúBîcgqtd xg`l ,gqtdáø÷myl §©©©¤©§¨¨¥
,íéîìLjkãìåegqtl dyixtdy dawpáø÷ éîðmyl,íéîìL §¨¦¨¨©¦¨¥§¨¦

ìáàdclie ,egqtl dawp yixtna,çñtä éðôìie`x epi` exzen £¨¦§¥©¤©
e ,en` oick epic `l` ,melkl ie`x epi` cled s` okle ,melkldénéà¦¥

dLc÷à éàîìixd ,dyicwd dyecw efi` myl ,en`e -çñt éîãì §©©§§¨¦§¥¤©
okle ,dyicwdçñt éîãì éîð ãìå.envra axw epi`e ,yecw `ed ¨¨©¦¦§¥¤©

:iia` ly evexiz lr dywn `xnbdàîç øa àá÷eò áø áéúî¥¦©§¨©¨¨
,iia`lïðéøîà éîe[ep` mixne` ike-]dénéàcî[en`y oeikn-] ¦©§¦©¦§¦¥

`l` dyecw dpi`éîð ãìå ,éîãì`l` yecw epi`àéðúäå ,éîãì- ¦§¥¨¨©¦¦§¥§¨©§¨
,`ziixaa epipy `ldeì äá÷ð Léøônäoaxw myàéä ,çñt ©©§¦§¥¨§¤©¦

eáàzñiL ãò eòøé äéúBãìåe,[men mda letiy-]àéáéå ,eøënéå ©§¤¨¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦
àeä ,øîBà øæòéìà éaø .çñt íäéîãacled -áø÷é Bîöòmyl ¦§¥¤¤©©¦¡¦¤¤¥©§¦§©

oaxwàëä àäå .çñt,egqtl dyixtdy dawp clea ,o`k ixde - ¤©§¨¨¨
dénéàc`l` dyecw dpi`,éîãì,daixw dpi` dnvr `id la`ås` §¦¥¦§¥§
ok it lràeä øæòéìà éaø øîà[cled-]áø÷ Bîöòmylàìå ,çñt ¨©©¦¡¦¤¤©§¨¥¤©§Ÿ

dénéàa déì ïðéî÷Bî,en` ly dpica cled z` micinrn ep` oi`e - §¦©¥§¦¥
.gqt myl daixw dpi`y

:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà,iia` lr ef `ziixan zeywdl oi` ¨©©¦¨
y meynúøaeòî äîäa Léøôîaegqtlïðé÷ñòe ,`ziixaaéaø §©§¦§¥¨§¤¤©§¦©©¦

øîàc ïðçBé éaøk øáñ øæòéìàyíàdndad z` yicwdy drya ¡¦¤¤¨©§©¦¨¨§¨©¦
,zxaerndBøéiL`ed ixd ,eyicwd `le xaerl,øéieLîyecw epi`e ¦§§¨

,en`a yiy dyecwaàeä Bnà Cøé åàì øaeòcxaerdy oeikn - §¨¨¤¤¦
okle ,envr ipta sebk `ed ixd `l` ,en` ly dtebn wlgk oecip epi`
dtebn wlgl aygp epi` ,en` mr cgi eyicwd `l` ,exiiy `l m` mb

,dgekn yecw epi`e ,en` lyå`weecàéä BnàefäLã÷ àìc §¦¦§Ÿ¨§¨
aàeä] (äùã÷ àéä) ìáà ,óebä úMeã÷cled -[Léã÷zyecwa §©©£¨¨¦

.gqt myl axwe ,sebd
dndaa xaecn `ziixaay `piax ly evexizl di`x d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .zxaernéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
àøazñî éîð éëä ,àðéáøì[jixack xazqn ok`-]äîäáác §©¦¨¨¦©¦¦§©§¨§¦§¥¨

ïðé÷ñò úøaeòî,`ziixaaéðz÷cîoeyl dhwp `ziixady dnn - §¤¤©§¦©¦§¨¨¥
egqtl dawp yixtnd','äéúBãìåe àéämbe dndad mby rnyn ¦©§¤¨

aezkl `ziixal did ok `l m`y ,ycwdd zrya mlera eid cled
`ziixad oeylk ,'drxi xkf dcli ,drxz egqtl dawp yixtnd'

`l` ,lirldpéî òîLdndaa xaecn `ziixaay o`kn gken - §©¦¨
.ycwdd zrya zxaern dzidy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dxenz(iyiy meil)

:dziiyew z` `xnbd zx`anàîìàc ,ef `ziixan gken -déì úéà ©§¨¦¥
ïBòîL éaøì äáãðz`hg zern xzeny dcen oerny iax s`y - §¨¨§©¦¦§

s`y ycgl `a in` iaxy yxtl oi` ok m`e .dacpl jled my`e
yxetn xak df xac ixdy ,dacpl ekli exzepy zernd oerny iaxl

.`ziixaa
:`xnbd zvxznéøèöéàCiax zrcly `ziixaa epipy xaky s` - ¦§§¦

s`y ycgl in` iax jxved ,dacpl jled z`hg zern xzen oerny
oerny iax xeaqi zeixg`l zern ixeaiv ipy yixtdy df ote`a

.dacpl mixzepd zernd eltiyokyàðéîà Czòc à÷ìñcúéà ék ©§¨©§¨£¦¨¦¦
ïBòîL éaøì äáãð déì`weec epiidàøãéñ ãçaly cg` xcqa - ¥§¨¨§©¦¦§§©¦§¨

exzepe ,zendad elfede ,ez`hgl zern yixtdy oebk ,zern zyxtd
,el` zernn el
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קצפ oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åîà ìò äìåò íù ïéà íùà úøåîú ãìå ìáàe`a oleky ,oey`x ycwd Ð

oeyl ,einc `le `ed dler did `le ,eaixwd my`le ,yxted my`l Ð egkn

lkd ixac miy`l lilke ,xcdn oizrny yixle .inlyexi?i`n` ,xnelk .dinza

.dler iclea enk dxenz iclea opax ibilt `làéä øæòéìà éáøåopaxl la` Ð

,dler zxenz clel inp oicd `ede .xkni

.`id xfril` iax `yixeäìåò úøåîúÐ

.yixt`c `ziincw jdl `id dipy

jklid ,axwe ded xkf yixt`c `ziincwe

.'ek ezxenz cle inp axwäìåò íù àëéà
åîà ìòdinc :cere .serd zlera Ð

dyecw dl `zgp jklid ,iniiw dlerl

daixwc sera epivn dznbece li`ed .dtebl

zxenz cle la` .cle axw ikd meyn Ð

`idy oey`xd lr dler my `kil Ð my`

`le .my` axw `ede ,`a egkny ,olekl m`

jklid ,dlera daixw my` zxenz epivn

,incl `l` dxenzd lr dyecw `zgp `l

.cled axwi `l ikd meyneøçà äøééúùð
'åë çñôädpyd zeni x`ya gqtc Ð

wxt idliya zegpna opixn`ck ,ied minly

daxw `l dteb `ide .(a,bt) "dcezd"

Ð dawp oi`a minlyc ab lr s`e ,minly

,oiied dleqt dyecw zngne li`ed ,ipd

.minlyn inp egci` ,gqtl efg `leäãìé
.gqtd xg` Ðíéîìù áø÷ åîöò àåäÐ

,en` lr minly my `kilc ab lr s`e

.dycw` gqt myl `dcçñôä øçà éðàù
çñôä øúåîãgqt yixtd m` oebk Ð

.minly axw Ð df xzezipe ,xg`a xtkzpe

my Ð gqtd xg`l dxzezipc jd jklid

dpin gqt my dil lif`e ,dlr minly

dleki dpi`y `l` .minly my dilr liige

.`z` gqt gkne li`ed ,dawp axwili`

ikdn xfril` iaxc dinrhc Ð`ki`c mey

`yixa inp beltl ,en` lr minly my

`ed xfril` iax `nipe ,gqtd mcew dcli

,minly axwi envr cledc .axwi envr

myl gqtl higy i` inp gqt mcewc

dpyd zeni x`ya gqtc ,xyk Ð minly

,`ed minly oqipa xyr drax`a `ly

.en` lr 'minly' my jklideøîà ééáà
éãéî âéìô àìxfril` iaxc dinrhc Ð

,en` lr minly my `ki`c meyn e`l

meyn edleka xfril` iaxc dinrh `l`

,dca` m` zeixg`l zenda izy yixtn did m` ,jled xzendy mewnl :ixinbc

cled Ð jled xzen eze`y mewnl ,dpey`x z`vnpe zxg`a xtkzpe ,yixtde

zxg`a xtkzpe dler yixtd m`c ikid ik ,dlerl dawp yixtn iab jklid .jled

m` ,inp dlerc cle ,efg ediiexze ,edpip dacp `dc ,dler dipyd daixw Ð

Ð drex my` xzenc ,inp my` iab .xzenc `inec ,axw Ð dlerl dawp yixtd

axwil epic gqtd xzenc ,gqtd xg` ,inp gqt iabe .drex inp my` zxenz cle

xzenc ,gqtd mcew minly axw inp cle Ð xg`a xtkzp m` ,minly dligzkl

,dligzkl minlyl efg `l Ð zeixg`l migqt ipy yixtd m` oebk .icinl ifg `l

`l migqt ipy `dc ,gqtl ifg `l xzen iedc ediipin cge .gqtl ediinzqc

incl dyecwc dini` xza lif` `l` ,icinl ifg `l inp gqt cle jklid .aixwi

.gqt incl yicw inp `de ,gqtøééåùî åøééù íà,zxaern dnda yicwnd Ð

`l ik ,jklide .edpip iteb ixz ,`nl` .xiieyn Ð zxg` dyecwl dxaer xiiye

`liig dicic dilre ,iz` m`c dgkn e`le ,`ed m`c `teb e`l Ð inp dixiiy

.gqt zyecwäéúåãìåå àéä:ipz `lcn ,ycwd zrya eid odipyy rnyn Ð

.lirl ipzwck ,drxi Ð xkf dcli ,drxz egqtl dawp yixtndäìåò íù àëéàã
åîà ìò.serd zlera Ð

àëéì
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àìàdlerl `dc :i"yx oeyl .en` lr dler my `ki`c Ð dlerl dawp yixtnca

epivn ixdy ,dlr dler my ,ikd elit` Ð `id dawpc meyn i`e .dycw`

la` .dler my epiidc ,dler dinc Ð exkniyklc `dc :cere .serd zlera dawp

.epeyl o`k cr ,dinc `le `id `l ,en`c dlr dler my oi` ,my` zxenz cle

i` en` lr serd zler myc oey`x oeyle

enewnae ,onwlc `ibeqa dcinrdl xyt`

.dpyxt`àäålr minly my `kilc `kd

izyd xity cinrdl lkep o`k Ð en`

iabe ,zetera minly oi` ixdy ,zepeyl

.yxted minly myl `l Ð ycwd zligz

éài"yx yxit Ð `yixa inp beltip ikd

iax `nip ,gqtd iptl dcli (oey`x oeyl)

my `ki` `dc ,gqt axwi envr `ed xfril`

.axwil dleki dpi`y `l` en` lr gqt

i"yxc oey`x oeyl cinrdl oileki oi` `kde

`dc Ð en` lr serd zler myc ,lirlc

.zetera gqt oi`c ,dawp `a gqt oi` `kd

ycwd zligz ixdy ,`gip ipy oeyl la`

cledc xnel dil dede .yxted gqt myl

dil ipyil :xn`z m`e .gqt myl aixwi

`le ,mewn meya en` lr gqt my opirac

dawp lr gqt my oi`c ,`kd dil ogky`

axw cled oi` ikd meyne ,dnvr `id axwil

:x"nxd xne` o`kn !gqt myl envr `ed

lr serd zler my ipdnc xn` `l mlerlc

`kid lke ,envr cleed xiykdl en`

zxfra edyxtp Ð `pyil i`dl `pgky`c

.dti yxit `yixae .'d

éà`ki` "ikd i`" i`n :xn`z m`e Ð ikd

oizipznn ikextl ivn inp ikdc ?`kd

dclie dlerl dawp yixtna `py i`n :`icda

xfril` iax xn``kde ,dler axw envrdpac

i` :eyexit ikdc xnelyie !drxi xn`gqt iab

`l ,`axc `iepiy i`d e`la `nlya zxn`

cledm`cmzd ip`yc ,oizipznnjxtinl ivn

,m`d on xwrp dler my oi` Ð dler axw

la` .meilkadleraixwdllekimc`mlerlc

my `vnp ,gqt axw envr cled m`c ,`kd

oi` ixdy ,dincne dpnn m`d on xwrp gqt

oi` jkitl Ð cg` gqt wx aixwdl ecia

.dyxtedy dnn xewrl gqta cled aixwdl

dil zi`c xg`n ,xity jixt `axl la`

dil aiyg ,minly axw gqt xzenc meync

ded inp ikd Ð en` lr minly my ied eli`k

iyx yexitk `le .gqt axw envr cled `diy inp gqt mcew mrh i`dn xninl dil

,inp gqt mcewc ,gqt mcew minly axwi envr cled `nipe `yixa inp beltip yxity

`ly (minly daxw) dpyd zeni x`ya gqtc ,xyk Ð minly myl gqt hgy m`

.en` lrminlymyjklid ,minlyaxw oqipa xyrdrax`a

ééáàyxtl `l iia` Ð jled cled my jled xzendy mewnl icin bilt `l xne`

dawp yixtn oke dclie dlerl dawp yixtn iab xfril` iax ly eixac lk

dxwrp `l m` ixdy .axw envr cledc xn` zenewn ipy ipda ,dxiizype gqtl

dawp yixtn oke ,dler zeidn egci `l dinc dlerl dawp yixtna dzyecwn

gqtd xary oeikc ,minlyn m`d dgci `l Ð axw dpa m` ,dclie dxiizype gqtl

dclie egqtl dawp yixtd oke ,my` zxenz iab la` .minlyl m` ik die`x dpi`

cled m`c meyn epiid ,drxi cledc xfril` iax xn` mdipyac ,gqtd mcew

,my` epiidc ,dligz dyxtedy dnn dn` dgci ok m` Ð axw did my` zxenzc

,gqtd mcew dclie egqtl dawp yixtn oke .zeny` ipy aixwdl leki epi` ixdy

`iadl leki epi`c ,gqtn dince `id en` dgci ok m` Ð envr `ed cled axwi m`

,df lr ayein ynn cenlzd oeyl oi` ,edin .izrny jk .dpya cg` gqt m` ik

.ok yxit `l i"yx mbe
xn`
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`oifgeקצפ mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åîà ìò íùà íù àëéì.my` my dilr lg `l jklid ,dawp my` epivn `lc Ð

äáø÷äì éæç éîð éàäå.my` axwile Ðïì òîùî à÷xfril` iaxc dinrhc Ð

.en` lr my` my `kil `de ,en` lr dler my `ki`c meynéëä éàdinrhc Ð

my `kilc ,dler axw dpa oi`c `pipg iaxa iqei iax opirnyil ,`ed en` my meyn

oicd `ede .diixw my`c en` lr dler

dne `zydc ,axw `l my`lc `prcic

opixn` Ð `lf` dler incl dini`c ,dlerl

`id `lc dini`c my`l ,dlerl axw `lc

.axw `lc oky lk ,my`l ilf` dinc `le

äðùîíåîá àìù øëîéú`le li`edc Ð

`le ,df `ed xenb men Ð dizlinl `ifg

`iaze ,cin xknze ,sebd zyecw dycw

dawp yixtn iabc ab lr s`e .my` dinca

men `ira i`cec oerny iax bilt `l dlerl

,sera dlr dler my `ki`c `ed mzd Ð

`le ,`nen epiide .epivn `l dawp my` la`

.incl `l` dycwàøîâéîð äì àúçð
óåâä úùåã÷.men `irac ,`zlin `dl Ð

'åë úøîåà úàæab lr s`e ,men `iracn Ð

zyecw dycw `nl` Ð dycwn inclc

oi`c meyn daxw` `lc i`d edine .sebd

xkf yicwd :zxne` z`f .dawp `a my`

dil `zgpc ebin ,my` e` dler incl

,sebd zyecw dil `zgp Ð minc zyecw

.axw Ð daxwdl ifg diteb edi`c oeike

áø øîà äãåäé áøãîoizipznl dvxzc Ð

.ebn opixn`cíéðù éúù ïá íùàmy` Ð

eda aizkc ,dtexg dgtye zelirne zelifb

.(hi ,d `xwie) "li`"äðù ïá íùàmy` Ð

da aizkc ,rxevne xifp,e xacna) "yak" e

.(ci `xwieïéùåã÷ ïðéà ïîöò ìëxwir lk Ð

.oiyecw opi`ïåòîù éáø øîàå ïîæ øñåçî
ùéã÷ãwxta oileg zhigya opixn`ck Ð

iax didy ,ipzwc (`,`t) "epa z`e eze`"

Ð onf xg`l `al ie`xd lk :xne` oerny

.dyrz `la xaer uega ehgeydùåã÷ øåëá
.epnf iptl epiidc ,mgxa Ðåúìåòìdyer Ð

.sera dilr dler my `ki`c ,dxenz
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øîàdawp yixtn iabc ab lr s` Ð xfril` iax dcene `pipg iaxa iqei iax

oi`c `ed dcen my`l dawp yixtn ,dler axwi envr cledc xn` dlerl

.dxtk mcew s` ,my` axw dpa

àèéùô`ki`c dlerl dawp yixtn iab `l` mzd xfril` iax xn`w `l o`k cr

`l `kd Ð 'ek en` lr dler my

,lirlc i"yxc ipy oeylk iyextl epivn

dler myl m`d ycwd zligzc xnele

inp ,my`l dawp yixtn ixdy ,yxted

itle ,yxted my` myl m`d ycwd zligz

`l` .my`a axw dpac xnel epl did df

oey`x oeyl yxtl oikixv ep`y jgxk lrc

en` lr 'dler' my `ki`c xnele ,i"yx ly

`hiyt ciar ikidc :dnize .serd zlera Ð

lr serd zlerc izyxit lirlc :cere ?dipin

ixenl d`xpe !cled xiykdl ipdn `l en`

seqc ,en` lr 'dler' my `ki`c :yxtl

cled oic jkitl ,dlerl dinc zeidl m`d

,my`l dawp iab la` .en`k dler axwil

,en`k didi `l Ð my` cled axwi m`

.dler inc `dze my`n m`d dgci ixdy

s`e .en` oicn cled welig wlgl oic df oi`e

dawp yixtn iab `ax wiq` lirlc ab lr

:yexit ,`yix` xfril` iax biltc egqtl

envr cled axwe ,gqtd mcew dcli m`

Ð minly zeidl m`d seqc ab lr s` ,gqt

,minly axw gqtd xzenc meyn epiid

.cga `ax edl aiyge

òîùîãàmy` axw dpa oi`c ol

dler axw dpa oi`c opirnyil

:eyexit ikd i"yx yexitl Ð my` oky lke

my `ki`c ab lr s` ,ied `l dler dne

oky lk Ð serd zlera en` lr dler

.en` lr my` my `kilc ,ied `l my`c

elit` ,ied `l dler dne :x"nxd yexitle

Ð dler zeidl m`d seqc ab lr s` ,xtkzp

seq oi`c ,dxtk mcew ied `l my`c oky lk

.my` axw dpa m` my` zeidl m`d

éáø`de Ð mena `ly xkniz xne` oerny

yixtna oerny iax inp bilt `lc

.mena `ly xkniz :`nile ,dlerl dawp

oerny iaxc `ail` `xnba dil zi`c o`nl

,dxenz dyer `wec dlerl dawp yixtnc

dyer epi` Ð my`l dawp yixtn la`

.my`` enk dler` bilt `lc xity ,dxenz

,my`n ith sebd zyecw dl yi dlerc

dyer my` oi`e dxenz dyer dlerc

i oa oerny iaxl la` .dxenzzi`c dced

oi` ezlerl s`] xfril` iaxc `ail` dil

dlerl dawp yixtna [ok m`e ,dxenz dyer

.dacpl einc elti ikd elit`c opireny`l my` iab `pze ,dlera oicd `ede my`a biltc xnel jixv .mena `ly xkniz inpúàæzyecw yecw eincl xkf yicwd zxne`

`iz` mzdc `iddc :xnel yi `nye ?sebd zyecw yecw epi`c (`,`i) zereayc `nw wxta xn`c ,mikqp incl yicwnn `py i`n :l`eny epiax axd ixenl dnize Ð sebd

.sebd zyecw dia `zgp `l ditebl ifg `lc icin lkc jenqa onwl xn`c ,oerny iaxk

íùàzial `vie ezxev xaerze ,leqt :ipz (a,gn zegpn) "zlkzd" wxta :dniz Ð daeg myl milral elr `le xyk dpy oa e`iade mizy oa mizy oa e`iade dpy oa

ziad wca iycw mihgeyk iede ,dxfra ehgye e`iady mzd ixiine .miyecw opi` onvr lkc `kd xn`c ,oerny iaxk `iz` mzdc `iddc :miyxtn yie !dtixyd

,xyk ikd meyne ,enyl `lya `kdc :uxiz mixt` epiax axde .dxev xeair irac ,oileqt miycw x`ya etlgil `lc ,`nrh epiid Ð dxev xeair irac `de .leqtc ,mipta

`l` epy `l :dlr diaeh xa diwlg ax xn`e .uega ehgy m` :yexit .xeht milraa onf xqegn :xn`c (a,ciw) migafc `xza wxta epivn `inece .enyla ixiin mzde

`lya ixiin `kdc oeik :dyw zvw edin .`ed miptl ie`x Ð enyl `ly my` hgyc `kid `nl` ,mipta ifge li`ed ,ueg ihegy meyn aiig Ð enyl `ly la` ,enyl

xg`l ixiin `kdc :xnel yi cer !`ed enyl `lyc meyn elr `lc dil wetiz ?mipy izy oan dpy oa dpiyc meyn daeg myl milral elr `lc `ixi` i`n Ð enyl

.leqt my` iede ,wzip `la ixiin mzde ,diirxl wzipyàäåiax ,ipzwc ,(`,`t) "epa z`e eze`" wxt oileg zkqna Ð ditebl yicw oerny iax xn`e ifg `lc onf xqegn

.dyrz `la xaer uega ehgeyd Ð onf xg`l `al ie`xd lk :xne` oerny

óà!onf xqegna miyecw mpi` miycwc rnyn .iyicw `lc miycwn slipe :(a,`k) zexekac iyily wxta `zi`c :dniz Ð epnf xg`l axwe epnf iptl yecw onf xqegn

xdl Ð mei ,dyecwl Ð dlil :(`,ai migaf) `nlra xn`c ,cerexeq` ,dligzkl ilin ipdc :xnel yie !`l Ð ikd inwn la` ,yicw `wec ipiny lilc rnyn .d`v

.['eke s` ligznd xeaic a,`k zexeka 'qez cer oiire] .xekan dil opitlic ,yicw Ð yicwde xar m` edin .onf xqegn eyicwdl
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תמורה.  פרק שלישי - אלו קדשים דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dxenz(ipy meil)

envra axw dler cley xaeqy xfril` iax mby zx`an `xnbd
:my` myl envra axw epi` my` cley dcen ,dler myléaø øîà̈©©¦

ðç éaøa éñBéøæòéìà éaø äãBîe ,àðé,minkgläá÷ð Léøôîa ¥§©¦£¦¨¤©¦¡¦¤¤§©§¦§¥¨
íLàì,dclieáø÷ dða ïéàcl,íLà,men ea letiy cr drxi `l` §¨¨§¥§¨¨¥¨¨

iax xaeq dlerl dawp yixtna `weece ,my` einca `iaie ,xknie
lirl dpyna xfril`(:gi).dlerl axw envr cledy

:`xnbd dywnàèéLtiax jxved dnle ,df oic `ed heyt `ld - §¦¨
ixdy ,erinydl `pipg iaxa iqeiøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤

,axw envr cledyàlà`weecäìBòì äá÷ð Léøôîa,dclie ¤¨§©§¦§¥¨§¨
meyn ,dlerl axw envr cledyBnà ìò äìBò íL àkéàcs`y - §¦¨¥¨©¦

serd zler epivn ixdy ,dler my en` lr lg ,dawp `idy it lr
,dawpd on d`ayíLàì äá÷ð Léøôî éab ìáà,dclieíL àkéìc £¨©¥©§¦§¥¨§¨¨§¥¨¥

Bnà ìò íLàmy` epivn `le li`ed ,my` my en` lr lg `ly - ¨¨©¦
y i`ce dfae ,dawpd on `ayàìc äãBî øæòéìà éaø eléôàoi`y-] £¦©¦¡¦¤¤¤§Ÿ

[cledáø÷l.íLà ¨¥¨¨
:`xnbd zvxznïðéòîLàc åàì éàiaxa iqei iax did `l m` - ¦¨§©§§¦©

,df oic eprinyn `pipgàðéîà äåäc xnel leki iziid -éaøc àîòè £¨£¦¨©£¨§©¦
øæòéìà,dlerl envra axw dler cleyåàì[epi`-]íLc íeMî ¡¦¤¤¨¦§¥

àlà ,Bnà ìò äìBò`ed xfril` iax ly enrhãìå éæçc íeMî ¨©¦¤¨¦©£¦¨¨
äáø÷äìeinca `iadl jixv oi` okle ,daxwdl ie`x cledy - §©§¨¨

,dlerl axw envr `ed `l` ,dleréæç àä éîð éàäåcle s`e - §©©¦¨£¦
ie`x `ed ixd ,my`,äáø÷äì`edy xfril` iax xaeq dfa s`e §©§¨¨

,my`l axw envrïì òîLî à÷`pipg iaxa iqei iax jxved okle - ¨©§©¨
xfril` iax xaeq dler clea `weec `l` ,ok xacd oi`y eprinydl
clea la` ,en` lr dler my yie li`ed ,dlerl axw envr `edy
envra axw epi`y xfril` iax dcen ,en` lr my` my oi`y ,my`

.my`l
:`xnbd zl`eyéëä éàcley xfril` iax ly enrhy ,jk m` - ¦¨¦

,en` lr dler my yiy meyn `ed dlerl axw dlerïì òîLîcà©§©§©¨
[epl rinyn `pipg iaxa iqei iaxy cr-]dða ïéàcdawpd ly §¥§¨

,my`l dyxtedyáø÷mylïðéòîLéð ,íLà[eprinyiy-]ïéàc ¨¥¨¨¦§§¦¨§¥
dðamy`l dyxtedy dawpd lyáø÷myl,äìBòmy oi`y meyn §¨¨¥¨

,my` my dilr yi `l` ,en` lr dleråep`y rcpïécä àeäepi`y §©¦
axw,íLàìlr s`e ,axw epi` dler myl dne ,`ed xnege lw ixdy §¨¨

xnege lw ,[dler myl miaxw dinc ixdy] dler my en` lr yiy it
mpi` dinc s`e ,my` my en` lr oi` ixdy ,axw epi` my` myly

.my` myl miaxw
:`xnbd daiynïðéòîLà éàepi` my` cley `pipg iaxa iqei iax ¦©§§¦¨

myl axwàðéîà äåä ,äìBòly xnel leki iziid -äìBò`weec ¨£¨£¦¨¨
(äøáåò äùåã÷) dnàì dLc÷à àìc ,äáø÷ àìc àeäaúMeã÷] §Ÿ¨§¨§Ÿ©§§¨§¦¨§©

ìáà [äìBòmyldénéàì déLc÷àc ïåék] ,íLàz` yicwdy - ¨£¨¨¨¥¨§©§§¥§¦¥
en`ãìå àîéà ,[íLàìmy`áø÷mylïì òîLî à÷ ,íLà- §¨¨¥¨¨¨¨¥¨¨¨©§©¨

axw epi` cled `l` ,ok xacd oi`y `pipg iaxa iqei iax eprinyn
`le ,`id `l ,my` myl daixw dpi` en`e li`ed ,my` myl s`

.dinc

äðùî
:eny`l dawp yixtna dpc epizpyn ,xkf `a my` oaxwLéøônä©©§¦

íLàì äá÷ðdaxwdl die`x dpi`y oeikáàzñzL ãò äòøz- §¥¨§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥
,men da letiy cr drxnl de`iveiøënéúåoilegläéîãa àéáéå §¦¨¥§¨¦§¨¤¨

BîLà áø÷ íàå .íLà,my`a jxev el oi` aeyeäáãðì åéîc eìté ¨¨§¦¨©£¨¦§¨¨¦§¨¨
zeler ziipwl zern mipzep eay xteya iectd my`d inc epzpi -

.xeaiv zacp,øîBà ïBòîL éaømy`l dyxtedy dawpøënéz ©¦¦§¥¦¨¥
.íeîa àlL¤Ÿ§

àøîâ
jixv my`l dyxtedy dawpy `nw `pz ixaca dpyna epipy

:`xnbd dywn .dzectl lkeiy icka men da rx`iyél änìå§¨¨¦
áàzñz,men da rx`iy jixv dn myl -øënéz,men `la s` ¦§¨¥¦¨¥

càúléîì àéæç àìc ïåékenyly oaxwl die`x dpi`y oeik - ¥¨§Ÿ©§¨§¦§¨
,dyxtedàîeî eðééäzyecwa llk dycwzp `le ,dly mend df - ©§¨

:`xnbd zvxzn .dzectl ick men dkixv dpi`e ,sebdáø øîà̈©©
àîòè eðééä ,áø øîà äãeäé,sebd zyecw da lgy mrhd df - §¨¨©©©§©§¨

íéîc úMeã÷ dì àúçðc Bbéî ïðéøîàclr dlge zcxeiy jezn - §©§¦©¦§¨£¨¨§©¨¦
,minc zyecw dndadéîð àúçðmb dilr dlg -óebä úMeã÷ ¨£¨©¦§©©

.men `la zictp dpi`y oiprl
úøîBà úàæ àáø øîàdawpd lr dlgy jezn xn`y ax ixacn - ¨©¨¨Ÿ¤¤

yi ,sebd zyecw mb dilr dlg minc zyecw my`l dyxtedy
m`y ,cenlløëæ Léc÷äli`-][åéîãì`iadle exkenl icka - ¦§¦¨¨§¨¨

`linn dyrp ,oaxw eincaLBã÷a,óebä úMeã÷`ed ie`xy oeike ¨§©©
.envr eze` miaixwn s` oaxwløîúéà,daiyid ipa epy -Léc÷ä ¦§©¦§¦

Bðéà øîà àáø ,óebä úMeã÷ LBã÷ øîà àðäk áø ,åéîãì øëæ̈¨§¨¨©©£¨¨©¨§©©¨¨¨©¥
déa øãäå ,óebä úMeã÷ LBã÷ea xfg seqale -àáødcedeáøãì ¨§©©§¨©¥¨¨¦§©
áø øîà äãeäé áøcî ,àðäkly enyn dcedi ax ixac zngn - ©£¨¦§©§¨¨©©

xkf yicwd m`y lirl `ax wiic eixacny ,dpynd xe`iaa ax
.sebd zyecwa yecw `ed ixd eincl

:dpyna epipyøîBà ïBòîL éaøeny`l dawp yixtndøënéz ©¦¦§¥¦¨¥
.íeîa àlL:`xnbd zl`eyéaøì ïéáà øa àéiç áø déì øîà ¤Ÿ§¨©¥©¦¨©£¦§©¦

,ïðçBéxn`p `l recndéì àúçðc Bbéîdndad lr dlgy jezn - ¨¨¦§¨£¨¥
éîð déì úeçéz ,íéîc úMeã÷mb `linn legz -óebä úMeã÷ §©¨¦¥¥©¦§©©

:`xnbd daiyn .men da letiy cr dctz `ledéì øîàopgei iax ¨©¥
,oia` xa `iig axléæç àìc éãéî ìk øîàc ,déîòèì ïBòîL éaø©¦¦§§©£¥§¨©¨¦¦§Ÿ£¦

déôeâì déì,yxted enyly oaxwl ie`x epi`y xac lk -àúçð àì ¥§¥Ÿ¨£¨
déìeilr dlg `l -.óebä úMeã÷iax xaq jky epivn okide ¥§©©

,oernyíLà ,àéðúc`eal epicy,íézL ïa Bàéáäå äðL ïae` §©§¨¨¨¤¨¨¤¡¦¤§©¦
`eal epicy my`äøéLk ,äðL ïa Bàéáäå ,íézL ïa,daxwdlàìå ¤§©¦¤¡¦¤¨¨§¥¨§Ÿ
ì íéìòaì eìòäáBç íL,mzaeg ici dfa e`vi `l milrad - ¨©§¨¦§¥¨

.epick my` `iadl mdilreïðéà ïîöò ìk øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©§¨¥¨
ïéLBã÷.daxwdl dxiyk dpi`e ,xwir lk dyecw dpi` dndad - §¦

enyly oaxwl die`x dpi`y dnday oerny iax xaeqy epcnl
.dyecw dpi` dyxted

ie`x epi`y xacy xaq oerny iaxy xnel okzi ji` :`xnbd dywn
,eilr dlg sebd zyecw oi` ycwed enyly oaxwlïîæ øqeçî éøäå©£¥§©§©

éæç àìconfdy ,onfd oexqg zngn daxwdl ie`x epi`y oaxw - §Ÿ£¦
ok it lr s`e ,ribd mxh ezaxwdl ie`xdïBòîL éaø øîàåzkqna §¨©©¦¦§

oileg(.`t)LBã÷cdf oaxw uega hgeydy xn`y ,sebd zyecwa §¨
:`xnbd zvxzn .dyrz `la xaeréðàLoic dpey -,ïîæ øqeçî ©¥§©§©

øçîì éæçcdzr xak okle ,oaxwl ie`x didi onf xg`ly meyn - ©£¦§¨¨
:`xnbd zl`ey .sebd zyecw eilr dlgéëä éà`ed ok m` - ¦¨¦

,sebd zyecw eilr dlg onf xg`l ie`x didiy oaxwyïa íLà̈¨¤
ì éæç àä äðL ïa Bàéáäå íézLäðL,d`ad dpya ie`x didi ixd - §©¦¤¡¦¤¨¨¨£¦§¨¨

.eilr dlg sebd zyecw oi`y oerny iax xn` recne`iyew zngn
:oerny iax ixaca xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfeg efàlà¤¨

ïîæ øqeçîa ïBòîL éaøc àîòè eðééä,eilr dlg sebd zyecwy ©§©£¨§©¦¦§¦§©§©
éìécdéì ócnlp epicy itl -àéðúãk ,øBëaîoipra `ziixaa §¨¦¥¦§¦§©§¨

,dnda xyrn,ïBòîL éaø íeMî øîà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¨©¦©¦¦§
øOòúäì øécì ñðëð ïîæ øqeçîdzr die`x dpi`y dnda - §©§©¦§¨©¦§¦§©¥

dqipkdl mileki dzcill ipinyd meid ribd `ly meyn daxwdl
,'dnda xyrn' oiprl zenda dxyr oipna dzepnl zpn lr xicl

àeä éøäådf xacaBpîæ éðôì LBã÷ øBëa äî ,øBëakmyk - ©£¥©§©§¨¦§¥§©
,ezaxwdl ie`xd onfd iptl en` mgxn ez`va cin yecw xekay

Bpîæ øçàì áø÷å,ezcill ipinyd meia wx daxwdl ie`x dyrpe - §¨¥§©©§©
.Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷ ïîæ øqeçî óà©§©§©¨¦§¥§©§¨¥§©©§©

BúìBòì äá÷ð Léc÷nä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦§¥¨§¨
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קצפ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dxenz(ipy meil)

envra axw dler cley xaeqy xfril` iax mby zx`an `xnbd
:my` myl envra axw epi` my` cley dcen ,dler myléaø øîà̈©©¦

ðç éaøa éñBéøæòéìà éaø äãBîe ,àðé,minkgläá÷ð Léøôîa ¥§©¦£¦¨¤©¦¡¦¤¤§©§¦§¥¨
íLàì,dclieáø÷ dða ïéàcl,íLà,men ea letiy cr drxi `l` §¨¨§¥§¨¨¥¨¨

iax xaeq dlerl dawp yixtna `weece ,my` einca `iaie ,xknie
lirl dpyna xfril`(:gi).dlerl axw envr cledy

:`xnbd dywnàèéLtiax jxved dnle ,df oic `ed heyt `ld - §¦¨
ixdy ,erinydl `pipg iaxa iqeiøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤

,axw envr cledyàlà`weecäìBòì äá÷ð Léøôîa,dclie ¤¨§©§¦§¥¨§¨
meyn ,dlerl axw envr cledyBnà ìò äìBò íL àkéàcs`y - §¦¨¥¨©¦

serd zler epivn ixdy ,dler my en` lr lg ,dawp `idy it lr
,dawpd on d`ayíLàì äá÷ð Léøôî éab ìáà,dclieíL àkéìc £¨©¥©§¦§¥¨§¨¨§¥¨¥

Bnà ìò íLàmy` epivn `le li`ed ,my` my en` lr lg `ly - ¨¨©¦
y i`ce dfae ,dawpd on `ayàìc äãBî øæòéìà éaø eléôàoi`y-] £¦©¦¡¦¤¤¤§Ÿ

[cledáø÷l.íLà ¨¥¨¨
:`xnbd zvxznïðéòîLàc åàì éàiaxa iqei iax did `l m` - ¦¨§©§§¦©

,df oic eprinyn `pipgàðéîà äåäc xnel leki iziid -éaøc àîòè £¨£¦¨©£¨§©¦
øæòéìà,dlerl envra axw dler cleyåàì[epi`-]íLc íeMî ¡¦¤¤¨¦§¥

àlà ,Bnà ìò äìBò`ed xfril` iax ly enrhãìå éæçc íeMî ¨©¦¤¨¦©£¦¨¨
äáø÷äìeinca `iadl jixv oi` okle ,daxwdl ie`x cledy - §©§¨¨

,dlerl axw envr `ed `l` ,dleréæç àä éîð éàäåcle s`e - §©©¦¨£¦
ie`x `ed ixd ,my`,äáø÷äì`edy xfril` iax xaeq dfa s`e §©§¨¨

,my`l axw envrïì òîLî à÷`pipg iaxa iqei iax jxved okle - ¨©§©¨
xfril` iax xaeq dler clea `weec `l` ,ok xacd oi`y eprinydl
clea la` ,en` lr dler my yie li`ed ,dlerl axw envr `edy
envra axw epi`y xfril` iax dcen ,en` lr my` my oi`y ,my`

.my`l
:`xnbd zl`eyéëä éàcley xfril` iax ly enrhy ,jk m` - ¦¨¦

,en` lr dler my yiy meyn `ed dlerl axw dlerïì òîLîcà©§©§©¨
[epl rinyn `pipg iaxa iqei iaxy cr-]dða ïéàcdawpd ly §¥§¨

,my`l dyxtedyáø÷mylïðéòîLéð ,íLà[eprinyiy-]ïéàc ¨¥¨¨¦§§¦¨§¥
dðamy`l dyxtedy dawpd lyáø÷myl,äìBòmy oi`y meyn §¨¨¥¨

,my` my dilr yi `l` ,en` lr dleråep`y rcpïécä àeäepi`y §©¦
axw,íLàìlr s`e ,axw epi` dler myl dne ,`ed xnege lw ixdy §¨¨

xnege lw ,[dler myl miaxw dinc ixdy] dler my en` lr yiy it
mpi` dinc s`e ,my` my en` lr oi` ixdy ,axw epi` my` myly

.my` myl miaxw
:`xnbd daiynïðéòîLà éàepi` my` cley `pipg iaxa iqei iax ¦©§§¦¨

myl axwàðéîà äåä ,äìBòly xnel leki iziid -äìBò`weec ¨£¨£¦¨¨
(äøáåò äùåã÷) dnàì dLc÷à àìc ,äáø÷ àìc àeäaúMeã÷] §Ÿ¨§¨§Ÿ©§§¨§¦¨§©

ìáà [äìBòmyldénéàì déLc÷àc ïåék] ,íLàz` yicwdy - ¨£¨¨¨¥¨§©§§¥§¦¥
en`ãìå àîéà ,[íLàìmy`áø÷mylïì òîLî à÷ ,íLà- §¨¨¥¨¨¨¨¥¨¨¨©§©¨

axw epi` cled `l` ,ok xacd oi`y `pipg iaxa iqei iax eprinyn
`le ,`id `l ,my` myl daixw dpi` en`e li`ed ,my` myl s`

.dinc

äðùî
:eny`l dawp yixtna dpc epizpyn ,xkf `a my` oaxwLéøônä©©§¦

íLàì äá÷ðdaxwdl die`x dpi`y oeikáàzñzL ãò äòøz- §¥¨§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥
,men da letiy cr drxnl de`iveiøënéúåoilegläéîãa àéáéå §¦¨¥§¨¦§¨¤¨

BîLà áø÷ íàå .íLà,my`a jxev el oi` aeyeäáãðì åéîc eìté ¨¨§¦¨©£¨¦§¨¨¦§¨¨
zeler ziipwl zern mipzep eay xteya iectd my`d inc epzpi -

.xeaiv zacp,øîBà ïBòîL éaømy`l dyxtedy dawpøënéz ©¦¦§¥¦¨¥
.íeîa àlL¤Ÿ§

àøîâ
jixv my`l dyxtedy dawpy `nw `pz ixaca dpyna epipy

:`xnbd dywn .dzectl lkeiy icka men da rx`iyél änìå§¨¨¦
áàzñz,men da rx`iy jixv dn myl -øënéz,men `la s` ¦§¨¥¦¨¥

càúléîì àéæç àìc ïåékenyly oaxwl die`x dpi`y oeik - ¥¨§Ÿ©§¨§¦§¨
,dyxtedàîeî eðééäzyecwa llk dycwzp `le ,dly mend df - ©§¨

:`xnbd zvxzn .dzectl ick men dkixv dpi`e ,sebdáø øîà̈©©
àîòè eðééä ,áø øîà äãeäé,sebd zyecw da lgy mrhd df - §¨¨©©©§©§¨

íéîc úMeã÷ dì àúçðc Bbéî ïðéøîàclr dlge zcxeiy jezn - §©§¦©¦§¨£¨¨§©¨¦
,minc zyecw dndadéîð àúçðmb dilr dlg -óebä úMeã÷ ¨£¨©¦§©©

.men `la zictp dpi`y oiprl
úøîBà úàæ àáø øîàdawpd lr dlgy jezn xn`y ax ixacn - ¨©¨¨Ÿ¤¤

yi ,sebd zyecw mb dilr dlg minc zyecw my`l dyxtedy
m`y ,cenlløëæ Léc÷äli`-][åéîãì`iadle exkenl icka - ¦§¦¨¨§¨¨

`linn dyrp ,oaxw eincaLBã÷a,óebä úMeã÷`ed ie`xy oeike ¨§©©
.envr eze` miaixwn s` oaxwløîúéà,daiyid ipa epy -Léc÷ä ¦§©¦§¦

Bðéà øîà àáø ,óebä úMeã÷ LBã÷ øîà àðäk áø ,åéîãì øëæ̈¨§¨¨©©£¨¨©¨§©©¨¨¨©¥
déa øãäå ,óebä úMeã÷ LBã÷ea xfg seqale -àáødcedeáøãì ¨§©©§¨©¥¨¨¦§©
áø øîà äãeäé áøcî ,àðäkly enyn dcedi ax ixac zngn - ©£¨¦§©§¨¨©©

xkf yicwd m`y lirl `ax wiic eixacny ,dpynd xe`iaa ax
.sebd zyecwa yecw `ed ixd eincl

:dpyna epipyøîBà ïBòîL éaøeny`l dawp yixtndøënéz ©¦¦§¥¦¨¥
.íeîa àlL:`xnbd zl`eyéaøì ïéáà øa àéiç áø déì øîà ¤Ÿ§¨©¥©¦¨©£¦§©¦

,ïðçBéxn`p `l recndéì àúçðc Bbéîdndad lr dlgy jezn - ¨¨¦§¨£¨¥
éîð déì úeçéz ,íéîc úMeã÷mb `linn legz -óebä úMeã÷ §©¨¦¥¥©¦§©©

:`xnbd daiyn .men da letiy cr dctz `ledéì øîàopgei iax ¨©¥
,oia` xa `iig axléæç àìc éãéî ìk øîàc ,déîòèì ïBòîL éaø©¦¦§§©£¥§¨©¨¦¦§Ÿ£¦

déôeâì déì,yxted enyly oaxwl ie`x epi`y xac lk -àúçð àì ¥§¥Ÿ¨£¨
déìeilr dlg `l -.óebä úMeã÷iax xaq jky epivn okide ¥§©©

,oernyíLà ,àéðúc`eal epicy,íézL ïa Bàéáäå äðL ïae` §©§¨¨¨¤¨¨¤¡¦¤§©¦
`eal epicy my`äøéLk ,äðL ïa Bàéáäå ,íézL ïa,daxwdlàìå ¤§©¦¤¡¦¤¨¨§¥¨§Ÿ
ì íéìòaì eìòäáBç íL,mzaeg ici dfa e`vi `l milrad - ¨©§¨¦§¥¨

.epick my` `iadl mdilreïðéà ïîöò ìk øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©§¨¥¨
ïéLBã÷.daxwdl dxiyk dpi`e ,xwir lk dyecw dpi` dndad - §¦

enyly oaxwl die`x dpi`y dnday oerny iax xaeqy epcnl
.dyecw dpi` dyxted

ie`x epi`y xacy xaq oerny iaxy xnel okzi ji` :`xnbd dywn
,eilr dlg sebd zyecw oi` ycwed enyly oaxwlïîæ øqeçî éøäå©£¥§©§©

éæç àìconfdy ,onfd oexqg zngn daxwdl ie`x epi`y oaxw - §Ÿ£¦
ok it lr s`e ,ribd mxh ezaxwdl ie`xdïBòîL éaø øîàåzkqna §¨©©¦¦§

oileg(.`t)LBã÷cdf oaxw uega hgeydy xn`y ,sebd zyecwa §¨
:`xnbd zvxzn .dyrz `la xaeréðàLoic dpey -,ïîæ øqeçî ©¥§©§©

øçîì éæçcdzr xak okle ,oaxwl ie`x didi onf xg`ly meyn - ©£¦§¨¨
:`xnbd zl`ey .sebd zyecw eilr dlgéëä éà`ed ok m` - ¦¨¦

,sebd zyecw eilr dlg onf xg`l ie`x didiy oaxwyïa íLà̈¨¤
ì éæç àä äðL ïa Bàéáäå íézLäðL,d`ad dpya ie`x didi ixd - §©¦¤¡¦¤¨¨¨£¦§¨¨

.eilr dlg sebd zyecw oi`y oerny iax xn` recne`iyew zngn
:oerny iax ixaca xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfeg efàlà¤¨

ïîæ øqeçîa ïBòîL éaøc àîòè eðééä,eilr dlg sebd zyecwy ©§©£¨§©¦¦§¦§©§©
éìécdéì ócnlp epicy itl -àéðúãk ,øBëaîoipra `ziixaa §¨¦¥¦§¦§©§¨

,dnda xyrn,ïBòîL éaø íeMî øîà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¨©¦©¦¦§
øOòúäì øécì ñðëð ïîæ øqeçîdzr die`x dpi`y dnda - §©§©¦§¨©¦§¦§©¥

dqipkdl mileki dzcill ipinyd meid ribd `ly meyn daxwdl
,'dnda xyrn' oiprl zenda dxyr oipna dzepnl zpn lr xicl

àeä éøäådf xacaBpîæ éðôì LBã÷ øBëa äî ,øBëakmyk - ©£¥©§©§¨¦§¥§©
,ezaxwdl ie`xd onfd iptl en` mgxn ez`va cin yecw xekay

Bpîæ øçàì áø÷å,ezcill ipinyd meia wx daxwdl ie`x dyrpe - §¨¥§©©§©
.Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷ ïîæ øqeçî óà©§©§©¨¦§¥§©§¨¥§©©§©
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xcde"קצפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dxenz(iyily meil)

BîLàìå Bçñôìe,xkf oinn `al mpic el` lkyäøeîz äNBò- §¦§§©£¨¨§¨
.dycw oileg znda da xind m`y oiprl dilr lg oaxwd myéaø©¦

øîBà ïBòîLdyicwd m`,äøeîz äNBò ,BúìBòìm` la` ¦§¥§¨¨§¨
dyicwd,äøeîz äNBò ïéà ,BîLàìå Bçñôìmeynøác Eì ïéàL §¦§§©£¨¥¨§¨¤¥§¨¨

áàzñäì äòBøä àlà äøeîz äNBòdyer miycw znda oi` - ¤§¨¤¨¨¤§¦§¨¥
`l` zictp dpi`y sebd zyecwa dyecw `id m` `l` dxenz
dycwedy dawpy oerny iax xaeqy my`e gqta okle .mena
dycwedy dawp mle` .dxenz dyer dpi` ,men `la zictp mnyl
zyecwa `id dyecw ,serd zlera dawp oin epivny oeik dlerl

.dxenz dyer ,dzectl ick men dkixve sebdéðà ïéà ,éaø øîà̈©©¦¥£¦
çñta ïBòîL éaø ìL åéøác äàBøoerny iaxl mikqn ippi` - ¤§¨¨¤©¦¦§©¤©

,sebd zyecwa dyecw dpi` gqtl dycwedy dawpyøúBîe ìéàBä¦©
íéîìL áø÷ çñtämyl axw gqtd xg`l xzepy gqty oeik - ©¤©¨¥§¨¦

da dlge ,dilr minly my ef dawp ok m` ,dawp oi`ad minly
.men `la zictp dpi`e sebd zyecw

:my`a mb oerny iax lr wlgp `l recn iax lr dywn `xnbd
àîéìå,xnel iaxl el did -ïBòîL éaø ìL åéøác äàBø éðà ïéà §¥¨¥£¦¤§¨¨¤©¦¦§
,íLàa,sebd zyecwa dyecw my`l dycwedy dawp `l`ìéàBä ¨¨¨¦

äìBò áø÷ íLà øúBîeepivne ,dlerl axw xzepy my`y oeik - ©¨¨¨¥¨
zvxzn .sebd zyecw ef dawpa legl yi ok m`e ,serd zlera dawp

:`xnbdúBøúBî éøîàc ïðaøk dì øáñ éaømy` lyúáãðì ©¦¨©¨§©¨¨§¨§¦¨§¦§©
éìæà øeaéö,miaxw md xeaiv ly dacp zler myl -äøeîz ïéàå ¦¨§¦§¥§¨

aoaxw,øeaözyecwa dyecw ok zngne dilr dler mWy s` okle §¦¥
.dxenz dyer dpi` ,sebd

rny iax ly enrh z` zxxan `xnbd:oeCzòc à÷ìñ à÷did - ¨©§¨©§¨
xnel jzrca dleräá÷ð Léøôî éab ïBòîL éaøc àîòè eðééä©§©£¨§©¦¦§©¥©§¦§¥¨

,BúìBòìcàkéàäc ,äøeîz äNBò éëä íeMîyi ixdy -äìBò íL §¨¦¨¦¨§¨§¨¦¨¥¨
óBòä úìBò éab äéìò:`xnbd zl`ey .dawp oinn s` d`adàlà ¨¤¨©¥©¨¤¨

äøt LéøôäL ìBãb ïäëa äzòîdawpBøôìz`hg oaxw myl - ¥©¨§Ÿ¥¨¤¦§¦¨¨§¨
,xkf xt `al epicy mixetkd meia elyLBc÷ézdilr legz - ¦§

,dxenz dyrzy oiprl sebd zyecwàkéàäcz`hg epivn ixdy - §¨¦¨
dxt d`adaúàhç úøôz`xwpe dawp d`ad dnec` dxt - ¨©©¨

:`xnbd daiyn .z`hgz`hg zxtàéä úéaä ÷ãa éLã÷oic - ¨§¥¤¤©©¦¦
,gafnd lr daixw dpi` ixdy ,dilr yi cala ziad wca iycw

äøeîz éãáò àì úéaä ÷ãa éLã÷åmiyer mpi` ziad wca iycw - §¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨§¦§¨
df oi` mewn lkn ,dxt lr z`hg my epivny s` okle ,dxenz

enz zeyrl lireniax ly enrh itl :le`yl `xnbd dkiynn .dx
,oernyøéòN LéøôäL ãéçéxkfBúøéòNìcigi z`hg myl - ¨¦¤¦§¦¨¦¦§¦¨

,dxiry d`adLBc÷éz,dxenz dyrie sebd zyecwaàkéàäc- ¦§§¨¦¨
a xkf oinn d`ad z`hg epivn ixdyøéòN`ianyàéNð.ez`hgl ¨¦¨¦

éîð éà,sqep ote` -äøéòN LéøôäL àéNðdawpBøéòNìmyl - ¦©¦¨¦¤¦§¦§¦¨¦§¦
,xiry d`ad `iyp z`hgLBc÷éz,sebd zyecwaàäcixdy - ¦§§¨

.äøéòN Léøôî ãéçé:`xnbd daiyneäðéð éôeb éøz éðäcigi - ¨¦©§¦§¦¨¨¥§¥¥¦§
oi`e dxiry `ian `iyp oi`y oeike ,md mipey miyp` ipy `iype
dn lr lg xg`d oind ly my oi` jkitl ,xiry `ian heicd
xkf oinn dnda yixtdl epicy xiyr rxevn ok oi`y dn ,yixtdy
eiqkp xiwti m` sern dawp zler `iadl leki envr `ed ,dlerl

.dilr dler my lg okle ,ipr didie
:`xnbd zl`eydpyna epipy(.i zeixed)eàèçlecb odkd e` `iypd ¨§
epîúð àlL ãòz` `iadl ewitqd `le ,dlecb dpedkl e` ze`iypl ©¤Ÿ¦§©

yi df ote`ae .dxiry mi`iane heicdk mpic ,epnzpy mcew mpaxw
,oeclék[xy`k-]Léøôî`iypdøéòNxkfBúøéòNìmewna] ¦©§¦¨¦¦§¦¨

[dxiryLBc÷éz,dxenz dyrze dndadàzLä àèç eléà àäc ¦§§¨¦¨¨©§¨
àeä øéòN ééeúéà øadpnzpy xg` dzr `heg did eli` ixdy - ©¥¥¨¦

ipya `le seb eze`a xaecn ixd o`ke ,xiry `ian did eze`iypl
:`xnbd daiyn .mitebàädf `iyp -àèç àìe dpnzpyk dzràì ¨Ÿ¨¨Ÿ

,øéòNa áéiçéàmy `xwiy icka dfa ic oi` cg` seb `edy s`e ¦©©§¨¦
.dawpa `l` jiiy epi` da aiigzpy dryay oeik ,xiryd lr z`hg

:`xnbd dywnéëä éà`ed oi` ea aiigzd `ly oaxwy ok m` - ¦¨¦
,xg` oaxw lr sebd zyecw ezngn legzy daiqéîð àëäs` - ¨¨©¦

lg dler my oerny iaxl recn ,ezlerl dawp yixtdy eppipra
,serd zlera dawp epivny meyn dilróBòä úìBò åàì àä̈¨©¨

éúééî÷ixdy ezaegl serd zler `iadl leki epi` df mc` ixd - ¨©§¥
yixtdl aiegnd `ed xiyr rxevny iptn dnda yixtd jgxk lr
mewn lkn ,dacp zler yixtdy ipra xaecny xn`p m` s`e ,dnda
`iadl acpzny yxit ok m` `l` ,ezacpl ser `iadl leki epi`

:`xnbd zvxzn .serïBòîL éaø,äéøæò ïa øæòìà éaøk dì øáñ ©¦¦§¨©¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨
ïðúcdpyna(.fw zegpn)xne`dàéáé ,äìBò éìò éøäzegtlNák ¦§©£¥¨©¨¨¦¤¤

.dleray zegtd `edy,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø`iadl leki ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥
äðBé éða Bà øBz Bàaiegnd xiyr s`e ,dleray mizegtd mdy §¥¨

dawp yixtnd jkitle .ezacpl m`iadl leki ezaegl dnda `iadl
ser `iadl leki envr `edy meyn sebd zyecw dilr lg dlerl

.dnda yixtd xaky xg`l s` excpl dawp
dilr dywne dlerl dawp yicwn oipra dpyn d`ian `xnbd

:zxg` dpynníúä ïðz(f"n c"t milwy),åéñëð Léc÷nä,mzqäéäå §©¨¨©©§¦§¨¨§¨¨
äîäa ïäad dninzøæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëæ çaæî éaâì äéeàø ¨¤§¥¨§¨§©¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

,øîBàdúBìBò éëøöì eøëné íéøëæaixwdl mivexd miyp`l - ¥§¨¦¦¨§§¨§¥
miaxw mnvr md mziict xg`ly ,xnelk ,zeler meaixwie ,zeler

,oilegl mictp mpi`e ,dlerådúBá÷ðdler oaxwl zeie`x opi`y §§¥
íéîìL éëøöì eøënémaixwdl zpn lr oze` migweld miyp`l - ¦¨§§¨§¥§¨¦

.minlykeìté ïäéîãeekli zeawpde mixkfd ly mpeict ince -íò §¥¤¦§¦
øàLdíéñëðzepaxw mpi`y,øîBà òLBäé éaø .úéaä ÷ãáì §¨§¨¦§¤¤©©¦©¦§ª©¥

,úBìBò eáø÷é ïîöò íéøëæ,mze` micet `leéëøöì eøëné úBá÷ðe §¨¦©§¨¦§§§¥¦¨§§¨§¥
øàLe .úBìBò ïäéîãa àéáéå íéîìLdíéñëðmpi`y yicwdy §¨¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦

gafnl miie`x.úéaä ÷ãáì eìté¦§§¤¤©©¦
íéøëæ øîàc òLBäé éaøì ,ïðçBé éaøì àaà øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©©¨§©¦¨¨§©¦§ª©§¨©§¨¦

,úBìBò eáø÷é ïîöòxaqy ixd ,zeler `iai zeawpd inca mbe ©§¨¦§§
,zelerl zeawpd oiae mixkfd oia yicwdl dzid yicwnd zpeeky

dywíéîìL ïáøwî éëéä úBá÷ðezeawpd z` mixken ji` - §¥¥¦¦©§¨§¨¦
,minlyl onvr oze` aixwdlïééúà÷ äééeçc äMeã÷ çkî àä- ¨¦Ÿ©§¨§¨¨¨§¨

lirle ,e`a dpnid egcpy dler zyecw zngn ixd(:gi)epipy
men da letiy cr drxz `l` daixw dpi` dlerl dawp yixtndy

.zictp f`eàðéøçà àðLéì,ef `iyewa xg` gqep -éaø déì øîà ¦§¨©£¦¨¨©¥©¦
eáø÷é ïîöò íéøëæ òLBäé éaø øîà÷cî ,ïðçBé éaøì àaà øa àéiç¦¨©©¨§©¦¨¨¦§¨¨©©¦§ª©§¨¦©§¨¦§§

eäðéLc÷à óebä úMeã÷c àøîéîì ,úBìBòjkn x`ean - §¥§¨¦§©©©§§¦§
dywe ,zendad z` yicwd sebd zyecwayéànà úBá÷ð éëä éà¦¨¦§¥©©

íéîìL éëøöì eøënéoaixwdl icka zexknp zeawpd ji` ok m` - ¦¨§§¨§¥§¨¦
,minlyläéiòø àéòae odilr dler zyecw ixd -o`ivedl jixv ¨§¨§¦¨

.oilegl ozectle men oda rx`iy cr drxnldéì øîàopgei iax ¨©¥
,`a` xa `iig iaxlìk øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ òLBäé éaø©¦§ª©¨©¨§©¦¦§§¨©¨

déôeâì déì éæç àìc éãéîoaxwl ie`x eteb oi`y xac lk -àì ¦¦§Ÿ£¦¥§¥Ÿ
déì àúçðeilr dlge zcxei `l -.óebä úMeã÷iaxy epivn okide ¨£¨¥§©©

,jk xn` oernyïðúcepzpynaøîBà ïBòîL éaødawp yixtnd ¦§©©¦¦§¥
my`l(ïBòîL éaø øîà àìå) ,íeîa àlL øënz`xnbd dx`iae ¦¨¥¤Ÿ§§Ÿ¨©©¦¦§
enrhcíLàì äá÷ð àéæç àìc ïåékdie`x dpi` dawpy oeikn - ¥¨§Ÿ©§¨§¥¨§¨¨

,my` oaxwldì àúçð àìdilr dlg `l -,óebä úMeã÷ixd Ÿ¨£¨¨§©©
`l ycwed enyly oaxwl ie`x eteb oi`y xacy oerny iax xaqy
dycwedy dawpy ryedi iax xaq okle .sebd zyecw eilr dlg
dlekie ,dirx dkixv dpi`e sebd zyecw dilr dlg `l dlerl

:`xnbd dywn .minlyl daixwdl ick xkndløîàc øeîéà- ¥§¨©
xn`y dny xnel ep` milekiíLàì äá÷ð éab ïBòîL éaø`ly ©¦¦§©¥§¥¨§¨¨

,sebd zyecw dilr dlg

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



קצפ oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åîùàìå åçñôì:opiqxb ikd .dawp gqte my` epivn `l Ðäùåò øáã êì ïéàù
áàúñäì äòåøä àìà äøåîú`edd `l` dxenz dyery xac jl oi`y ,xnelk Ð

.drxi `l` men `la xknp epi` Ð aixwdl ie`x epi` m`y .sebd zyecw yecwc

odilr lg ony oi`e li`ed ,gqte my`a dil `xiaq oerny iax ,jklidÐ dawpa

.dxenz ciar `l jklid ,mena `ly xknpc

Ð sera dlr dler my `ki`c ,dlera la`

.dxenz `care drxzc dil `xiaqìéàåä
íéîìù áø÷ çñôä øúåîåli`ed ,jklid Ð

,dawp oi`a minlye ,gqta minly mikiiye

elit` dawp daxw `l jdc ab lr s`e

:(`,hi) lirl oxn`ck ,gqtd xg`l minly

my ,edin .drxz Ð gqtd xg`l dxiizyp

,dawp (minly) `ide li`ed ,dlr minly

.sebd zyecw dl `zgpeíùà øúåîå ìéàåä
äìåò áø÷my`c dawp jdc gkzyi`e Ð

dlera sebd zyecw yicwze ,`id dler

.sera dawp zler epivn `dc ,dawpúáãðì
øåáözlerle li`ed ,dler `ied inp i`e Ð

.dxenz dcar `l Ð `niiw xeavåøôìÐ

my `ki` `dc .z`hgc mixetkd mei xt

dnec` dxt `pgky` `dc ,dlr z`hg

.(`,`i oileg) "z`hg" `ixwinc÷ãá éùã÷
àéä úéáäixw ikdle .gafnl daxw `le Ð

ziad wca oicc ,xnelk ,"ziad wca" dil

.dl zi`åäðéð éôåâ éøú.`iype cigi Ð

xiry zgkyn `l cigic `teb i`da ,edine

dl zgkyn `l `iypc `teb i`dae ,z`hgl

`teb i`da Ð dawp dler la` .dxiry

,ipr iede diqkpl xwtn ira i`c ,dl zgkyn

.serd zler dil `ifgeäðîúð àìù ãò àèç
`hg eli`c ,`teb i`da dilr z`hg my Ð

.`ed xiry iiezi` xa Ð `zyd(àåä øéùò)
éúééî óåòä úìåò åàìaiegn ded i` Ð

xiyrc ,serd zler iziin ded `l Ð dler

`l dacp zler Ð `ed ipr inp i`e .`ed

.ser `icda yixt `l i` zelca daxwéáø
äéøæò ïá øæòìà éáøë äì øáñ ïåòîùÐ

zler `ifg mzq xiyrc dacp iab elit`c

.serd÷ãáì íéñëð øàù íò åìôé íäéîãå
úéáäÐ zeycwd mzq :xfril` iax xaqc Ð

ifgc icin ,edine .dnda elit`e ,ziad wcal

iaxe .mlerl gafn icin `vei epi` Ð gafnl

,gafn zyecw yipi` wiay `l :xaq ryedi

.gafnl ifgc icin ziad wcal yicwne

onvr ode ,edpiycw` gafnl `nzqn ,jklid

.zeler eaxwi'åë åøëîé úåá÷ðåe`iaie Ð

.edpiycw` dlerl ediinzqc ,zeler odinca

éúà äéåçã äùåã÷ çëîmixkfc oeikc Ð

llkn Ð zeler minlyd ince ,zeler eaxw

,edpiycw` dlerl `nzqc dil `xiaqc

axwi ikide ,dlerl dawp yixtn dil dede

minly?oizipzn ipzwck ,zerxl ira `d

Ð dlerl dawp yixtnd :(a,gi dxenz)

.drxz
àëéìã
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ïéàùc `edd ,xnelk Ð a`zqne drexd `l` dxenz dyery xac jlyecw

jklid .drxi `l` men `la xknp epi` aixwdl ie`x epi` m`y ,sebd zyecw

xknpc ,dawpa iliig gqte my` oi`e li`ed ,gqte my`a dil `xiaq oerny iax

`xiaq Ð sera dler my `ki`c ,dlera la` .dxenz icar `l jklid ,men `la

.i"yx oeyl .dxenz `care drxzc dil

éáøzacpl zexzen ixn`c opaxk xaq

Ð xeava dxenz oi`e ilf` xeav

dlezc rnyn lirlc ?xn`w i`n :dnize

diirx dlezc rnyn `kde ,diirxa dxenz

!dxenz dyrie erxilc `nil ,dxenza

,ilf` xeav zacplc oeik :eyexit ikdc d`xpe

dil ipdilc xnel oi` Ð xeava dxenz oi`e

zyecw yecw zeidl my`l dawp yixtnl

oeik .dler axw my` xzenc meyn ,sebd

dyer my`c dxenzl) dey mpic oi`c

,dxenz dyer my` xzen oi`e (dxenz

`le .dxenz ciar `lc lif` xeav zacplc

ied gqt xzenc ,gqtl dawp yixtnl inc

.envr gqtd enk dxenz miyery ,minlyl

dawp lr sebd zyecw legiy `ed oic jklid

gqtl dyixtd il jkc ,gqtl dyixtdy

,minly epiidc ,gqt xzenl eyixtd eli`k

.dxenz oiyer odipyc

àëéàãzlera ipr iab Ð dilr dler my

jzrc `wlqc `d itle .serd

,ezlerl dawp yixtn xnel dvex `zyd

zler `iadl jixvy xiyr rxevn oebk

dxenz oiyerc xn`w ikd meyne .xkf dnda

`aeig i`dc meyn ,ezlerl dawp yixtda

yixtny ,ipr did m` dawpa jiiy aiegnc

zexkfe zenz oi`c ,dawp d`ac serd zler

ipr oebk ipr iab hwp ikd meyne .sera

dawp `ki` aiignwc `aeig i`dac ,rxevn

.dlera

àäãdn itl :dniz Ð z`hg zxt `ki`

dawp `evnl `ki`c izyxitc

`kde ,aiignwc diteb `aeig i`da ,dlera

zxt hwp i`n` :cere !ikd xninl jiiy `l

yie !`iz` dawp gafnd z`hg aex ?z`hg

yixtn elit` `dc :oky lkn jixtc xnel

Ð dlerl `ifg `l dteb `idc ,dlerl dawp

meyn dxenz dyerc xn`w ikd elit`

oky lk .serd zlera dilr dler my `ki`c

zxtl `ifg dteb `idc ,extl dxt yixtn

xninl ol zi`c ,dnec` `id m` z`hg

!yecwizcãéçéezxiryl xiry yixtdy

oicd `ede Ð `iyp xiry `ki` `dc yecwiz

,lirlc `teb `ziixan jxtinl ivn dedc

iax xn`wc mizy oa e`iade dpy oa my`c

ifg `d ?i`n`e ,oiyecw opi` onvr lk oerny

ipynwc `iepiy i`de ,zelifbe zelirn my`l

.dlr inp jiiyéðä:i"yx yxit Ð iteb ixz

`l cigic `teb i`da ,edine .`iype cigi

`l `iypc `teb i`dae ,z`hg xiry zgkyn

i`da dawp dler la` .dxiry zgkyn`teb

,ipr iede diqkpl xwtn ira i`c ,dl zgkyn

`le .epeyl o`k cr ,serd zler dil ifge

edpip iteb ixz ipd :yxtl d`xp okl !diqkp xwtn i` dawp zlerl ifg dteb `idc ,enc `l mewn lkn .iziinw serd zler `l inp `d ,ikd i` :jenqa jixtw i`nc ,d`xp

.xiyr zeidl ie`x ipre ,ipr zeidl ie`x xiyrd :enc `teb cgk Ð xiyre ipr la` .cigi oic el zeidl ifg `l `iype ,ig `iypd cera `iyp zeidl ifg `l cigi i`dc Ð

cg` sebk e`l Ð xirya aiigi` `l `hgc `zry `iddac oeik ,`iyp zeidl ie`x etebc ab lr s` ,xirya aiigi` `le `hg `l `d xn`c ,ikd i` :xity jixt `zyde

.da diytp xht ivn `le ,serd zlera aiigi` `l `hgc `zry `idda inp ikd ,dia `pixwéáø:yexit .dpei ipa e` xez `iai Ð 'ek dixfr oa xfrl` iaxk xaq oerny

c `d `zyd ixiinc :xnel jixve !dawp zlera xity igc ok m`e ,(a,gr `nw `aa) "daexn" wxt `zi`ck ,dnda zyxtd xg`l elit` sera diytp xht ivnc oeikeiax

.(my) "daexn" wxt `zi`ck ,dnda zyxtd xg`l elit` ,dawp serd zlera diytp xht ivnc ,"dler ilr ixd" xne`a ,ezlerl dawp yixtnc oernyåøëîéikxvl

.mlerl gafn icin `vei epi`c ,ziad wcal mininz qitznk iede ,ziad wcal Ð ycwd mzq :xfril` iax xaqwc Ð ziad wcal miqkp x`y mr odinc eltie dleréáøå
.myl lilk dlekc ,dlerl ezrc `nzqe ,gafn iycwl ifgc icin ziad wca iycwl yicw`e gafn iycw ypi` wiay `l :xaqwc Ð dler eaxwi onvr mixkf xn` ryedi
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`oifgeר mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åîà ìò íùà íù àëéìã.dawp ogky` `lc Ðäøåîú äùåòdl `zgp `nl` Ð

ediiteb yecw `d minly iaxw ikid zeawp :inlyexi oeyl .zerxl sebd zyecw

ht ira i` (a,gr `nw `aa) opixn` `dc diirx erae ,xnelk .dlerlzlera diytp x

.dawp zlera xnelk ,serdäôåâì äùã÷ã ïåòîù éáø øîà àä ãåòå`dc Ð

dil `xiaqc lirl oerny iaxl `pniwe`

.dixfr oa xfrl` iaxkäðùîíùà úøåîú
ixinb `zklidc ,drxz dawp oia xkf oia Ð

Ð dzn z`hgay lk :(`,gi dxenz) dl

.drxz my`aäøåîú ãìåxind m` oebk Ð

.dclie eny`l dawp (yixtd)äìåò àéáéÐ

.ilf` cigi zacpl zexzencäáãðä óà àìäå
àéä äìåòyxtn iyext `l` .`zegipa Ð

.ediipia i`n lif`eäáåç äàá àéäù ïîæáÐ

jneq ,daixwdl cigid lr zlhen `idy

.'ek dilrïäë äéä íàåyixtdy eze` Ð

.diirxl oey`xd wzipe ,xg`a xtke ,my`d

äøåòå äúãåáòon d`ad dler ly Ð

.xzendàéä åìùdaixwn [envr] `edy Ð

xnyn eze`n epi` elit`e ,xerd z` lhepe

oipn :`ipz ikdc .zay dze`a zxnynd

lkae zr lka eizepaxw aixwne `ay odkl

zE` lka `ae" :xnel cenlz Ð dvxiy dry©©

lfebd" idliya `nw `aaa ,"zxye eytp

.(a,hw) "`nwäéìò êîåñ àìåoaxwc Ð

ly xac mlrd xtn ueg ,dkinq ea oi` xeav

zekinq izy ixinbc .glzynd xirye xeav

.(`,av) "zecn izy" wxta zegpna ,xeava

ïäëù éô ìò óàåodk `ed elit`e ,xnelk Ð

ixdy .xnyn iyp` ly dxere dzcear Ð

xg` xnyn ly odk oi`e ,`id xeav ly

lr eixknn cal" :aizkc ,aixwdl i`yx

ip` Ð dfl df zea` exqn dn "zea`d

.mkYAWA mz`e izAWAàøîâàëéøöåÐ §©¨¦§©©§¤

.opaxe xfril` iax izxza ibelti`léàã
íùà ïðéòîùà`edda Ð eilra extiky Ð

xg` xfbc meyn ,zeni xfril` iax xn`w

inca `iai zxn` i` .oey`xa xtkzpy dxtk

dxtk mcew inp xninl iz` Ð dler xzend

einca iiez`l iz` (xg`) men ea ltp m`

xtkzp `ly onf lkc ,`xeqi` ciarwe ,dler

.my`l dinc iniiwíùà úøåîú ìáàÐ

inp dxtk mcew `dc ,ikd xninl `kilc

`ed ikdc ,`niiw daxwdl e`l my` zxenz

.dl ixinbcäãåî àîéàxfril` iax Ð

opirny` i`c :inlyexi ,xg` oipr .drexc

xfril` iax xn`w `idda Ð dxenz iab

,itelgi`l iz`c meyn dizeclee `id zenz

,dxenzde ycwdd ,zecner odizye li`ed

diirxl oey`xd silgdle zerhl iz`

iaxw dinc seq seqe li`ed .my`l dxenzde

ixz carwe ,dl aixwn i` dil ztki` `l Ð

iziinc cere ,dxenzd aixwnc `cg :ixeqi`

,oiicr xtkzp `l `ede ,dler my`d inca

oi`c onwl opixn`ck ,el dxtik `l dxenzc

dxenze .`hg lr xtkn dxiara `ad xac

la` ."eptilgi `l" lr xary ,dxiara d`a

,itelgi`l iz` `lc ,eilra extky my`

.'ek opaxl edl dcen `ni` ,drex ide aixw id ol ztki` `l Ð ipy zxtk mcew oey`x `vnp m` `dcåîöò àåä.oey`xd ca` m` ,my` axwi dxenzd cle Ðäøéáòá
.oiiz` dxtkl e`l edpd Ð daxw minlye dler zxenzc ab lr s`e .(fk `xwie) "eptilgi `l" lr xar dxenze Ðéåì ïá òùåäé éáøì éòåéñì àðéðç áøåi`da ,lirl Ð

.(a,gi) `wxitáø÷ åðéà éðù ãìå.iz` xg` gkne li`ed ,'clee' ixw dxenzc ,`ed ipy cle i`de Ðú÷åìçî,zeni xfril` iax xn` mzdc .dxtk mcew dxenz clec Ð

`kilc ,dxtk xg`l la` .itelgi`l iz` `l Ð dler aixw` `l diteb edi`c oeik :ixn` opaxe .my`l diaexw`le itelgi`l iz` Ð iaxw dincc oeik ,drxi zxn` i`c

.dler axwi envr clede ,`ed itelgi` xninlàðéðç éáøá éñåé éáøãîdawp yixtn cle iab xfril` iaxc dinrhc dpin opirnye 'ek xfril` iax dcen lirl xn`c Ð

.`l Ð en` lr dler my `kilc ,`kd la` .en` lr dler my `ki`c meyn dlerläáø÷äì éæçã íåùî.cled Ðäéáéúéà.'ek my` zxenz :`id oizipzn Ðïäéîãá àéáé
äìåò.hwp xfrl` iaxc dizlin Ð
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íà` :yexit Ð ely dxere dzcear odk did`ed Ð ely xzendy df odk did m

.zay dze`a zxnynd xnyn eze`n epi` elit`e .ely xerde ,daixwn envr

cenlz ?dvxiy dry lkae zr lka eizepaxw aixwne `ay odkl oipn :`ipz ikdc

oeyl .(a,hw) "`nw lfebd" idliya `nw `aaa ,"zxye eytp ze` lka `ae" xnel

.i"yxìáàenvr `ed lkd ixac dxtk iptl

cle i`d sicr ike :xn`z m`e Ð my` axwi

,my` daixw dpi` dini` eli`c ?dini`n

dpi` my` zxenzc ipiqn dynl dkldc

dil `xiaq `nyc :xnel yie !my` daixw

xity Ð `id dawpc oeik ,my` zxenzc

xnbi` `lc ,dxtk iptl my` daixw

`ifg dnvr `idc dxenza `l` `zklid

lk Ð dxtk xg`l la` .xkf oebk ,my`l

:xn`w ikd xzae .ilf` dacpl zexzen

dinc inp dxenzdy ,dxtk iptl zwelgn

.dil `xiaq dlerl daixwïéàxtkzn mc`

d`a ,dxenze Ð dxiara `ad xaca

s`e ."eptilgi `l" lr xary ,`id dxiara

Ð daixw minlye dler zxenzc ab lr

.i"yx oeyl .oiiz` dxtkl e`l edpdãìå
.inc ipy clek ,dxenz cle Ð axw epi` ipy

iax `de ?jixtw i`n x"nxd ixen dywde

,xn`w oerny iaxc `ail` iel oa ryedi

seq cr iaxw zecle lkc dilr opax ibilte

ixac xn`wc `d` jixtc :uxize !mlerd

xn`wc edi`e ,xfril` iaxk elit`e lkd

ipy cle ,axw Ð oey`x cle opaxl elit`

m`e .oey`xn ipy rxb `nl` ,axw epi` Ð

oey`x cle oizipzna xn`c xfril` iaxl ok

!ipy oky lk Ð axw epi`ìáàmy` iab

ivn `l `kd Ð en` lr dler my `kilc

zlera en` lr dler my `kilc iyextl

zlera en` lr dler my ied `dc ,serd

ycwd zligz :eyexit ikd `l` !serd

myl `dc ,yicwi` dler myl e`l dini`c

.ycwed my`

ïäéîãáixenl dnize Ð `l onvra oi`

`nrh epiid ?jixtw i`n :x"nxd

`c meyn ,`l envr `ed `kdc,itelgi`l iz

jiiy `l `nrh i`de ,lirl `zi`ck

`lc el d`xpc :uxize !my`l dawp yixtna

dxenzd iabl `l` lirlc inrh ipd xn`

ikide ,en` ziigc el yi Ð cled la` ,envr

dnvr dpac my`l dawp yixtna zxn`w

lirl xnel mikixv ep` inp ikde .dler axwi

dpyn i`dn jixtc (xnel jixvc) oiwxita

dawp yixtnd :xn`c ,xfril` iaxl `kdc

.dler axwi envr `ed ,dclie dlerl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dxenz(iyily meil)

meyn dfBnà ìò íLà íL àkéìc,llk my` my dawp lr oi` - §¥¨¥¨¨©¦
,ote` meya dawp my` oi`y itlíL àkéàc äìBòì äá÷ð éab ìáà£¨©¥§¥¨§¨§¦¨¥

Bnà ìò äìBò`ny ,sera dawp dler epivny -ïBòîL éaø eléôà ¨©¦£¦©¦¦§
äãBî.sebd zyecw dilr dlgyãBòå,dywéaøì déì ïðéòîL àä ¤§¨©§¦©¥§©¦
ïBòîLoerny iax xn` yexita ixd -(`"r lirl)dawp yixtndy , ¦§

,äøeîz äNBò BúìBòìyiy mrhne ,sebd zyecw dilr dlgy §¨¨§¨
.my x`eank serd zlera dawpdéì øîàxa `iig iaxl opgei iax ¨©¥

,`a`àpz Cãéàk déì øáñ òLBäé éaø[xg` `pzk-]éaøc àaéìà ©¦§ª©¨©¥§¦¨©¨©¦¨§©¦
óà ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL¦§§©§¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§©

dawp yixtn,äøeîz äNBò ïéà BúìBòìzyecw dilr dlg `ly §¨¥¨§¨
.sebd

äðùî
oldl dpyna(:`k)miie`x mpi`y ze`hg yng mpyiy epipy

oaxwa dfyk oicd dn zx`an epzpyn ,ezeniy oicdy daxwdl
:my`íLà úøeîzda exindy dawp oinn e` xkf oinn dnda - §©¨¨

oke ,my` oaxwäøeîz ãìåda exindy dawp dndan clepy cle - §©§¨
,my` oaxwíìBòä ìk óBñ ãò ïãìå ãìå ïãìåzecled zexec lk - §¨¨§©§¨¨©¨¨¨

,my` zxenzn ecleiyeáàzñiL ãò eòøécr drxnl me`ivei - ¦§©¤¦§¨£
,men mda letiyeøënéå,oilegläáãðì ïäéîã eìtéåincae - §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨

,xeaiv zacp zeler epwi mpeict.`nw `pz ixac el`øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
øîBà [øæòìà] (øæòéìà) éaøå .eúeîé øîBàmda letiy cr erxi ¥¨§©¦¤§¨¨¥

e ,exknie menúBìBò ïäéîãa àéáé.ezacpl ¨¦¦§¥¤
åéìòa eøtékLå ,åéìòa eúnL íLà,xg`aáàzñiL ãò äòøé ¨¨¤¥§¨¨§¤¦§§¨¨¦§¤©¤¦§©¥
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.äìBò äéîãa àéáé øîBà¥¨¦§¨¤¨¨

:dpynd zx`anäáãð óà àìäå`nw `pz ixaca dxen`däìBò ©£Ÿ©§¨¨¨
äîe ,àéälcadd ok m`íéîëç éøáãì øæòìà éaø éøác ïéa`pz-] ¦©¥¦§¥©¦¤§¨¨§¦§¥£¨¦

,[`nwàlày `ed lcadd[äáBç] (äìåò) äàa àéäL ïîæa- ¤¨¦§©¤¦¨¨¨
zepaxwd xzen oebk ,d`iadl cigid lr zlhen dler xy`k

`ed ixd ,xfrl` iax zrcl epzpyna miiepndàéáîe ,äéìò CîBñ¥¨¤¨¥¦
,BlMî äéëñðe ,íéëñðokeïäk äéä íàepicy df my` yixtdy §¨¦§¨¤¨¦¤¦¨¨Ÿ¥

,dirxaBlL døBòå dúãBáòdzcear lk envra zeyrl `ed i`kf - £¨¨§¨¤
,envrl dndad xer z` lehil oke ,ely epi`y xnyna elit`ïîæáe¦§©

äáãð àéäLepzpyna miiepnd zepaxwd xzen oebke xeaiv ly ¤¦§¨¨
,`nw `pz zrclò CîBñ Bðéà,äéì,dkinq oi` xeaiv oaxway itl ¥¥¨¤¨

,øeaéö ìMî äéëñðe ,íéëñð äéìò àéáî BðéàåokeàeäL ét ìò óà §¥¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤¦©©¦¤
øîLî éLðà ìMî døBòå dúãBáò ,ïäk-mi`kf xnynd iyp` wx Ÿ¥£¨¨§¨¦¤©§¥¦§¨
.dxer z` milhep mde ,dzcear zeyrl

àøîâ
:miinrt welgl opaxe xfril` iax ekxved dnl zx`an `xnbd

àëéøöemy` zxenza oia welgl opaxe xfril` iax eid mikixv - §¦¨
,xg`a extkzpe eilra ezny my`a oiae ,my` zxenz cleeéàc§¦

íLà ïðéòîLàextkzpy my`a wx mpic z` mirinyn eid m`y - ©§§¦©¨¨
,xg`a eilrawxy mixne` epiidàäa[dfa-]øæòéìà éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¡¦¤¤

äøtk éðôì eèà äøtk øçàì øæâc íeMî ,eúeîéxfby meyn - ¨¦§¨©§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨
,dler einca `iaie oey`xd drxiy xg`a xtkzpy dfl xn`p m`y
`iai xg`a xtkzpy iptl men mdn cg`a rxi` m` mby xeaq didi
oiicry oeiky ,dler einca `iany jka xeqi` dyere ,dler einca

,my` einca `iadl el yi xtkzp `líLà úøeîz éab ìáàãìåe £¨©¥§©¨¨§©
dúøeîzmpi` f` mb ixdy ,erxi dxtk iptl m` yeygl oi`y §¨¨

wdl miie`x,daxàîéà[xn`p `ny-]eäì éãBîxfril` iaxïðaøì ¥¨¥§§©¨¨
.ezeni `le zeler mdinca `iaie erxiyíúä ïðéòîLà éàåm`e - §¦©§§¦©¨¨

zxenz clee my` zxenz iabl wx mzwelgn z` mirinyn epiid
,my`wxy mixne` epiidïðaø éøîà÷ àäa,zeler mdinca `iaiy §¨¨¨§¦©¨¨

,lirlcke zerhl yeygl oi`y meyníLà éab ìáàextkzpy £¨©¥¨¨

xg`a eilradéì eãBîopaxøæòéìà éaøìm`y meyn ,ezeniy ¥§©¦¡¦¤¤
men rxi` m` dxtk iptl s`y xeaq didi ,dler einca e`iaiy xn`p

,dler einca `iai mdn cg`aàëéøöipya welgl ekxved jkl - §¦¨
.mipte`d

:dxenz cle oica dpyna mi`pzd ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd
ú÷Bìçî ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàoica dpyna mi`pzd ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤

,zeni e` drxi m` my` zxenz cleäøtk øçàìxg`l `l` epi` - §©©©¨¨
,my`a xtkzp xakyáø÷é Bîöò àeä ìkä éøác ,äøtk éðôì ìáà£¨¦§¥©¨¨¦§¥©Ÿ©§¦§©

íLà:`xnbd dgec .eny`l cled z` aixwdl lekiy micen mlek - ¨¨
øáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,df xac xezql yi zei`x izy - ¨©¨¨§¥§©¨¨

à ïéàc ,àãçäøéáòa àaä øáãa øtkúî íãmc`y okzi `l - £¨§¥¨¨¦§©¥§¨¨©¨©£¥¨
ici lr d`ad dxenzn `a df clee ,dxiar ici lr `ad xaca xtkzi

'Eptilgi `l' ly e`ld lr xary(i fk `xwie),àéððç áø éðúä ,ãBòå Ÿ©£¦¤§¨¨¥©£©§¨
éåì ïa òLBäé éaøì éòeiñì`ippg ax dpy ixd -(:gi lirl)`ziixa §©¥§©¦§ª©¤¥¦

,iel oa ryedi iaxl di`x yi dpnnyøîàc(.gi my),minly cle iabl §¨©
minkg s`y(my)y mixaeqy,áø÷ ïBLàø ãìåmewn lknéðL ãìå ¨¨¦¨¥¨¨¥¦

minly cle cle -,áø÷ Bðéàitl ,`ed ipy cle dxenzd cle ixde ¥¨¥
.egkn d`ay ,`id oaxwd clek dnvr dxenzdyøîúéà éà àlà¤¨¦¦§©

øîúéà éëäjgxk lr ,dea` xa dax ly enyn xn`py dn `l` - ¨¦¦§©
,xn`p jkyíãB÷ ú÷Bìçî äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©©£¤¤

,äøtkcle z` aixwdle silgdl `eaiy xfril` iax yyg eay ©¨¨
aixwdl s` xyt` dlerl miaxw einc m` xn`i ik ,my`l dxenzd
dlerl envr `ed axw `ly jkay exaq opaxe ,my`l envr eze`

gl oi`e ,jka ic.my`l eaixwdl `aiy yeyäøtk øçàì ìáà£¨§©©©¨¨
y micen mlek ,silgiy yyg oi` xaky.äìBò áø÷ Bîöò àeä©§¨¥¨

:`xnbd dywnéåì ïa òLBäé éaøì éòeiñì àéððç áø éðúäåcley §¨¨¥©£©§¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦
ipy clek `edy dxenzd cley xnel xyt` ji`e ,axw epi` ipy

.axwàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
dépéî àòa[epnn l`y-],àðäk øa ïéáà éaøî àéiç øa ïéáà éaø §¨¦¥©¦£¦©¦¨¥©¦£¦©©£¨

íLàì äá÷ð Léøôä,xkf dclie.äìBòì áø÷iL eäî dðazl`ey ¦§¦§¥¨§¨¨§¨©¤¦§©§¨
:`xnbdøîàc àðéðç éaøa éñBé éaøcî déì èBLôéúå(:hi lirl)s`y §¦§¥¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©

xn`y xfril` iax(:gi lirl)axw dpa ,dclie dlerl dawp yixtndy
,dlerløæòéìà éaø äãBîepi` dpa ,dclie my`l dawp yixtndy ¤©¦¡¦¤¤

x`azde ,my`l axw(:hi lirl)epivny dleray ,`ed weligd mrhy
`ly my`a ok oi`y dn ,en` lr dler my lg ,sera dawp d`ay
s`y heytp df mrhne .m`d lr lg my` my oi` ,dawp `aiy epivn
dycwedy ,en` lr dler my oi` ixdy ie`x my`d cle oi` dlerl

:`xnbd daiyn .dlerl `le my`ldéì òéîL àìxa oia` iax - Ÿ§¦©¥
zxxan .wtzqd okle ,`pipg iaxa iqei iax ixac z` rny `l `iig

:`xnbdéàî`pdk xa oia` iax dpr dn -:`xnbd zxne` .øîà ©¨©
.äìBò áø÷ dða ,déì:`iig xa oia` iax jk lr l`yéàî éàä- ¥§¨¨¥¨©©

ixd ,el` mixac ly mxe`ia dn ikeøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤
,dler axwi cledyàlàiabläìBòì äá÷ð Léøôî,dclieàkéàc ¤¨©§¦§¥¨§¨§¦¨

lgy itl -Bnà ìò äìBò íL,dler myl dycwed en`y -ìáà ¥¨©¦£¨
léabl dawp yixtníLà,dclieàkéìc[oi`y-]Bnà ìò äìBò íL ©¥¨¨§¥¨¥¨©¦

,my`l `l` dlerl llk dycwed `l en`y -øæòéìà éaø eléôà£¦©¦¡¦¤¤
äãBî.dlerl axw dcle oi`ydéì øîàiaxl `pdk xa oia` iax ¤¨©¥

,`iig xa oia`øæòéìà éaøc àîòè,dclie dlerl dawp yixtna ©£¨§©¦¡¦¤¤
`edäáø÷äì éæçc íeMî àlà ,Bnà ìò äìBò íLc íeMî åàì- ¨¦§¥¨©¦¤¨¦©£¦§©§¨¨

ziigc oi`y ,dlerl axw `ed ixd ,eaixwdl ie`xe xkf cledy oeik
,cled lr dlg daxwdn m`däáø÷äì éæç éîð àäåcle mb jke - §¨©¦£¦§©§¨¨

axw dlerl axwdl `ed ie`xy oeik ,my`l dyxtedy dawp ly xkf
.dlerl
déáéúéàepipy ,`pdk xa oia` iaxl `iig xa oia` iax dywd - ¥¦¥
epzpyna,xfrl` iax ixacaïãìå,my` zxenz lyokeïãìå ãìå §¨¨§©§¨¨

,íìBòä ìk óBñ ãòe exkni.äìBò ïäéîãa àéáé,wiicl yi eixacne ©¨¨¨¨¦¦§¥¤¨
ïéà ïäéîãa,dler mi`ian ok` zecled inca - ¦§¥¤¦
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רצ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dxenz(iyily meil)

meyn dfBnà ìò íLà íL àkéìc,llk my` my dawp lr oi` - §¥¨¥¨¨©¦
,ote` meya dawp my` oi`y itlíL àkéàc äìBòì äá÷ð éab ìáà£¨©¥§¥¨§¨§¦¨¥

Bnà ìò äìBò`ny ,sera dawp dler epivny -ïBòîL éaø eléôà ¨©¦£¦©¦¦§
äãBî.sebd zyecw dilr dlgyãBòå,dywéaøì déì ïðéòîL àä ¤§¨©§¦©¥§©¦
ïBòîLoerny iax xn` yexita ixd -(`"r lirl)dawp yixtndy , ¦§

,äøeîz äNBò BúìBòìyiy mrhne ,sebd zyecw dilr dlgy §¨¨§¨
.my x`eank serd zlera dawpdéì øîàxa `iig iaxl opgei iax ¨©¥

,`a`àpz Cãéàk déì øáñ òLBäé éaø[xg` `pzk-]éaøc àaéìà ©¦§ª©¨©¥§¦¨©¨©¦¨§©¦
óà ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL¦§§©§¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§©

dawp yixtn,äøeîz äNBò ïéà BúìBòìzyecw dilr dlg `ly §¨¥¨§¨
.sebd

äðùî
oldl dpyna(:`k)miie`x mpi`y ze`hg yng mpyiy epipy

oaxwa dfyk oicd dn zx`an epzpyn ,ezeniy oicdy daxwdl
:my`íLà úøeîzda exindy dawp oinn e` xkf oinn dnda - §©¨¨

oke ,my` oaxwäøeîz ãìåda exindy dawp dndan clepy cle - §©§¨
,my` oaxwíìBòä ìk óBñ ãò ïãìå ãìå ïãìåzecled zexec lk - §¨¨§©§¨¨©¨¨¨

,my` zxenzn ecleiyeáàzñiL ãò eòøécr drxnl me`ivei - ¦§©¤¦§¨£
,men mda letiyeøënéå,oilegläáãðì ïäéîã eìtéåincae - §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨

,xeaiv zacp zeler epwi mpeict.`nw `pz ixac el`øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
øîBà [øæòìà] (øæòéìà) éaøå .eúeîé øîBàmda letiy cr erxi ¥¨§©¦¤§¨¨¥

e ,exknie menúBìBò ïäéîãa àéáé.ezacpl ¨¦¦§¥¤
åéìòa eøtékLå ,åéìòa eúnL íLà,xg`aáàzñiL ãò äòøé ¨¨¤¥§¨¨§¤¦§§¨¨¦§¤©¤¦§©¥

øæòìà éaø .eúeîé øîBà øæòéìà éaø .äáãðì åéîc eìtéå øënéå§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨©¦¤§¨¨
.äìBò äéîãa àéáé øîBà¥¨¦§¨¤¨¨

:dpynd zx`anäáãð óà àìäå`nw `pz ixaca dxen`däìBò ©£Ÿ©§¨¨¨
äîe ,àéälcadd ok m`íéîëç éøáãì øæòìà éaø éøác ïéa`pz-] ¦©¥¦§¥©¦¤§¨¨§¦§¥£¨¦

,[`nwàlày `ed lcadd[äáBç] (äìåò) äàa àéäL ïîæa- ¤¨¦§©¤¦¨¨¨
zepaxwd xzen oebk ,d`iadl cigid lr zlhen dler xy`k

`ed ixd ,xfrl` iax zrcl epzpyna miiepndàéáîe ,äéìò CîBñ¥¨¤¨¥¦
,BlMî äéëñðe ,íéëñðokeïäk äéä íàepicy df my` yixtdy §¨¦§¨¤¨¦¤¦¨¨Ÿ¥

,dirxaBlL døBòå dúãBáòdzcear lk envra zeyrl `ed i`kf - £¨¨§¨¤
,envrl dndad xer z` lehil oke ,ely epi`y xnyna elit`ïîæáe¦§©

äáãð àéäLepzpyna miiepnd zepaxwd xzen oebke xeaiv ly ¤¦§¨¨
,`nw `pz zrclò CîBñ Bðéà,äéì,dkinq oi` xeaiv oaxway itl ¥¥¨¤¨

,øeaéö ìMî äéëñðe ,íéëñð äéìò àéáî BðéàåokeàeäL ét ìò óà §¥¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤¦©©¦¤
øîLî éLðà ìMî døBòå dúãBáò ,ïäk-mi`kf xnynd iyp` wx Ÿ¥£¨¨§¨¦¤©§¥¦§¨
.dxer z` milhep mde ,dzcear zeyrl

àøîâ
:miinrt welgl opaxe xfril` iax ekxved dnl zx`an `xnbd

àëéøöemy` zxenza oia welgl opaxe xfril` iax eid mikixv - §¦¨
,xg`a extkzpe eilra ezny my`a oiae ,my` zxenz cleeéàc§¦

íLà ïðéòîLàextkzpy my`a wx mpic z` mirinyn eid m`y - ©§§¦©¨¨
,xg`a eilrawxy mixne` epiidàäa[dfa-]øæòéìà éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¡¦¤¤

äøtk éðôì eèà äøtk øçàì øæâc íeMî ,eúeîéxfby meyn - ¨¦§¨©§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨
,dler einca `iaie oey`xd drxiy xg`a xtkzpy dfl xn`p m`y
`iai xg`a xtkzpy iptl men mdn cg`a rxi` m` mby xeaq didi
oiicry oeiky ,dler einca `iany jka xeqi` dyere ,dler einca

,my` einca `iadl el yi xtkzp `líLà úøeîz éab ìáàãìåe £¨©¥§©¨¨§©
dúøeîzmpi` f` mb ixdy ,erxi dxtk iptl m` yeygl oi`y §¨¨

wdl miie`x,daxàîéà[xn`p `ny-]eäì éãBîxfril` iaxïðaøì ¥¨¥§§©¨¨
.ezeni `le zeler mdinca `iaie erxiyíúä ïðéòîLà éàåm`e - §¦©§§¦©¨¨

zxenz clee my` zxenz iabl wx mzwelgn z` mirinyn epiid
,my`wxy mixne` epiidïðaø éøîà÷ àäa,zeler mdinca `iaiy §¨¨¨§¦©¨¨

,lirlcke zerhl yeygl oi`y meyníLà éab ìáàextkzpy £¨©¥¨¨

xg`a eilradéì eãBîopaxøæòéìà éaøìm`y meyn ,ezeniy ¥§©¦¡¦¤¤
men rxi` m` dxtk iptl s`y xeaq didi ,dler einca e`iaiy xn`p

,dler einca `iai mdn cg`aàëéøöipya welgl ekxved jkl - §¦¨
.mipte`d

:dxenz cle oica dpyna mi`pzd ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd
ú÷Bìçî ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàoica dpyna mi`pzd ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤

,zeni e` drxi m` my` zxenz cleäøtk øçàìxg`l `l` epi` - §©©©¨¨
,my`a xtkzp xakyáø÷é Bîöò àeä ìkä éøác ,äøtk éðôì ìáà£¨¦§¥©¨¨¦§¥©Ÿ©§¦§©

íLà:`xnbd dgec .eny`l cled z` aixwdl lekiy micen mlek - ¨¨
øáca úBáeLz ézL ,àáø øîà,df xac xezql yi zei`x izy - ¨©¨¨§¥§©¨¨

à ïéàc ,àãçäøéáòa àaä øáãa øtkúî íãmc`y okzi `l - £¨§¥¨¨¦§©¥§¨¨©¨©£¥¨
ici lr d`ad dxenzn `a df clee ,dxiar ici lr `ad xaca xtkzi

'Eptilgi `l' ly e`ld lr xary(i fk `xwie),àéððç áø éðúä ,ãBòå Ÿ©£¦¤§¨¨¥©£©§¨
éåì ïa òLBäé éaøì éòeiñì`ippg ax dpy ixd -(:gi lirl)`ziixa §©¥§©¦§ª©¤¥¦

,iel oa ryedi iaxl di`x yi dpnnyøîàc(.gi my),minly cle iabl §¨©
minkg s`y(my)y mixaeqy,áø÷ ïBLàø ãìåmewn lknéðL ãìå ¨¨¦¨¥¨¨¥¦

minly cle cle -,áø÷ Bðéàitl ,`ed ipy cle dxenzd cle ixde ¥¨¥
.egkn d`ay ,`id oaxwd clek dnvr dxenzdyøîúéà éà àlà¤¨¦¦§©

øîúéà éëäjgxk lr ,dea` xa dax ly enyn xn`py dn `l` - ¨¦¦§©
,xn`p jkyíãB÷ ú÷Bìçî äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©©£¤¤

,äøtkcle z` aixwdle silgdl `eaiy xfril` iax yyg eay ©¨¨
aixwdl s` xyt` dlerl miaxw einc m` xn`i ik ,my`l dxenzd
dlerl envr `ed axw `ly jkay exaq opaxe ,my`l envr eze`

gl oi`e ,jka ic.my`l eaixwdl `aiy yeyäøtk øçàì ìáà£¨§©©©¨¨
y micen mlek ,silgiy yyg oi` xaky.äìBò áø÷ Bîöò àeä©§¨¥¨

:`xnbd dywnéåì ïa òLBäé éaøì éòeiñì àéððç áø éðúäåcley §¨¨¥©£©§¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦
ipy clek `edy dxenzd cley xnel xyt` ji`e ,axw epi` ipy

.axwàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
dépéî àòa[epnn l`y-],àðäk øa ïéáà éaøî àéiç øa ïéáà éaø §¨¦¥©¦£¦©¦¨¥©¦£¦©©£¨

íLàì äá÷ð Léøôä,xkf dclie.äìBòì áø÷iL eäî dðazl`ey ¦§¦§¥¨§¨¨§¨©¤¦§©§¨
:`xnbdøîàc àðéðç éaøa éñBé éaøcî déì èBLôéúå(:hi lirl)s`y §¦§¥¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©

xn`y xfril` iax(:gi lirl)axw dpa ,dclie dlerl dawp yixtndy
,dlerløæòéìà éaø äãBîepi` dpa ,dclie my`l dawp yixtndy ¤©¦¡¦¤¤

x`azde ,my`l axw(:hi lirl)epivny dleray ,`ed weligd mrhy
`ly my`a ok oi`y dn ,en` lr dler my lg ,sera dawp d`ay
s`y heytp df mrhne .m`d lr lg my` my oi` ,dawp `aiy epivn
dycwedy ,en` lr dler my oi` ixdy ie`x my`d cle oi` dlerl

:`xnbd daiyn .dlerl `le my`ldéì òéîL àìxa oia` iax - Ÿ§¦©¥
zxxan .wtzqd okle ,`pipg iaxa iqei iax ixac z` rny `l `iig

:`xnbdéàî`pdk xa oia` iax dpr dn -:`xnbd zxne` .øîà ©¨©
.äìBò áø÷ dða ,déì:`iig xa oia` iax jk lr l`yéàî éàä- ¥§¨¨¥¨©©

ixd ,el` mixac ly mxe`ia dn ikeøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤
,dler axwi cledyàlàiabläìBòì äá÷ð Léøôî,dclieàkéàc ¤¨©§¦§¥¨§¨§¦¨

lgy itl -Bnà ìò äìBò íL,dler myl dycwed en`y -ìáà ¥¨©¦£¨
léabl dawp yixtníLà,dclieàkéìc[oi`y-]Bnà ìò äìBò íL ©¥¨¨§¥¨¥¨©¦

,my`l `l` dlerl llk dycwed `l en`y -øæòéìà éaø eléôà£¦©¦¡¦¤¤
äãBî.dlerl axw dcle oi`ydéì øîàiaxl `pdk xa oia` iax ¤¨©¥

,`iig xa oia`øæòéìà éaøc àîòè,dclie dlerl dawp yixtna ©£¨§©¦¡¦¤¤
`edäáø÷äì éæçc íeMî àlà ,Bnà ìò äìBò íLc íeMî åàì- ¨¦§¥¨©¦¤¨¦©£¦§©§¨¨

ziigc oi`y ,dlerl axw `ed ixd ,eaixwdl ie`xe xkf cledy oeik
,cled lr dlg daxwdn m`däáø÷äì éæç éîð àäåcle mb jke - §¨©¦£¦§©§¨¨

axw dlerl axwdl `ed ie`xy oeik ,my`l dyxtedy dawp ly xkf
.dlerl
déáéúéàepipy ,`pdk xa oia` iaxl `iig xa oia` iax dywd - ¥¦¥
epzpyna,xfrl` iax ixacaïãìå,my` zxenz lyokeïãìå ãìå §¨¨§©§¨¨

,íìBòä ìk óBñ ãòe exkni.äìBò ïäéîãa àéáé,wiicl yi eixacne ©¨¨¨¨¦¦§¥¤¨
ïéà ïäéîãa,dler mi`ian ok` zecled inca - ¦§¥¤¦
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xcde"רפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dxenz(iriax meil)

cled la`àì Bîöòixd ,daxwdl ie`x `edy s` ,dlerl axw ©§Ÿ
oicd `ede ,axw epi` daxwdl ie`x cledy s` xfrl` iax itly
xa oia` iax uxzn .dlerl axw epi`y my`l dyxtedy dawp clea

:`pdkïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna ,epzpyna o`k -ïBâk ¨¨§©©§¦©§
,äá÷ð äãìiLdnvr `id daixw `le dler e`iai dinca wx okle ¤¨§¨§¥¨

:`pdk xa oia` iax z` `iig xa oia` iax l`y .dlerlóBñ ãòå§©
øëæ ãç ãéìBà àì íìBòäote`a dpynd z` cinrdl okzi m`d - ¨¨Ÿ¦©¨¨

.zeawp wx eid mlerd seq cr zecled zexec lkydéì øîàiax ¨©¥
,`pdk xa oia`éàìáa é÷éçc ééepéL àðépLîlaan dz`y jl - §©¥¨¦¥§¦¥©§¨¥

zxacn dpynd ok`y ,wegc uexiz dpr`ãò úBá÷ð äãìiL ïBâk§¤¨§¨§¥©
.íìBòä óBñ¨¨

äðùî
.dnda xyrne xeka ipic o`k mi`aen dpynd ixac zpadl

:xeka oicmz xekady oia odkl ozip dxedh dndan clepd xkf xeka
iab lr axw mz xeka ,mdipia yi weligy `l` .men lra `edy oiae
gafnd lr axw epi` men lra xekae ,mipdkl lk`p exyae gafnd
zndak ,mewn lka ,oeict `la hgype ,`ed odk ly epenn la`

.mc` lkl lk`pe ,oileg
zendad on zixiyr yixtdl mc`d lr daeg :dnda xyrn oic
xyrn' `xwp yixtny ixiyrde ,dpy lka excra eclepy zexedhd
lk`p exya x`ye ,eixeni` z` aixwne dxfra ehgeye ,'dnda
ltpy oia ,men lra `ed m`e .milw miycw oick milyexia milral
lk`py epic ,men lra `edyk eyixtdy oiae ezyxtd xg` men ea

.oeict `la mewn lka
:xyrne xeka da exindy dndaa zwqer epzpynøBëaä úøeîz§©©§

,øNònäåeïãìåoke xyrnd ly e` dxenzd lyóBñ ãò ïãìå ãìå §©©£¥§¨¨§©§¨¨©
øNònëå øBëak elà éøä ,íìBòä,xyrne xeka ipic mda mibdep - ¨¨£¥¥©§§©©£¥

íéìòaì ïîeîa eìëàéåla` .milral milk`p ,men mda ltp m` - §¥¨§§¨©§¨¦
xyrne xekak mpic oi` dfae ,gafnd lr miaxw mpi` mininz mcera

.oldl `xnba x`eank ,mnvr
:miycwd lk oial xyrne xeka oiay milcadd z` zx`an dpynd

íéLãwä ìk ïéáì øNòîe øBëa ïéa äîxeka oia lcadd dn - ©¥§©£¥§¥¨©¢¨¦
,men mda ltpy miycw x`y oial men mda ltpy xyrneìkL¤¨

æìèéàa ïéèçLðå æìèéàa íéøkîð íéLãwämihgype mixknp - ©¢¨¦¦§¨¦¨¦§¥§¦§¨¦¨¦§¥
mibdepy jka yi oeifay s`y ,xya ea mixkeny weya mpeict xg`l
yiy weyae ,ycwdl mpeict incy itl mewn lkn ,oileg bdpn mda

mipew daxdgeix didiy ick z`f exizd ,xweia mixknp md ixd
,ycwdlàøèéìa ïéì÷Lðåjxck lwyna mze` milweye - §¦§¨¦§¦§¨

mibdepy oeifad zngn mlweyl exq` `le ,oileg xya milweyy
cqtd didi `le wiecn lwynd didi jkay itl ,oileg bdpn mda

,ycwdløNònäå øBëaä ïî õeçweya mihgype mixknp mpi`y - ¦©§§©©£¥
xekad zxikn incy itl ,zrcd cne`a `l` lwyna milwyp mpi`e
lflfl oi` mdly geixd meyne ,milral xyrnd zxikn ince odkl

.oilega mibdepy bdpnk mda bedple
:sqep weligïäì Léåmiycwd lklïBéãte`viy mzectl mileki - §¥¨¤¦§

,men mda ltpyk oileglïBéãt ïäéúBøeîúìåzendad z` oke - §¦§¥¤¦§
,men mda ltpyk zectl mileki mda exindyøBëaä ïî õeç¦©§

øNònäåxekaay meyn ,mzectl xyt` i` men mda ltp m` s`y §©©£¥
xn`p(fi gi xacna)xn`p xyrnae ,'dCtz `l'(bl fk `xwie).'l`Bi `l' Ÿ¦§¤Ÿ¦¨¥

:sqep weligïéàáedligzkl miycwd lkõøàì äöeçîicka ¨¦¦¨¨¨¤
,maixwdløNònäå øBëaä ïî õeç`l` ,dligzkl m`iadl oi`y ¦©§§©©£¥

íàLz`f lkaeàamdykíàå ,eáø÷é ,íéîéîze`a,ïéîeî éìòa ¤¦¨§¦¦¦§§§¦©£¥¦
íòh äî ïBòîL éaø øîà .íéìòaì ïîeîa eìëàélky df xaca ¥¨§§¨©§¨¦¨©©¦¦§©©©

mi`a miycwdmpi` xyrne xeka eli`e ux`l uegn dligzkl
itl ,mi`aïîB÷nî äñðøt ïäì Lé øNònäå øBëaäLmdl yi - ¤©§§©©£¥¥¨¤©§¨¨¦§¨

mda letiy cr drxnl me`iveiy ici lr ,ux`l uega mlke`l dpwz
,milyexil m`iadl oi` okle ,milral dlik`a mixzen eidi f`e men

,ïúMeã÷a elà éøä íeî íäa ãìBpL ét ìò óà íéLãwä ìk øàLe§¨¨©¢¨¦©©¦¤©¨¤£¥¥¦§¨¨
seqaly oeike ,oaxw `iadl jixv mpeict incae diict mikixv oiicry
mnvra mzelrdl exizd jkl ,milyexil mdinc zelrdl ekxhvi

.milyexil

àøîâ
àáøòîa ïòa ,àfò áø øa àáø øîà,l`xyi ux`a el`y - ¨©¨¨©©©¨¨©§©©§¨

a íeî ìéhnä`idy dndaeäî ,øNòîe øBëa úøeîz,epic dn - ©©¦¦§©§©£¥©
oaxw oiprl xn`py e`ld meyn dwel m`d(`k ak `xwie)`l mEn lM'¨Ÿ

dvia zkqna edeyxcy ,'FA didi(:fk).men ea lihi `ly 'ea dIdi `l' ¦§¤§©¤
,md wtqd iccveáéiçéî àì ïáéø÷ àìc ïåék ïðéøîà éîm`d - ¦©§¦©¥¨§Ÿ§¦¨Ÿ¦©©

aiig epi` gafnl zeaixw xyrnde xekad zxenz oi`y oeikny xn`p
,odilr zewlnáéiçéî eLã÷c ïåék àîìéc Bàdlgy oeik `ny e` - ¦§¨¥¨§¨§¦©©

.odilr aiig `ed ixd dyecw odilrééaà déì øîàax xa `axl ¨©¥©©¥
qdy jixacl ,`fr,zeaixw opi`e zeyecwy zngn `ed wtéòaéúå§¦¨¥

øNòî ìL éòéLúa íeî ìéhnä Cìdnda lr mb le`yl jl yi - ¨©©¦¦§¦¦¤©£¥
my `exwl zenda xyr dpeny drya xicd on ziriyz d`viy
dpi`e dyecwy dpicy ,xyrn my dilr `xwe ,zixiyrd lr xyrn

,dwel men da lihnd m`d ,daixwàìc éòéLz àðL éàî àlà¤¨©§¨§¦¦§Ÿ
Cì àéòaéî÷dilr `xwe ziriyz d`viy dnda dpey dna `l` - ¨¦©§¨¨

,dpic dn zl`y `ly xyrn mydéèòî àðîçøcmeyn - §©£¨¨©£¥
weqta daxwdn dze` dhrin dxezdy(al fk `xwie)d'éøéNòdidi ¨£¦¦¦§¤

rnyny ,''dl WcTéòéLzä àéöBäì`xwy iriyzd z` hrnl - Ÿ¤©§¦©§¦¦
lihndy jl xexa did axw epi`y oeike ,axw epi`y xyrn my eilr

,dwel epi` men eaeäðéèòî àðîçø éîð éëäzxenz iabl o`k s` - ¨¦©¦©£¨¨©£¦§
xekaa xn`pd weqta daxwdn oze` dhrin dxezd xyrne xeka

(fi gi xacna),'íä Lã÷ äcôú àì'rnynyïúøeîz ïéàå ïéáéø÷ íä Ÿ¦§¤Ÿ¤¥¥§¥¦§¥§¨¨
,äáéø÷.dfa dl`y oi`e ,dwel epi` men oda lihndy xexa okle §¥¨

éëä dì éðúî ÷çöé øa ïîçð áødreny dpy wgvi xa ongp ax - ©©§¨©¦§¨©§¥¨¨¦
,dpy jke ,dpey ote`a efïòa ,àfò áøc déøa àçà áø øîà̈©©©¨§¥§©©¨¨©

àáøòîa,l`xyi ux`a el`y -,øNòî ìL éòéLúa íeî ìéhnä §©©§¨©©¦¦§¦¦¤©£¥
eäî.'FA didi `l mEn lM' ly e`ld meyn dwel m`d ,epic dn - ©¨Ÿ¦§¤

Cì éòaéúå ,[ééaà] déì øîàly epic dn le`yl jl did -ìéhnä ¨©¥©©¥§¦¨¥¨©©¦
øNòîe øBëa úøeîúa íeî,zeaixw opi`e zeyecw od mbyàlà ¦§©§©£¥¤¨

àðîçøc ,Cì àéòaéî àìc øNòîe øBëa úøeîz àðL éàî©§¨§©§©£¥§Ÿ¦©§¨¨§©£¨¨
,eäðéèòîweqta,äáéø÷ ïúøeîz ïéàå ïéáéø÷ ïä ,'íä Lã÷' ©£¦§Ÿ¤¥¥§¥¦§¥§¨¨§¥¨

,déèòî àðîçø éîð øNòî ìL éòéLzweqtaàéöBäì ,'éøéNò'ä §¦¦¤©£¥©¦©£¨¨©£¥¨£¦¦§¦
,éòéLzä úàdl`y oi`e ,dwel epi` men ea lihndy xexa okle ¤©§¦¦

.dfa
dpyna epipyueg ux`l uegn dligzkl mi`a miycwd lky
,xyrne xekaníàåz`f lka'åë ïéîéîz ,eàaminen ilrae ,eaxwi §¦¨§¦¦

.milral mnena elk`i
:dlg zkqna dpynl epzpyn oia dxizq dywn `xnbdeäðéîøe- §¦§

dlg zkqna epipyy dpynn dywe(`"in c"t),äìòä ñBðâéèðà ïa¤©§¦§¤¡¨
eìa÷ àìå ,ìáaî úBøBëamipdkd mze`.epnîepzpynay ,dywe §¦¨¤§Ÿ¦§¦¤

:`xnbd zvxzn .axwy epic ux`l uegn xeka `a m`y epipyøîà̈©
àéL÷ àì àcñç áø,[dyw `l-]ìàòîLé éaø àäeàáé÷ò éaø àä ©¦§¨Ÿ©§¨¨©¦¦§¨¥¨©¦£¦¨

ux`l uegn `ad xekay xaeq `ede d`py l`rnyi iax epzpyn -
xekay xaeq `ede ,d`py `aiwr iax dlg zkqna dpynde ,axw

.axw epi` ux`l uegn `adíéøác äùìL øîBà éñBé éaø ,àéðúã§©§¨©¦¥¥§Ÿ¨§¨¦
íéð÷æ äùìL íeMîowf itn rny odn zg` lky zekld yly - ¦§Ÿ¨§¥¦

,`id dpey`xd dkldd .xg`ìBëé ,øîBà ìàòîLé éaøxnel iziid ©¦¦§¨¥¥¨
yíéìLeøéa epìëàéå äfä ïîfa éðL øNòî íãà äìòé,oeict `la ©£¤¨¨©£¥¥¦©§©©¤§Ÿ§¤¦¨©¦

cenil `ziixad d`ian .xyrn oiprl zniiw milyexi zyecw ik
,wtqd z` heytlàeä ïéãådfd onfa ipy xyrn oic cenll yi - §¦
,xekan a` oipaaixdyíB÷î úàáä ïeòè øBëaezelrdl miaiig - §¨£¨©¨

,milyexia elke`le eaixwdløNòîeipyíB÷î úàáä ïeòè- ©£¥¨£¨©¨
,mzeeydl yi ok m`e ,milyexia elke`le ezelrdl miaiigøBëa äî©§
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המשך בעמוד ריר

oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

åîöò àåä.daxwdl ifg dxenzd clec ab lr s`e Ðäéì éðùî éåä éàî,xnelk Ð

.`pixg` `iepiy rci dedc llkn ,"i`laa iwigc iiepiy jl `pipyn" xn`wcn

äðùîøùòîå øåëáë åìà éøäfilhi`a exkni `ly :xyrne xeka zyecw lkl Ð

.ectpe men oda ltpy xg`løùòîä ïîå øåëáä ïî êåçoz`pd oi`y iptn Ð

ince ,odkl xeka incc .mzxikna ycwdl

`l edcic d`pd meyne .milral xyrn

.miycwa opilflfníåî ïäá ìôðxekaa Ð

xekaac ,dyecwn o`ivedl leki epi` xyrne

."l`bi `l" aizk xyrnae ,"dctz `l" aizk

øùòîäå øåëáä ïî õåçoi`a oi`y Ð

.miycwd lk x`yk ux`l dvegn dlgzkl

ïîå÷îá äñðøô ïäì ùé øùòîäå øåëáäùÐ

ea`zqiy cr erxiy ,onewna dpwz odl yi

,miycwd lk x`ye .milral mnena elk`ie

,ozyecwa od ixd Ð men oda ltpy it lr s`

odinc zelrdle ozectl dz` jixve

Ð odinc aixwdl eteqe li`ede .oaixwdle

.eaxwie onvr od elriàøîâáééçî àìÐ

."ea didi `l men lk" meyn zewlnéòáéúå
øùòî ìù éòéùúáiriyzl `xw oebk Ð

opixn`ck ,axw epi`e ycwc ,"ixiyr"

.enena lk`p iriyzd :(`,q) zexeka idliya

éòéùúä úà àéöåäìoeike .axwi `ly Ð

lihnd aiigin `lc ol `hiyt Ð axw epi`c

.'ek inp `kd ,men eaåìá÷ àìå ñåðâéèðà ïá
åðîéäe`a m` :ipzwc ,oizipzn` `iywe Ð

.eaxwi mininz'åë ìàòîùé éáø àäÐ

.(`iz` `tiqa)íéð÷æ äùìùiax Ð

.i`fr oae `aiwr iaxe l`rnyiøùòîå øåëá
íéøåëáåaizkc ,mewn z`ad oiperhc Ð

'ebe mkizeler dny mz`ade" :(ai mixac)

.mixeka el` Ð "mkci znexzeøåëá äî
'åë ìëàð åðéàozn irac ,dinwl yxtnck Ð

.gafnl oixeni`e mincïéìëàð ïðéà íéøåëá
úéáä éðôá àìàezgpde" :(ek my) aizkc Ð

."jidl` 'd iptläçðä,gafnd iptl Ð

."jidl` 'd iptl ezgpde" :aizkcøãäéìå
'åë àðéã`xw il dnl Ð?`pic xcdil

deyd cvd ,oicd xfge ,gikei xeka :`nile

oilk`p opi`e mewn z`ad oiperhy ,oday

.xyrn `ia` ip` s` Ð ziad ipta `l`

øáñ÷ éàîåepi` xekac dil `hiytc Ð

.dil `wtqn ipy xyrne ,lk`päùãé÷å
àáì ãéúòìipa xyrne xeka ediiexz Ð

inp `zyde li`ed ,meaixwie ,edpip d`ad

.aixwdl milyexi `id dyecwàì éàå
àáì ãéúòì äùãé÷`wtqn ikd elit`e Ð

i`n`e ,xeka inp dil iraiz Ð xyrnn dil

xekan ipy xyrn siliäùãé÷ àì íìåòì ?
àáì ãéúòì,xeka `py i`n :`iywce Ð

:opiwqr xeka i`d ika Ð ?dil `hiytc

xya silie .'ek axge ,ziad ipta enc wxfpy

did `l ,`zyd mc ded i`c ikid ikc ,mcn

inp xya Ð `al cizrl dyciw `lc ,wxfp

.lk`i `l
éúàå

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

ìéèîäzegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta Ð edn xyrne xeka zxenza men

,dwel xn`c o`nl `ki` .men lraa men lihna i`pz ibilt (a,ep

mzd xn`c o`nl elit` ,ediiexzl `kdc `ira jde .dwel epi` xn`c o`nl `ki`e

Ð daxwdl mlerl `ifg `lc ipd la` ,mend mcew daxwdl `ifgc meyn Ð dwel

epi` mzd xn`c o`nle ?`py `l e` .iwl `l

ea did inp `xwirnc meyn epiid Ð dwel

e` ,iwl Ð mz did `xwirnc `kd la` ,men

?`py `léàdycw dpey`x dyecw xaqw

iziip inp xeka `al cizrl dycwe dzryl

xn`c o`nlc :(a,fw) migafa i"yx yxit Ð

oi`y it lr s` oiaixwn ,`al cizrl dycw

yie !`kile ,gafn opira `de :xn`z m`e .zia

mcew enc wxfpe hgypy xekan jixtc :xnel

miptl dlik` `l` xqg oi`c ,ziad axgy

,xnel yi inp i` .xyrnc `inec dnegd on

i`e .gafn dpaie iziip inp xeka :ikd jixtc

inp xeka Ð `al cizrl dycw `l xaqw

xn`c o`nlc :dywe .i"yx qxb ikd .iraiz

dyecw oi` ,`al cizrl dycw `l

xn`c :cere !mixr x`yn xzei milyexia

`l xn`c o`nlc (my) migafc `xza wxt

lka lk`p ipy xyrn Ð `al cizrl dycw

:dipy `iyew `din uxzl yie !l`xyi ixr

axgy mcew rxfpy xyrna `kd ixiinc

`iddac ,milyexia d`ad oerh didy ,ziad

.l`xyi ixr lka lk`pc xn` `l

éëädycw `l xaqw mlerl :i"yx qixb

il dnl ,ok m`c :dywe Ð `al cizrl

dil wetiz ?mcl xya ywzi`c `nrh i`d

!inc dneg el oi`y inkc ,`veia lqtpc

Ð mbtpy gafn :(`,q) migafa xn`c :cere

dil witne ,milw miycw epiba oilke` oi`

`kde .encl exya ywzi`c `nrh i`dn

o`nl ied mcl xyac `ywid jdc xn`

d`xp okl !`al cizrl dycw `l xn`c

`l xaqw i` :opiqxb ikdc ,wgvi epiaxl

.iziil `l ipy xyrn ,`al cizrl dycw

,ziad axgy mcew rxfpy xyrnae

xaqw mlerl :opiqxb ikde .lirl izyxitck

dycwe dzryl dycw dpey`x dyecw

?iziil inp xeka :jl `iywce .`al cizrl

ziad iptl enc wxfpy ,opiwqr i`na `kd

.oiiyew lk evxzin `zyde .'ek ziad axge

iptl enc wxfpy xeka `nlya :ixen wcwce

yxtnck ,ziad ipta `l` lk`p epi`c ,ziad

mixeka la` .mcl xya ywzi`c `xnb

oi` `nrh i`n ,ziad iptl dgpd mdl didy

x"d ixen xn`e ?ziad ipta `l` oilk`p
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תוספות                                                                                                                                                    רש"י
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(:h dlibn)íéìLeøéì äìéL ïéa ïéàdidy onfd oia welg oicd oi` - ¥¥¦Ÿ¦¨©¦
,milyexia ycwnd zia didy onfd oial dliya okyndàlàoiprl ¤¨

,cala dfäìéLaLeidìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ ïéìëBà ¤§¦Ÿ§¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨
íéìLeøéáe ,äàBøäwx ipy xyrne milw miycw elk`éðôìïî í ¨¤¦¨©¦¦§¦¦

ïàëå ïàëå] (ïëå) ,äîBçämilyexiae dliya -íéLã÷ éLã÷ ,[ ©¨§¨§¨¨§¥¨¨¦
wx milk`píéòìwä ïî íéðôìe` xvgd irlw swid jeza - ¦§¦¦©§¨¦

didy xvgd irlw oirk `idy ,dxfrd znegn miptl milyexia
.okynaàîéúc eäîxn`z `ny -éðL øNòî éúéì íéìLeøéa ©§¥¨¦¨©¦©§¥©£¥¥¦

äàBøä ìëalka' elke`le ipy xyrn `iadl elkei milyexia s` - §¨¨¤
milw miycw enk `lye ,llk gafnl jixv epi` ixdy ,'d`exd

,gafnd lr mc zpizp mikixvyïì òîLî à÷zyxcn i`fr oa ¨©§©¨
.dnegd on miptl wx lk`p ipy xyrn milyexiay ,aezkd
:mipwf dyly meyn iqei iax xn`y `ziixad jyndíéøçà£¥¦
ïéLc÷enä éìeñôk BúðL äøáòL øBëa àäé ìBëé ,íéøîBàleki - §¦¨§¥§¤¨§¨§¨¦§¥©§¨¦

didi daxwdl ie`x didy onfn dpy dxary xekay xnel iziid
mileqt miycwkìñtéå,daxwdlezpy jeza eaixwdl devn ixdy §¦¨¥

xn`py dpey`xd(k eh mixac),'dpWa dpW EPlk`z Lidl` 'd iptl'¦§¥¡Ÿ¤Ÿ£¤¨¨§¨¨
øîBì ãeîìz(bk ci my)ðâc øNòî'Eøäöéå ELøéúå ELxwA zxkaE ©§©©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤§ŸŸ§¨§

,'Lp`veøNòîì øBëa Léwî,dfn df cenlløNòn äîipyBðéà §Ÿ¤©¦§§©£¥©©£¥¥
dzøéáçì äðMî ìñôð-dpy dxary s` xyrn oic ea bdepy ¦§¨¦¨¨©£¥§¨

,ezyxtdn,dzøéáçì äðMî ìñôð Bðéà øBëa óàeaixwdl lekie ©§¥¦§¨¦¨¨©£¥§¨
ezpya eaixwdl devn yiy `l` ,dpey`xd ezpy ixg` mb

`xd.dpey
:`xnbd zl`eyïðaøìeoae `aiwr iax ,l`rnyi iax ly mzrcl - §©¨¨
,`ziixaa i`fràðéøçà àîòèì eäì é÷tîcmdl jxvp df weqty - §©§¦§§©£¨©£¦¨

lqtp xekad oi`y df oic ,zxg` dyxclàðî ,dzøéáçì äðMî¦¨¨©£¥§¨§¨
.eäì:`xnbd daiyneäì à÷ôðz`f micnl -îweqtd(k eh my) §©§¨§¥

éäìà 'ä éðôl'BðéàL øBëaä ìò ãnéì ,'äðLá äðL epìëàú E ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ£¤¨¨§¨¨¦¥©©§¤¥
,dzøáçì äðMî ìñôð,mipy izy rnyne 'dpya dpy' aezk ixdy ¦§¨¦¨¨©£¥§¨

:`xnbd zl`ey .zxg`d dpya mb xyk ef dpy ly xekaìezhiy §
íéøçàweqtd ,xyrnl ywiddn z`f eyxcyéäìà 'ä éðôì'E £¥¦¦§¥¡Ÿ¤

déa éLøc éàî 'äðLá äðL epìëàúdaiyn .epnn miyxec dn - Ÿ£¤¨¨§¨¨©¨§¦¥
:`xnbdàéðúãëì déì éòaéîepipyy dnl jxvp df weqt - ¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaaìò ãnéì ,úøçà äðMî ãçà íBéå Bæ äðMî ãçà íBé¤¨¦¨¨§¤¨¦¨¨©¤¤¦¥©
ì ìëàpL øBëaä,ãçà äìéìå íéîé éðL,xnelks` xacn aezkd ©§¤¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨

eplk`z' xn` df lre ,dpyd ly oexg`d meia xekad hgypy ote`a
dpya s` lk`p `di ef dpya hgypy xeka ,mipy izy ,'dpya dpy
dlild ,cg` dlile mini ipyl lk`p xekady o`kne ,zxg`d

:`xnbd zl`ey .mdipiayïðaøåoae `aiwr iax ,l`rnyi iax - §©¨¨
,dipyd ezpya daxwdl lqtp epi` xekay df weqtn eyxcy ,i`fr

ì ìëàðc.eäì àðî ãçà äìéìå íéîé éðL:`xnbd daiynàø÷ øîà §¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨§¨§¨©§¨
xeka oipra(gi gi xacna)mxUaE'äôeðzä äæçk Cl äéäéoinId wFWkE §¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦

dfg oick `ed xekad xya oicy `id aezkd zernyne ,'didi Ll§¦§¤
.dlile mini ipyl milk`p mdy ,mipdkl mipzipd minly ly weye

íéùã÷ åìà êìò ïøãä

úàèç ãìå ¯ éòéáø ÷øô
.z`hg zxenz .a .z`hg cle .` :md el`e ,dzinl opic ze`hg yng
z`hg .d .zxg`a dilra extiky z`hg .c .dilra ezny z`hg .b
.dzinl opicy ,ipiqn dynl dkld dxn`p el` lka .dzpy dxary

.el` ze`hg ly opic x`azi epiptly wxtae

äðùî
ãìål dyxtedy dndan clepdúàhç úøeîúe ,úàhçdnda - ¨¨©¨§©©¨
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המשך בעמוד זפק



xcde"רפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dxenz(iying meil)

okeïéðäð àì,opaxcn dpnnåmle`ïéìòBî àìdpdp m` xnelk ,da Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
xg`ny .zelirn my` oaxw jk lr `iadl aiig epi` ,bbeya dpnn
oaxwl miie`x mpi` dinc oke ,daxwdl die`x dpi` dnvr `ide

.dzyecw drwt ,xg`
àlL ãò íàå`l oiicr m` -íéìòaä eøték,xg` oaxwaäòøz §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦¦§¤
áàzñzL ãò,daxwdl lqtize ,men da letiy -eokn xg`l ©¤¦§¨¥

äéîãa àéáéå ,øënúz`hgúøçà.da xtkzdläøeîz äNBòå- ¦¨¥§¨¦§¨¤¨©¤¤§¨§¨
xg`ny ,dzxenz lr dyecw dlg ,zxg` dndaa dze` xind m`
.`id s` dyecw dzxenze ,dyecw da yi ,axwidl dinc micizre

da ïéìòBîeda yi ixdy ,dlirn oaxw aiig ,bbeya dpnn dpdpd - £¦¨
.x`azdy mrhdn ,dyecw

àøîâ

dywn .dpyna ze`hgd zyng xeciq ote` lr dywn `xnbd
:`xnbdéããä éab eäì éðz àì àîòè éàî`pzd dpy `l recn - ©©£¨Ÿ¨¥§©¥£¨¥

zyng lk z`,cgi zeznd ze`hgdeäì âéìt àlà]mze` wlig - ¤¨¨¦§
z`hge ,z`hg zxenz ,z`hg cle' dpy `yixay ,miwlg ipyl
zlra z`vnpe dca`e ,dzpy dxar' dpy `tiqae .'dilra ezny

'men.[
a zexkfend ze`hgd :`xnbd zvxzn,àLéø,z`hg cle' epiidc ¥¨
,'dilra ezny z`hge ,z`hg zxenzdéì à÷éñtweqt mpic - §¦¨¥

xg` oaxwa milrad extik m` oia ,dzinl mpic ote` lkay ,ixnbl
.`l m` oiaeåeli`a zexkfend ze`hgd,àôéñ,dzpy dxar' epiidc §¥¨

,'men zlra z`vnpe dca`edéì à÷éñt àì,ixnbl weqt mpic oi` - Ÿ§¦¨¥
mcew la` ,dzinl mpic zxg`a milrad extiky xg`l `weecy
xg`ne .zexg` ze`hg odinca e`iaie exkni ,milrad extiky

.miwlg ipyl `pzd mwlig ,el`n el` ze`hgd oic welge
dlirn zkqna mb dpeylk diepy epzpyn(:i)lr dywn `xnbd .

:`xnbd dywn .ef zelitk,äìéòî éab dééðúéîì él änìeél änì ¨¨¦§¦§§¥©¥§¦¨¨¨¦
äøeîz éab dééðúéîìzkqna mb epzpyn z` `pzd dpy recn - §¦§§¥©¥§¨

dpynae xg`n :`xnbd zvxzn .dxenz zkqna o`k mbe dlirn
ene` dxenz miyer m` epiidc ,dxenz zkqnl jiiyd oic mb xkf

,`l e` mda milren m` epiidc ,dlirn zkqnl jiiyd oic mbe ,`l
jkitlàëä àðzl jiiyd oicd z` o`k `pzd dpy -éãééàå ,äøeîz ¨¨¨¨§¨§©§¥
àðúcd oic z` o`k dpyna zepyl jxvedy oeikne -àðz ,äøeîz §¨¨§¨¨¨
éîðoiprl ze`hgd el` oic z` mb o`k dpy -àðúc éãééàå .äìéòî ©¦§¦¨§©§¥§¨¨

äìéòî éaboiprl ze`hgd el` oic z` eprinydléîð àðz ,äìéòî ©¥§¦¨§¦¨¨¨©¦
d oic z` mb my dpy -,äøeîz.`l e` dxenz miyer m` epiidc §¨

.dzinl zkledy ,dzpy dxary z`hg ly dpic x`azd dpyna
:df oipra yiwl yix ixac z` d`ian `xnbd,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

äøaéòL úàhç[dxar-],dúðLdúBà ïéàBø`id eay mewn lka ©¨¤¦§¨§¨¨¦¨
,z`vnpeléàk`id,úBøáwä úéáa úãîBòleki odkd oi`y §¦¤¤§¥©§¨

,daxwdl die`x dpi` xnelk ,dhgeyl dixg` qpkidläòBøåcr §¨
.gafnd uiwl dacp zeler dinca egwie ,xknize ,men zlra didzy

:yiwl yix ixac lr dywn `xnbd,ïðzz`hgå ,dúðL äøaéòLok §©¤¦§¨§¨¨§
z`hgyúàöîðå äãáà`idykíà ,íeî úìòal `ed oecipdøçà ¨§¨§¦§¥©£©¦©©
eøtékLdaíéìò,xg` oaxwa.äúîixd,dpynd ixaca x`ean ¤¦§§¨¦¥¨

dpic ,xg` oaxwa milrad extik xake ,dzpy dxary z`hgy
,dirxl dpic ote` lkay ,x`ean yiwl yix ixaca eli`e .dzinl

`id ef dpyn ,ok m`e .eixaca wlig `l ixdy.Lé÷ì Léøc àzáeéz§§¨§¥¨¦
:`xnbd zvxzn(àùéø) éðz÷ ék ,Lé÷ì Léø Cì øîàepipyy dn - ¨©¨¥¨¦¦¨¨¥

dpyna,äúîzpeek `l` ,dzpy dxary z`hgl dpeekd oi` ¥¨
wx dpyndäãáààdca`y z`hg oic lr -,íeî úìòa úàöîðå ©¨§¨§¦§¥©£©

y `ed oicd dfayíàl `ed oecipdeøtékL øçàdíéìòaoaxwa ¦©©¤¦§§¨¦
ef ixd ,xg`.úeîz̈

:`xnbd dywn .df uexiz lr dywn `xnbdéëä éà,jixack m` - ¦¨¦
àôéñ àîéày epipyy ,dpynd ly `tiqd z` cnle xen` -íà ¥¨¥¨¦
`ed oecipdíéìòaä eøték àlL ãò,xg` oaxwaãò äòøz ©¤Ÿ¦§©§¨¦¦§¤©

áàzñzLgwie xknize ,daxwdl lqtize ,men zlra didz - ¤¦§¨¥
.zxg` z`hg dincaéàåwx qgiizn dpynd oicy jixack m`e - §¦

l,íeî úìòae ,'a`zqzy cr drxz' xnel jiiy cvikàáàñî àä ©£©¨§¨£¨
àîéé÷åqgiizn df oicy gxkda `l` .men zlra xak `id `lde - §©§¨

qgiizn 'a`zqzy cr drxz' oicdy myke ,dzpy dxary z`hgl
z`hgl qgiizn 'zenz' oicdy yxtl yi jk ,dzpy dxary z`hgl
dxary z`hgy xaeqd ,yiwl yix lr o`kn dywe ,dzpy dxary

.drxz dzpy
:`xnbd zvxzn .xen`d uexizd z` ayiin daxéëä ,äaø øîà̈©©¨¨¦

(àðz) øîà÷,yiwl yix zhiy itl dpynd ixac z` yxtl yi jk - ¨¨©¨¨
z`hgúàöîðå äãáàL`idyk,øáBò íeî úìòaxyt` i`y ¤¨§¨§¦§¥©£©¥

dcera `l` daxwdl ixnbl zlqtp dpi` mle` ,zrk daixwdl
zepwle] zrk dxkenl xyt` i` oke .dxiyk dnen xaryke ,dnena
lre .xaer men lr zxknp miycw znda oi`y ,[zxg` z`hg dinca

y ,dpynd zxne` df ote`íàleøtkL øçàdíéìòa,xg` oaxwa ¦©©¤¦§§¨¦
ef ixd,äúîeíà`ed oecipdeøtékL íãB÷díéìòa,xg` oaxwa ¥¨¦¤¤¦§§¨¦
äòøzdndad,òeá÷ íeîa áàzñzL ãò,daxwdl ixnbl lqtize ¦§¤©¤¦§¨¥§¨©

eokn xg`løënéú.zxg` z`hg dinca gwie ¦¨¥
:dax ly exe`iae `xnbd uexiz lr dywn `axézL ,àáø øîà̈©¨¨§¥

úBáeLz[zeiyew-]ïk íàc ,àãç .øácamen zlraa xaecny §©¨¨£¨§¦¥
`lde ,'a`zqzy cr drxz' `pzd xn` recn ,xaer'øBîLé'¦§

[oizni-]éðúéîì déì éòaéîoicy epiide ,zepyl `pzd jixv did - ¦¨¥¥§¦§¥
.xknize ,reaw menl jtdi mend ile` oizndl jixvy `ed dndad

ãBòåmix`eand dpynd ipic ,dax ixac itle xg`n ,zeywdl yi §
dca`y z`hg lr wx exn`p ['a`zqzy cr drxz'e 'zenz'] `tiqa

z`hg oic ,ok m` ,men zlra z`vnpeéàîì dúðL äøaéòL¤¦§¨§¨¨§©
éðz÷ àúëìädpynd oi` `lde ,dpyna xkfed jxev dfi`l - ¦§§¨¨¨¥

.df ote`l oic mey zx`an
.dpynd mr yiwl yix ixac z` ayiil xg` uexiz d`ian `xnbd

:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàdzpy dxairye' epipyy dn ¤¨¨©¨¨
,'men zlra z`vnpe dca`yeéðz÷ éëä,dpynd zpeek `id jk - ¨¦¨¨¥

y z`hg,äãáàå dúðL äøaò,dninz `idyk okn xg`l z`vnpe ¦§¨§¨¨§¨§¨
Bày z`hgúàöîðå äãáà`idyk okn xg`l,íeî úìòaipya ¨§¨§¦§¥©£©

,jk `ed oicd el` mipte`íéìòaä eøtékL øçàixd ,xg` oaxwa ©©¤¦§©§¨¦
`id.äúîmle`íéìòaä eøtékL íãB÷,xg` oaxwaãò äòøz ¥¨¤¤¦§©§¨¦¦§¤©

øënéúå ,áàzñzLmipte`dy ,epiide .zxg` z`hg dinca gwie ¤¦§¨¥§¦¨¥
yiy ote`a `weec md ,dzinl dndad oicy dpyna mix`eand
,dca` mbe dzpy dxary oebk ,[zepexqg-] zezerix izy dndal
oebk ,zg` `zerix wx dl yi m` la` .men zlra z`vnpe dca` oke
yiy ote`a xaic yiwl yixe .dirxl dpic ,cala dzpy dxary
.dirxl dpicy xn` okle ,dzpy dxary ,`zerixl `cg wx dndal
,dca`y z`hg oipra mipte` ipy dpyna ex`azd ,`ax ixac itl
zx`an `xnbd .men zlra z`vnpe dca`e ,dca`e dzpy dxar
:`xnbd zx`an .dcia`a mipte` ipy zepyl `pzd jxved recn

éøöå,íeî úìòa éab ,äãáà íà éðúéîì Cz`vnpe dca`' epiidc §¨¦§¦§¥¦¨§¨©¥©£©
,'men zlra,dúðL äøaò éaâå]'dca`e dzpy dxar' epiidcéàc .[ §©¥¦§¨§¨¨§¦

àðzwx 'dca`'éabz`hgàðéîà äåä ,dúðL äøaéòL`weecy ¨¨©¥¤¦§¨§¨¨£¨£¦¨
dì àéðäîc àeä íúäy dn dl lireny -äãáàjkl sqepa] ¨¨§©§§¨¨¨§¨

,dzin icil d`iadl [dzpy dxaryàéæç àìc íeMîdpi`-] ¦§Ÿ©§¨
[die`xdúléîìdxary z`hg ixdy ,dyxted enyly xacl - §¦§¨

.[dca` `l eli` s`] llk daxwdl die`x dpi` ,dzpyìáàz`hg £¨
z`vnpe dca`yàéæç ,àîeî àì éàc ,íeî úìòamend ileli`y - ©£©§¦Ÿ¨©§¨

,daxwdl die`x `id dayàîéày xne` iziid -déì éðäz àì- ¥¨Ÿ©£¥¥
y dn dl lirei `läãáàileli`e xg`ny .dzin icil d`iadl ¨§¨

`l` epi` mendy xnel mewn did ,daxwdl die`x `id day mend
oaxwa milrad extiky mcew d`vnpy oeikne ,cala oexqg leqt
jkitl ,dacpl dinc eltie xkniz `l` dzinl jlz `l ,xg`
,[zepexqg-] zezerix izy yie ,dca`y ote` lkay ,`pzd eprinyd

.dzinl dpic
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המשך בעמוד ריר

oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

ïéðäð àì.opaxcn Ðïéìòåî àìå`lc oeikc ,dlirn oaxwn oixeht Ð epdp m`c Ð

.dzyecw `lf` Ð oiaixw dinc `le `idíéìòáä åøôë àìù ãò íàåediiexz` Ð

dl dvx `ly ,milrad extk `ly onf lk ,xnelk .i`w.zxg`a xtkzãò äòøú
'åë áàúñúùÐ men zlra z`vnpe dca`y dze`` `le ,i`w dzpy dxair`e Ð

`iaie ,cin xknize ,`niiwe `a`qn `dc

.zxg` dincaäøåîú äùåòåli`ed Ð

oiwxta opixn` ikdc .axwil oixizn mince

dyer a`zqdl drexd xacc (`,k) lirlc

.dxenzàøîâåäì éðú àì àîòè éàî
éããä éãäá åäìåë,xnelk .dl ibilt `l` Ð

edlek `pz `le iaa ixza dl ipzc `py i`n

yly oia wiqtn `l` ,cgia ze`hg yng

i`xza mizye i`nwäéì à÷éñô àùéø ?Ð

.milrad extik `l elit`e ,zezn mlerlc

äìéòî éáâ éðúîì éì äîìjd dlekc Ð

cg` wxt my yiy ,dlirn iab opipz oizipzn

dleke "z`hg zxenze z`hg cle" ligzny

.oizipznúåøá÷ä úéáá úãîåò àéä åìéàë
oi`ex Ð my `idy mewn lk ,xnelk Ð

.zexawd ziaa zcner `id eli`k dze`

,dhgeyle dixg` qpkil leki odk oi`y

.a`zqzy cr drexeäøáéòù úàèç ïðú
'åë íåî úìòá úàöîðå äãáàù åà äúðù
wiqtc ,yiwl oa oerny iaxc `zaeiz Ð

.milrad extik elit` :rnyne ,drex :xn`e

íåî úìòá úàöîðå äãáàà äúî éðú÷ éë
i`nl dzpy dxar ,ok m` :jixt onwle Ð

zeznc jpd icda dl ipzw `zkldøîà ?
øîà÷ éëä äáødca` e` dzpy dxary Ð

extiky xg`l xaer men zlra z`vnpe

milrad extik elit`e .dzn Ð milrad

Ð `zerixl izxz `ki`e li`ed ,ok ixg`

.llk i`w `l dzpy dxar`e .dznãò íàå
íéìòáä åøôéë àìùevx `ly ,xnelk Ð

`kil `zyde .'ek drxz zxg`a xtkzdl

`niiwe `a`qn `d :jxtinl?znda oi`c

.xaer men lr zxknp miycwéòáéî øåîùé
äéìmen da ltp xake li`ed ,xnelk Ð

,xnelk .ipzinl dil irain "xenyi" Ð xaer

.reaw df men dyri ile` oizniäøáò ãåòå
äì éðú÷ éàîì äúðùdlr e`le li`ed Ð

.`pic mey ixii`äãáàå äúðù äøáòÐ

e` .zxg`a milrad extike ,dninz z`vnpe

izxz inp `ki`c ,men zlra z`vnpe dca`

.dzn Ð zxg`a milrad extike `zerixl

xtkzdl mivex oi`y ,milrad extiky mcew

dca`e dzpy dxarc jd drxz Ð zxg`a

oa oerny iax xn` ike .dninz z`vnpe

drex ,ok ixg` milrad extik elit`c yiwl

.`zerixl `ki`c `ed `cgc ,dca` `la Ð

äãéáà äá àéðäîãd`iadl da zlren Ð

.dzinläúìéîì àéæç àìã íåùîelit` Ð

xacna) aizk "dzpy za"c .dcia` mcew

.`ed sebd leqte ,dzpy dxar efe ,(ehàéæç àîåî åàì éàã.zenl dcia` dil ipdiz `le ,drxz Ð dipyd zxtk mcew z`vnpe li`ede ,`nlra oexqg leqt :`ni` Ðàìã
äáø÷äì àéæç.oaxw meya Ðäáø÷äì àéæç äúðù äøáòxg`l z`vnp la` .dipy zxtk mcew z`vnp ik epiid Ð `zerixl izxz oiirac jpd lke .zepaxw x`ya Ð

.dzn Ð ceai`c `zerix my oi` elit` Ð dxtkéëä àáø øîà éîåzenl ceai` dl ipdn ceai`l mcew dlqtpc `kidc Ð?äãåáà äîù åàì äìéì úãåáà àáø øîàäå
`ide ,daexw`l ivn `l dlilae li`edc .dzn dpi` i`d Ð dzn dxtk mcew z`vnp elit` xn`c iaxle .dcea` dny e`l Ð dizgz zxg` yixtde dlila dca` m` Ð

.dcea` dia ipdiz `l Ð iaexw`l `ifg `l dzpy dxare li`ed inp ikde .dzxaga xtkzp m` drexe dcea` dny e`l Ð zxgnd meia z`vnpéîãì àìådinc oi`y Ð

.dlila oaxw oi`c ,dzcia` zrya axwil oiie`xàéæç éîãì.dca`y mcew Ðïðúon mipy `ian Ð lf`fr ly eze` zn :mixetkd mei ixiry iab (`,aq) `nei zkqna Ð

.a`zqiy cr drxi ipyde ,cg`d glyne ,lixbne ,weydãéçéã àä.dzn `peeb i`d ik Ðïðçåé éáø øîàåoey`x befay ipy dgcpe ,oigcp oiig ilra :(`,cq) `nei zkqna Ð

,`id xeav z`hgc meyn dzn dpi`c `nrhc ipzwe .ezpy dxar eli`k ,exiag znyk iegc ied `nwe .ipy befay ipya xtkzn Ð xtkzn `edyke .mlerl ,exiag znyk

mey `kilc ab lr s`e ,zn Ð cigic `d.`axl `iywe ,opira `l `zerixl izxz `nl` .xg`a xtkzpy xg`n ,`nwc iegic meyn zn ,dcia`êì øîà`ki` i`ce :`ax Ð

meyn i`e .il `xiaq `l icicle ,`pvixz yiwl yixl Ð dca`e dzpy dxar lirl `pvixzcke .iywiz i`ce yiwl yixle .dcia` mey `la dzn Ð xg`a xtkzpe ,iegic

ab lr s`e .cegl oicea`e cegl oiiegc ,`iyw `l Ð zxg`a xtkzp aeye li`ed ,dcegl dca` meyn zenz men zlra hwp i`n` :jl `iyw men zlra z`vnpe dca`
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äòøúmen zlra z`vnpe dca`` i`c .i`w `wec dzpy dxar` Ð a`zqzy cr

.`niiwe `a`qn `d ÐøåîùéÐ dze` xenyi :i"yx yxit Ð dil iran

:yxtl d`xp okl .ipzwc "drxz" epiid ok m`c ,d`xp `le .reaw men dyri ile`

.daxwdl `ifge ,`txzz ile` Ð dze` xenyiéà`ed mzd dzpy dxair iab `ipz

`ifgc meyn (dcea` dl) ipd` `lc

,wgvi epiax zhiyk epiide Ð daxwdl

.dirx icil dze` oi`ian zezerix ieaixc

éîåmcew dlqtpc `kidc Ð ikd `ax xn`

xn`de ,zenl ceai` dil `ipdnc ,ceai`d

m`e .dcea` dny `l Ð dlil zcea` :`ax

dca`" ipzwc oizipznn jextil :xn`z

ab lr s` ,"dzn Ð men zlra z`vnpe

yie !dcea`d mr izixg` `zerix `ki`c

jxtinl ivn `l oizipznn `nlyac :xnel

dl `aiy mcew dca`c ,oizipzn ip`yc Ð

inc `l ikd meyne .izixg` `zerixd

dilr `a dlilc `zerixc ,dlil zcea`l

ixdy :xity jixt `axl la` .ceai`d mcew

mcew dilr `a dzpy dxarc `zerix

.dlil zcea`n jixt ikd meyne ,ceai`d

`l `ifg `l dlil zcea` ,inc `l :ipyne

epiax zhiyk rnyn o`k !incl `le dtebl

dirxl dze` oi`ian zezerix ieaixc ,wgvi

.dzinl `leøîà:i"yx yxit Ð `ax jl

Ð zxg`a xtkzpe iegic `ki`c `kid i`ce

oa oerny iaxle .dcea` mey `la dzn

dxar lirl `pvixz ikc ,dywz i`ce yiwl

yiwl oa oerny iaxl Ð dca`e dzpy

dca` meyn i`e .il `xiaq `l ile ,`pvixz

hwp i`n` ,jl `iyw men zlra z`vnpe

a` meyn zenz ?men zlra,dcegl dce

,`iyw `l !zxg`a xtkzp aeye li`ed

ab lr s`e .cegl oicea`e cegl oiiegc

o`k cr .izixg` `zerix opira dca`c

iaxc `zlin x`yzc ,d`xp `le .epeyl

dl iziin `dc ,`iyewa yiwl oa oerny
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difg Ð dzpy dxare ,daxwd meyl efg `l

.zepaxw x`yc daxwdl
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רפ oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

ïéðäð àì.opaxcn Ðïéìòåî àìå`lc oeikc ,dlirn oaxwn oixeht Ð epdp m`c Ð

.dzyecw `lf` Ð oiaixw dinc `le `idíéìòáä åøôë àìù ãò íàåediiexz` Ð

dl dvx `ly ,milrad extk `ly onf lk ,xnelk .i`w.zxg`a xtkzãò äòøú
'åë áàúñúùÐ men zlra z`vnpe dca`y dze`` `le ,i`w dzpy dxair`e Ð

`iaie ,cin xknize ,`niiwe `a`qn `dc

.zxg` dincaäøåîú äùåòåli`ed Ð

oiwxta opixn` ikdc .axwil oixizn mince

dyer a`zqdl drexd xacc (`,k) lirlc

.dxenzàøîâåäì éðú àì àîòè éàî
éããä éãäá åäìåë,xnelk .dl ibilt `l` Ð

edlek `pz `le iaa ixza dl ipzc `py i`n

yly oia wiqtn `l` ,cgia ze`hg yng

i`xza mizye i`nwäéì à÷éñô àùéø ?Ð

.milrad extik `l elit`e ,zezn mlerlc

äìéòî éáâ éðúîì éì äîìjd dlekc Ð

cg` wxt my yiy ,dlirn iab opipz oizipzn

dleke "z`hg zxenze z`hg cle" ligzny

.oizipznúåøá÷ä úéáá úãîåò àéä åìéàë
oi`ex Ð my `idy mewn lk ,xnelk Ð

.zexawd ziaa zcner `id eli`k dze`

,dhgeyle dixg` qpkil leki odk oi`y

.a`zqzy cr drexeäøáéòù úàèç ïðú
'åë íåî úìòá úàöîðå äãáàù åà äúðù
wiqtc ,yiwl oa oerny iaxc `zaeiz Ð

.milrad extik elit` :rnyne ,drex :xn`e

íåî úìòá úàöîðå äãáàà äúî éðú÷ éë
i`nl dzpy dxar ,ok m` :jixt onwle Ð

zeznc jpd icda dl ipzw `zkldøîà ?
øîà÷ éëä äáødca` e` dzpy dxary Ð

extiky xg`l xaer men zlra z`vnpe

milrad extik elit`e .dzn Ð milrad

Ð `zerixl izxz `ki`e li`ed ,ok ixg`

.llk i`w `l dzpy dxar`e .dznãò íàå
íéìòáä åøôéë àìùevx `ly ,xnelk Ð

`kil `zyde .'ek drxz zxg`a xtkzdl

`niiwe `a`qn `d :jxtinl?znda oi`c

.xaer men lr zxknp miycwéòáéî øåîùé
äéìmen da ltp xake li`ed ,xnelk Ð

,xnelk .ipzinl dil irain "xenyi" Ð xaer

.reaw df men dyri ile` oizniäøáò ãåòå
äì éðú÷ éàîì äúðùdlr e`le li`ed Ð

.`pic mey ixii`äãáàå äúðù äøáòÐ

e` .zxg`a milrad extike ,dninz z`vnpe

izxz inp `ki`c ,men zlra z`vnpe dca`

.dzn Ð zxg`a milrad extike `zerixl
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dca`e dzpy dxarc jd drxz Ð zxg`a
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äáø÷äì àéæç.oaxw meya Ðäáø÷äì àéæç äúðù äøáòxg`l z`vnp la` .dipy zxtk mcew z`vnp ik epiid Ð `zerixl izxz oiirac jpd lke .zepaxw x`ya Ð
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,`id xeav z`hgc meyn dzn dpi`c `nrhc ipzwe .ezpy dxar eli`k ,exiag znyk iegc ied `nwe .ipy befay ipya xtkzn Ð xtkzn `edyke .mlerl ,exiag znyk

mey `kilc ab lr s`e ,zn Ð cigic `d.`axl `iywe ,opira `l `zerixl izxz `nl` .xg`a xtkzpy xg`n ,`nwc iegic meyn zn ,dcia`êì øîà`ki` i`ce :`ax Ð

meyn i`e .il `xiaq `l icicle ,`pvixz yiwl yixl Ð dca`e dzpy dxar lirl `pvixzcke .iywiz i`ce yiwl yixle .dcia` mey `la dzn Ð xg`a xtkzpe ,iegic

ab lr s`e .cegl oicea`e cegl oiiegc ,`iyw `l Ð zxg`a xtkzp aeye li`ed ,dcegl dca` meyn zenz men zlra hwp i`n` :jl `iyw men zlra z`vnpe dca`
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.`niiwe `a`qn `d ÐøåîùéÐ dze` xenyi :i"yx yxit Ð dil iran

:yxtl d`xp okl .ipzwc "drxz" epiid ok m`c ,d`xp `le .reaw men dyri ile`

.daxwdl `ifge ,`txzz ile` Ð dze` xenyiéà`ed mzd dzpy dxair iab `ipz

`ifgc meyn (dcea` dl) ipd` `lc

,wgvi epiax zhiyk epiide Ð daxwdl

.dirx icil dze` oi`ian zezerix ieaixc

éîåmcew dlqtpc `kidc Ð ikd `ax xn`

xn`de ,zenl ceai` dil `ipdnc ,ceai`d

m`e .dcea` dny `l Ð dlil zcea` :`ax

dca`" ipzwc oizipznn jextil :xn`z

ab lr s` ,"dzn Ð men zlra z`vnpe

yie !dcea`d mr izixg` `zerix `ki`c

jxtinl ivn `l oizipznn `nlyac :xnel

dl `aiy mcew dca`c ,oizipzn ip`yc Ð

inc `l ikd meyne .izixg` `zerixd

dilr `a dlilc `zerixc ,dlil zcea`l

ixdy :xity jixt `axl la` .ceai`d mcew

mcew dilr `a dzpy dxarc `zerix

.dlil zcea`n jixt ikd meyne ,ceai`d

`l `ifg `l dlil zcea` ,inc `l :ipyne

epiax zhiyk rnyn o`k !incl `le dtebl

dirxl dze` oi`ian zezerix ieaixc ,wgvi

.dzinl `leøîà:i"yx yxit Ð `ax jl

Ð zxg`a xtkzpe iegic `ki`c `kid i`ce

oa oerny iaxle .dcea` mey `la dzn

dxar lirl `pvixz ikc ,dywz i`ce yiwl

yiwl oa oerny iaxl Ð dca`e dzpy

dca` meyn i`e .il `xiaq `l ile ,`pvixz

hwp i`n` ,jl `iyw men zlra z`vnpe

a` meyn zenz ?men zlra,dcegl dce

,`iyw `l !zxg`a xtkzp aeye li`ed

ab lr s`e .cegl oicea`e cegl oiiegc

o`k cr .izixg` `zerix opira dca`c

iaxc `zlin x`yzc ,d`xp `le .epeyl

dl iziin `dc ,`iyewa yiwl oa oerny

dnnc :dyw cere .cenlzda zenewn dnka

wgvi epiaxl d`xp jkl !uxiz `l dywdy

oizipzn` iiepyl jixhvi`c ikid ik :yxtl

dz` jkitle ,men zlrae dcea` ,izxz irac

cegl oicea`e cegl oiiegc xnele wlgl jixv

,yiwl oa oerny iaxl uxzp inp ikd Ð

Ð oiiegc .cegl dzpy dxare cegl oiiegc

difg Ð dzpy dxare ,daxwd meyl efg `l

.zepaxw x`yc daxwdl
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`oifgeרפ mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

äìéì úãåáà àôåâ.dzxag daxw `l dlila `dc ,dxtk zrya dcea` iedizc dl zgkyn `le .z`vnp xgyd zelrae ,dlila `l` dcea` dzid `lc jzrc `wlq `w Ð

éîð íåé úãåáà åìéôà.dzxag zxtk mcew z`vnpy Ðïðáø éøîà àäãzyxten dizgz yixtdy dzxag oiicry drya ,xnelk .dyxtd zrya dcea` :oizipzna Ð

.milrad extkzpy xg`l z`vnpy `l` dzn z`hg oi` mixne` minkge :ipzwc .drex Ð ef ly dz`ivn mcew daxw `ly ,zcnereéáøã àáéìà àìà.zenz :xn`c Ð

.`id dcea` e`l Ð dlila daexw`l ivn `l ,onwl `niiw inp i`e li`ed ,`lf` dirxl 'ek iax xn`w `l o`k crc `ax ol rnyn `weäøôë úòùá,dlila dca`y Ð

.zxg`a xtkzpy cr z`vnp `l aeyeø÷éò
äãåáà.dzcia` zligz Ðäãåáà ïðéè÷ðÐ

.dzn dxtk zryaäáåðâ àìåm`e Ð

dinc eltie ,drex Ð dxtk xg`l el dxifgd

.dacplåøãòá úçà.excra el daxrzpy Ð

epi`e li`ed ,edlekl ifg `wc ab lr s`

.dcea` `ied Ð dxtk xg`l `l` da xikn

úçà åìéôàå.oileg ly zg`a z`hg ly Ð

éàøáà ìáàdaxrzpe zexacnl dkldy Ð

` ly zendaaonvr mixg` oze`e ,mixg

`ki`c oeik ,ikd elit` Ð da oixikn mpi`

ab lr s`e ,dl efg mixg` oze`c ,dl ifgc

.dcea` `ied `l Ð dze` oixikn oi`cìëå
éàøáà ïëù.ixnbl edi` dl ifg `w `lc Ð

`dc ,dl ifgwc xcra la` :`pixg` `pyil

xikn oi`c ab lr s` ,edlekl edi` edl ifg

.dcea` `ied `l Ð daéâéìôå,xnelk Ð

.dpxikiyk onf xg`l odn epyixtiyà÷ àìã
òãéewiz Ð iraiz ,`id ef i` xikn epi`y Ð

.[o`k cr]ñåëá äãåáàdrya dcea` Ð

,zxg` yixtde dca`y .qeka dzxag mcy

z`vnp qeka mc ecerae ,dnc laiwe dhgye

.efäùøôä úòùá äãåáà øîàä,xnelk Ð

lke ,dzn `niiw dzxagy cera z`vnpy

lk :xninl `ki`e ,xak dhgypy `kd oky

zrya dcea`ke ,inc wexfk wxfil cnerd

.`inc dxtkúòùá äãåáà ïðáø åøîà éë
äòåø äùøôämilrad extkzp elit`e Ð

mcew z`vnpy ilin ipd Ð zxg`a aey

`kd la` ,qeka dzxag ly dnc lawzpy

.'ekiaxc `ail` mlerlizya e`le Ð

lawy zg` dndaa `l` ,dil irain zenda

.zeqek ipya dnc z`ãçàä ãáàåzrya Ð

.exiag zwixføîàã ïàîã àáéìàzkqna Ð

z` dyer cg` qeka "el e`ived" wxta `nei

rax`a dnc laiwy z`hgc .iegic exiag

oick zepzn rax` zg`d on ozpe ,zeqek

oiktyp eixiye ,oiiegc el`l o`yr Ð z`hg

xykzi` `dc) ,dn`l oiktyp ode ,ceqil

Ð (cg`d ca`c `kd la` .zepzn rax`a

mzdc .z`hgd dleqt i`cec ,jl iraiz `l

ab lr s` ,xyk gafd iedc `ed onwl edlekc

xykzi` `dc ,dn`l oiktyp zeqek ylydc

oeik ,cg`d ca`c `kd la` .zepzn rax`a

Ð dn`l jtyil iegic ied onw ded eli`c

,`zerixl izxz edl ied ca` ik `zyd

gafde Ð dca`e dzpy dxary z`hgk

.leqt ditebíééøéù.ceqil miktyp oleky Ð

dcea` dil `ipdn Ð dca`c `kd la`

,wixf dicic `zrc` e`lc .iegic iedinl

.gafd leqte ,cea`e iegic dil dedeåà
àðù àì àîìã.iraiz Ðäðùîêë øçàå

úåîú äðåùàøä úàöîðz`vnp elit`e Ð

ikc .milrad extik xake li`ed ,dninz

z`vnpc `kid Ð `zerixl izxz opira

.milrad extik jk xg`eçìîä íéì åëìé.glnd mil lif` inp zern ,dzn ded z`hg ded i`c `kid lk Ðåìàîå åìàîeed `l Ð iziin ediiexznc oeikc ,cgi eaxri Ð

.zxg`a dilra extiky z`hgz`hg `kil Ð el`ne el`n iziin ik la` .zxg`a milra extiky z`hg inc edl eedc ,ipixg` egcin Ð ediipin cgn eziin ded i` la`

.dacpl lif`c ,z`hg xzen x`yk iede ,milra extky'åë åìàîå åìàî àéáéå øëîéúextike li`ed ,glnd mil ekli zernde ,`id axwiz Ð dninz dzid m` la` Ð

.iaxc `ail` jpd lke .zxg`a milradçìîä íéì úåëìåä úåòîä ïéàå.`vnp dxtk mcewe li`ed ,cea`d `vnpy xg`l oixeavd on zg`a xtkzp elit`e Ðäáø÷ íà
äèçùð àìù ãò äéðù.`id milrad extiky z`hgc ,oileg `idy it lr s` ,zenz Ð oileg zlik`l gwel ziaa dpey`xd Ðàøîâäùøôä úòùá äãåáàjpd oebk Ð

.el`ne el`n iziin ivn `l i` ,glnd mil elf`e dxtk mcew e`vnpc zernåìàîå åìàî àîòè.zxg`a milra extkzpc xninl `kilc Ðàéáä àäon zg`n z`hg Ð

.dyxtd zrya `l` cea` did `le ,dxtk mcew `vnpc ab lr s`e ,glnd mil jli ipyd Ð oixeaivdàðåä áøì àçéðä.onwl xn`c Ð
ìëä
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åìéôàopax ixn`c inp `nnic dcea`

Ð drex dyxtd zrya dcea`

,jixhvi` `a` iaxlc `nil :xn`z m`e

xtkzpa micen lkd :(`,bk) onwl xn`c

jixhvi`e .dzn dcea` Ð dcea` dpi`ya

xtkzpe ,dlil zcea`c opireny`l opax

`d ,dzn dpi` dcea` Ð dcea` dpi`ya

xnel jixve .dzn Ð `peeb i`dk `nnic

inp ikd .`a` iaxc dil zil dhiy i`dc

migqt) "`nh didy in" wxta zeibeq `ki`

.`a` iaxk inwezin `lc (`,fv
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תמורה.  פרק רביעי - ולד חטאת דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dxenz(iying meil)

:'dlil zcea`' oipra `ax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
äãeáà dîL àì äìéìc äãeáà ,àáø,dlila dca`y dnda - ¨¨£¨§©§¨Ÿ§¨£¨

dpi` dlilae xg`ny .'dcea`' dny oi` ,dizgz zxg` yixtde
oi` ,xgyd zelr mr zxgnly meia d`vnp `ide ,daxwdl die`x
oaxwa dilra extik m` `l` ,dzinl zkled dpi`e 'dcea`' dny

.dirxl jlz ef ,xg`
z`hgl dnda yixtnd oiprl minkge iax ewlgp oldl dpyna
.dpey`xd z`vnp daixwdy mcewe ,dizgz zxg` yixtde ,dca`e
mixaeq minkge .zenz dipyde ,z`hgl axwiz zg`d iax zrcl
extiky xg`l d`vnp ok m` `l` dzn dca`y z`hg oi`y
,zxg`a milrad extiky mcew d`vnpy efe ,zxg`a milrad
zxxan .`ax xaic drc efi` itl zxxan `xnbd zrk .drxz
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,dipyd zaxwd mcew d`vnpe ,daxw `l oiicre zcnere zyxten
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dì éæç détà øcäî éàc ,úìcä éøBçàeipt z` xifgn did m`y - £¥©¤¤§¦©§©©¥¨¥¨
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dziddì éæç÷ àìc éàøaà,llk dze` d`ex milrad oi`y - ©¨©§Ÿ¨¨¥¨
:`xnbd dwiqn .'dcea`' `id zaygpye÷ézef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa
:dca`y z`hg oipra sqep oecip d`ian `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

[éì àèéLt] (ïðéøîâ)dndad dzidy ote`aepnî äãeáà- §¦¨¦£¨¦¤
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y ,da xiknïkL ìëå .äãeáà àéåä àìdzid m`,dòBøî äãeáà Ÿ©§¨£¨§¨¤¥£¨¥¨
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e` ,'dcea`' zaygp `id ,drexdne epnn dcea` `ide xg`n
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:`xnbd dwiqn .'dcea`'.e÷éz¥
m` minkg zrcly ,lirl x`azdmcew dcea`d z`hgd d`vnp

xg`l d`vnp m` mle` .drex ef ixd ,zxg`a milrad extiky
:df oipra wtq d`ian `xnbd .dzn ef ixd ,zxg`a milrad zxtk

ñBka [úàöîðå] äãeáà ,àtt áø éòayixtde dca`y z`hg - ¨¥©¨¨£¨§¦§¥©
z`hgd d`vnp dnc zlaw xg`le ,dipyd z` hgye ,dizgz zxg`

,qeka dipyd mc cera ,dcea`d.eäî©
:`xnbd zxxan .`tt ax wtzqd in zrcl x`al dnicwn `xnbd

`ed `tt ax ly ewitqïàîc àaéìà.drc efi` itl -àîéìéà ©¦¨§©¦¥¨
éaøc àaéìà,okzi `l df ,oldl dpynaøîàä,iax xn` ixdy - ©¦¨§©¦¨¨©

dzidy dnda,äLøôä úòLa äãeáàdzxagy drya xnelk £¨¦§©©§¨¨
zaxwd mcew d`vnpe ,daxw `l oiicry it lr s` zcnere zyxten

,dipyd.äúîxg`l dcea`d z`vnpy o`k oky lk ezrcl ok m`e ¥¨
.dcea`d zenz ,qeka dnc cera dipyd dhgypy

.wtqd iccv md dne ,`tt ax wtzqd in zrcl zx`an `xnbd
:`xnbd dwiqn,ïðaøc àaéìà déì àéòaéî÷ ék àlàmixaeqd ¤¨¦¨¦©§¨¥©¦¨§©¨¨

dpi` ,daxwy mcewe ,dipyd dyxtedy xg`l z`vnpy dcea`y
,wtqd iccv md el`e .drex `l` dznïðéøîà éî,jk xn`p m`d - ¦©§¦©

ïðaø éøîà ékz`vnp m`yäLøôä úòLa[dzxag daxwy mcew] ¦¨§¦©¨¨¦§©©§¨¨
,äòBøz`vnp m` `weec edfìa÷iL íãB÷z` odkd,ñBka dîc ¨¤¤§©¥¨¨©

,ixnbl daxwd mcew epiideàëä ìáàdipyd mc z` laiw xaky £¨¨¨
,qekaeäì àøéáñy minkgl÷øféì ãîBòä ìk,gafnd iab lr §¦¨§¨¨¥¦¨¥

éîc ÷eøækxg`l z`vnpk dndad zaygp jkitle ,aygp `ed - §¨¨¥
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.daxwdl die`x `idy drya dcea`
:`ax ixac z` sqep ote`a zx`an `xnbdíìBòì ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¨

xaic `axïðaøc àaéìàzxg` yixtde dca`y z`hgy mixaeqd ©¦¨§©¨¨
.drex `l` dzn dpi` dzxag daxw `l m` ,dizgzàëäåixaca - §¨¨

`axäãáàa ,ïðé÷ñò éàîa,dliladcea` oiicr dzideúòLa §©©§¦©§¨§¨¦§©
,äøtky ,`ax ycige .zxg`a milrad extiky xg`l xnelkãò ©¨¨©

ïðaø éøîà÷ àì ïàkyàëéä àlà ,äúî äøtk úòLa äãáà ¨Ÿ¨¨§¦©¨¨¨§¨¦§©©¨¨¥¨¤¨¥¨
øwéòc[zligz-]dúãéáàdzid,íBia.daxwdl ie`xd onf `edy §¦©£¥¨¨©

,äìéla dúãéáà øwéòc àëéä ìáà,daxwdl ie`xd onf epi`yàì £¨¥¨§¦©£¥¨¨©©§¨Ÿ
dzcia` xwiry oeikny .meia mb dcea` dzidy it lr s` ,dzn
.dzin icil dz`ian efk dcia` oi` ,daxwdl ie`x epi`y onfa dzid

:dzinl dpicy ,dxtk zrya dca`y z`hg oipra dpc `xnbdøîà̈©
ïðéè÷ð ,ééaàdca`y z`hg oicy ,epizea`n epicia zxeqn - ©©¥©§¦©

,dzny ,dxtk zrya dcea` oiicr dziide ,dizgz zxg` yixtde
a `weec `edàìå ,äãéáàa,äáeðba `weec okeàìå ,äãéáàa.äìeæb £¥¨§Ÿ§¨£¥¨§Ÿ§¨

,zxg`a xak extiky xg`l milral dxifgd [olfbd e`] apbd m`e
.drex `l` ,dzn dpi`

zxxan .'dcea`' dndad z`xwp ote` dfi`a zx`an `xnbd
:`xnbd.'äãéáà' éîc éëéä:`xnbd zx`an,àéòLBà éaø øîà ¥¦¨¥£¥¨¨©©¦©§¨
eléôàz`hgy ote`aúçàdaxrzpBøãòas`e .zenda daxd mr £¦©©§¤§

xikd `ly oeikn ,'dcea`' `id zaygp ,olek z` d`ex `edy it lr
z`vnp'k `id zaygp ,zxg`a xtiky xg`l da xikdyke ,mcew da

.dzne ,'dxtk xg`låokeléôàz`hg daxrzpa úçàdndaúçà §£¦©©¦©©
oileg ly.

,øîà ïðçBé éaøåz`vnp dndad m`úìcä éøBçà,xicd ly §©¦¨¨¨©£¥©¤¤
jka `id zaygp ,dze` e`vn `l zlcd z` milrad egztyke

.'dcea`'
:opgei iax ixac xe`iaa zwtzqn `xnbdøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¥¦¨¨©

dzid dndad m`y ,`weeca 'zlcd ixeg`' hwp m`d ,opgei iax
àeä ,úìcä éøBçàmeyn ,dcea` zaygp `id df ote`a `weec - £¥©¤¤
dì éæç à÷c àkéìc.dze` d`exy mc` mey oi` -ìáàdzid m` §¥¨§¨¨¥¨£¨

éàøaàly zendaa daxrzde zexacnl dkldy xnelk ,uega - ©¨©

,[da mixikn oi` mixg` mze`e] mixg`dì éæçc àkéàcyiy - §¦¨§¨¥¨
,dze` mi`exy miyp`,äãeáà àéåä àì,dze` mi`exy yie xg`n Ÿ©§¨£¨

.ipelt ly `idy da mixikn oi`y it lr s`
àîìéc Bàdndad dzid m` s`y `id ezpeek `l` ,`weeca `l dfy ¦§¨

dì éæç détà øcäî éàc ,úìcä éøBçàeipt z` xifgn did m`y - £¥©¤¤§¦©§©©¥¨¥¨
ok it lr s` ,dze` d`ex did mylïkL ìëå ,'äãeáà' àéåäm` ©§¨£¨§¨¤¥

dziddì éæç÷ àìc éàøaà,llk dze` d`ex milrad oi`y - ©¨©§Ÿ¨¨¥¨
:`xnbd dwiqn .'dcea`' `id zaygpye÷ézef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa
:dca`y z`hg oipra sqep oecip d`ian `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

[éì àèéLt] (ïðéøîâ)dndad dzidy ote`aepnî äãeáà- §¦¨¦£¨¦¤
,milradndòBøî [äãeáà] àìådid drexdy ,dly drexdn - §Ÿ£¨¥¨

y ,da xiknïkL ìëå .äãeáà àéåä àìdzid m`,dòBøî äãeáà Ÿ©§¨£¨§¨¤¥£¨¥¨
epnî äãeáà àìå.'dcea`' zaygp dpi`y ,dilran - §Ÿ£¨¦¤

dndad dzidy ote`a ,`tt ax wtzqn mle`epnî äãeáà£¨¦¤
da øékî íìBòä óBña ãçàå ,dòBøîe,z`hgd `idy,éàîm`d ¥¨§¤¨§¨¨©¦¨©

e` ,'dcea`' zaygp `id ,drexdne epnn dcea` `ide xg`n
zaygp dpi` ,da xikny mlerd seqa cg` mc` yie xg`ny

:`xnbd dwiqn .'dcea`'.e÷éz¥
m` minkg zrcly ,lirl x`azdmcew dcea`d z`hgd d`vnp

xg`l d`vnp m` mle` .drex ef ixd ,zxg`a milrad extiky
:df oipra wtq d`ian `xnbd .dzn ef ixd ,zxg`a milrad zxtk

ñBka [úàöîðå] äãeáà ,àtt áø éòayixtde dca`y z`hg - ¨¥©¨¨£¨§¦§¥©
z`hgd d`vnp dnc zlaw xg`le ,dipyd z` hgye ,dizgz zxg`

,qeka dipyd mc cera ,dcea`d.eäî©
:`xnbd zxxan .`tt ax wtzqd in zrcl x`al dnicwn `xnbd

`ed `tt ax ly ewitqïàîc àaéìà.drc efi` itl -àîéìéà ©¦¨§©¦¥¨
éaøc àaéìà,okzi `l df ,oldl dpynaøîàä,iax xn` ixdy - ©¦¨§©¦¨¨©

dzidy dnda,äLøôä úòLa äãeáàdzxagy drya xnelk £¨¦§©©§¨¨
zaxwd mcew d`vnpe ,daxw `l oiicry it lr s` zcnere zyxten

,dipyd.äúîxg`l dcea`d z`vnpy o`k oky lk ezrcl ok m`e ¥¨
.dcea`d zenz ,qeka dnc cera dipyd dhgypy

.wtqd iccv md dne ,`tt ax wtzqd in zrcl zx`an `xnbd
:`xnbd dwiqn,ïðaøc àaéìà déì àéòaéî÷ ék àlàmixaeqd ¤¨¦¨¦©§¨¥©¦¨§©¨¨

dpi` ,daxwy mcewe ,dipyd dyxtedy xg`l z`vnpy dcea`y
,wtqd iccv md el`e .drex `l` dznïðéøîà éî,jk xn`p m`d - ¦©§¦©

ïðaø éøîà ékz`vnp m`yäLøôä úòLa[dzxag daxwy mcew] ¦¨§¦©¨¨¦§©©§¨¨
,äòBøz`vnp m` `weec edfìa÷iL íãB÷z` odkd,ñBka dîc ¨¤¤§©¥¨¨©

,ixnbl daxwd mcew epiideàëä ìáàdipyd mc z` laiw xaky £¨¨¨
,qekaeäì àøéáñy minkgl÷øféì ãîBòä ìk,gafnd iab lr §¦¨§¨¨¥¦¨¥

éîc ÷eøækxg`l z`vnpk dndad zaygp jkitle ,aygp `ed - §¨¨¥
.zenze ,dipyd zxtkàîìc Bày]íc ÷éøcæà àìc änk [ìklk - ¦§¨¨©¨§Ÿ¦§§¦¨

,gafnd iab lr mcd wxfp `l ceràéîc äLøôä úòLa äãáà ék¦¨§¨¦§©©§¨¨©§¨
mcew dyxtd zrya z`vnpe dcea` dzidy enk dndad zaygp -

meyn z`fe ,daxwdd,['éîc ÷eøæk ÷øféì ãîBòä ìk' ïðéøîà àìã]§Ÿ©§¦©¨¨¥¦¨¥§¨¨¥
àéòøå.a`zqzy cr drex zeidl `ed dpice - §¨§¨

:wtqd z` sqep ote`a zx`an `xnbdéøîàc àkéàåeyxity yi - §¦¨§¨§¦
y ,xg` ote`a `tt ax ly ewitq z`íìBòìmb `ed wtqdàaéìà §¨©¦¨

,éaøc,dizgz zxg` yixtde ez`hg dca`y ote`a xaecn oi`e §©¦
`l`déì àéòaéî÷ éke ,dhgye z`hg yixtdaìaéwL ïBâkz` ¦¨¦©§¨¥§¤¦¥

,ïäî ãçà ãáàå ,úBñBk ézLa dîc.wtqd iccv ex`azi oldle ¨¨¦§¥§¨©¤¨¥¤
`ziixaa(:fp `nei)z`hgd mc z` laiw odky ote`a ,mi`pzd ewlgp

zepxw rax` lr zepzn rax` mdn cg`n ozpe ,zeqek rax`a
.zeqekd x`yay mcd oic dn ,[z`hg ly minc ozn oick] gafnd
ozpy xg`ly xnelk ,'iegc exiag z` dyer qek' ,minkg zrcl
ektyie ,milqtpe migcp zeqekd x`y lk ,cg` qekn zepzn rax`
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ìkäminkg oiae iax oia -úçà CLî íàL ,íéãBîad onzend ©Ÿ¦¤¦¨©©©
,ezrcn,äúî äiðMäL ,dáéø÷äåezrcn dkyne xg`ny §¦§¦¨¤©§¦¨¥¨

dlib `ed dfa ixdy ,micia daxwdn dipyd z` dgc ,daixwde
s`e .da xtkzdl dvex epi` `ede ,zxg`dn el ztki` `ly ezrca
dpic ,dca` `ly ef `id zx`ypde ,dcea`d z` jyny ote`a

,`ped ax ixac itle .dzinldì úçkLîz` cinrdl xyt` - ©§©©¨
z`hg `iad m`y dpyna x`eany dny ,minkg zrck s` `tiqd
ekli [dcea`d z`hgd ly zerndn s`e] zernd ixeaivn cg`n
dca` `ly z`hgd ly zern el`y it lr s`] glnd mil x`yd

epiid ,[mlernïäî úçà CLnL ïBâk,ezrcn [zernd ixeaivn-] §¤¨©©©¥¤
oaxw da gwleå ,áéø÷äåedfk.ìkä éøáãdpynd dzpy jkitle §¦§¦§¦§¥©Ÿ

cg` z` ezrcn jeyni m` oky ,z`hg el`ne el`n `iaiy dpwz
`iyew oi` `ped ax zrcly `vnpe .glnd mil x`yd ekli ,mdn

.minkg zrck epyp `tiqd oiae `yixd oiay ,dpyna
dðéàLa øtkúîa íéãBî ìkä øîàc ,áø øîà àaà éaøì àlà¤¨§©¦©¨¨©©§¨©©Ÿ¦§¦§©¥§¤¥¨

L ,äãeáàd,äúî äãeáàe .zxg`a dilra extike dca` ixdyìò £¨¤£¨¥¨©
e÷ìçð äî,minkge iaxLéøôî ,øáñ éaøc ,äãeáàa øtkúîa ¨¤§§§¦§©¥©£¨§©¦¨©©§¦
ãeaéàì,dca`y dnda zgz dnda yixtnd -éîc ãeaéàks` - §¦§¦¨¥

m`y myke ,dca`y dnda enk zaygp ,zrk dyxtedy dndad
m` jk ,dzinl zkled dcea`d ,dca` `ly dndad z` aixwd

.dzinl zkled dca` `ly dipyd ,dcea`d z` aixwdïðaøå§©¨¨
,éîc ãeaéàk åàì ,éøáñdndad ,dcea`d z` aixwd m` jkitle ¨§¦¨§¦¨¥

minkg zrcle .drex `l` ,dzinl zkled dpi` dca` `ly dipyd
oi` mewn lkny ,ezrcn dcea`d z` jyn m` s` ok `ed oicd
xyt` i` ,ax mya `a` iax zrcly `vnpe .dzinl zkled dipyd
`iad m`y `tiqa x`ean ixdy ,minkg zrck `tiqd z` cinrdl

nmil [eca` `ly s`] x`yd ekli ,[eca`y zerndn s`e] mdn cg`
ok m`e .dzn dyxtd zrya dcea`y xaeqd ,iax zrck dfe ,glnd

a ike ,dywïì íúñ àLéø`pzd,ïðaøka eli`e.éaøk ïì íúñ àôéñ ¥¨¨©¨§©¨¨¥¨¨©¨§©¦
]:`xnbd daiynïéà,ok` -dàLéøkå ,ïðaødàôéñk.[éaø ¦¥¨©¨¨§¥¨©¦

:`xnbd dywnïì òîLî÷ éàîeeprinydl `a ike ,dfa `pzd ©¨©§©¨
ïðaøå éaø éâéìôc`lde ,df oicaéaø ú÷Bìçî dì éðz÷ àéãäa ¦§¦¥©¦§©¨¨§¤§¨¨¨¥¨©£¤©¦

,àôéña ïðaøåepipy ixdyúøçà Léøôäå ,äãáàå úàhç Léøônä §©¨¨§¥¨©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤
úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçz©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§

,zeninzíéîëçå ,éaø éøác úeîz äiðLe áø÷z ïäî úçà©©¥¤¦§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦
àlà äúî úàhç ïéà íéøîBàote`aeøtékL øçàî úàöîpL §¦¥©¨¥¨¤¨¤¦§¥¥©©¤¦§

dàlà çìnä íéì úBëìBä úBòî ïéàå ,íéìòaote`aeàöîpL §¨¦§¥¨§§¨©¤©¤¨¤¦§§
eøtékL øçàîd.íéìòa.z`f eprinydl aey `pzd jxved recne ¥©©¤¦§§¨¦

,`tiqa mzwelgn z` `pzd dpyy dn :`xnbd zvxznàä̈
,ïì òîLî÷yäæ øác,ipyl cg` mixzeqd dpynd ixac -ú÷Bìçî ¨©§©¨¨¨¤©£¤
ïðaøå éaøzrck `tiqd eli`e ,minkg zrck dzpyp `yixdy ,`id ©¦§©¨¨

.iax
:ax mya `ped ax ixac mvr z` x`al zxfeg `xnbdàôebaeyp - ¨

.mx`ape `ped ax ixaclíàL íéãBî ìkä ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©©Ÿ¦¤¦
úçà CLî,ezrcn zendad on,äúî äiðMäL ,dáéø÷äåxg`ny ¨©©©§¦§¦¨¤©§¦¨¥¨

,aixwdl efi` oic ziaa jlndl `a `le ,daixwde ezrcn dkyne
`ly ezrca dlib ixdy ,micia daxwdn dipyd z` `ed dgc dfa
jyny ote`a s`e .da xtkzdl dvex epi`e ,zxg`dn el ztki`
dpic ,mlern dca` `ly ef `id zx`ypde ,dcea`d z` ezrcn

e .dzinlàáa àlà e÷ìçð àìoic zialCìnéìdnda efi` le`yl - Ÿ¤§§¤¨§¨¦¨¥
dlib ,daxc` `l` ,micia odn zg` z` dgc `l df ote`ay ,aixwi

.mzpwza dvex `edy ezrcaøáñ éaøcy,íéLãwa äðwz eNò àì §©¦¨©Ÿ¨©¨¨©¢¨¦
yg `l xnelk,dzinl jlz zg` dnday jkl eïðéøîàåoic zia - §©§¦©

el mixne`,'äãeáà dðéàLa øtkúä Cì'didi ok ici lry it lr s` ¥¦§©¥§¤¥¨£¨
miycwl cqtdäúî äãeáàå.dzinl jlz -eNò ,éøáñ ïðaøå ©£¨¥¨§©¨¨¨§¦¨
,íéLãwa äðwz,miycw znda zenz `lyøtkúä Cì' ïðéøîàå ©¨¨©¢¨¦§©§¦©¥¦§©¥

.äòøz äãeáà dðéàLå ,'äãeáàa©£¨§¤¥¨£¨¦§¤
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdå ,àiLøLî áø áéúBîikeNò àì ¦©§©§¦¨§Ÿ¨

íéLãwa äðwz,iax zrcl,àéðúäåweqta xn`p(h e `xwie)oiprl ©¨¨©¢¨¦§¨©§¨
lk`Y zFSn ,eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde' dgpn oaxw ixiiy§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©¥¨¥
dxn`py 'delk`i' zaize .'dElk`i crFn ld` xvgA ,Wcw mFwnA§¨¨Ÿ©£©Ÿ¤¥Ÿ§¨
mewna lk`Y zevn' aezkl ic did ixdy ,zxzein weqtd seqa¥
izy yexcl yi ,'delk`i' xn`py jkne .'cren ld` xvga ,ycwŸ
xn`py jkn dipyde ,dazkpy daizd mvrn zg`d ,zeyxc

:`ziixad zxxan .`"da 'delk`i',øîBì ãeîìz äî 'eìëàé'ixdy Ÿ§©©§©
:`ziixad dper .zxzein 'delk`i' zaizäúéä íàL ãnìîdgpna §©¥¤¦¨§¨

,úèòeî äìéëàmipdkdàäzL éãk ,äîeøúe ïéleç dnò ïéìëBà £¦¨¤¤§¦¦¨¦§¨§¥¤§¥
.òáOä ìò úìëàðxn`py dn :xxal `ziixad dtiqen,'äeìëàé' ¤¡¤¤©©Ÿ©Ÿ§¨
.øîBì ãeîìz äîepcnll :`ziixad dperäìéëà äúéä íàL ©©§©¤¦¨§¨£¦¨

àäz àlL éãk ,äîeøúe ïéleç dnò ïéìëBà ïéà ,äaeøîdgpnd §¨¥§¦¦¨¦§¨§¥¤Ÿ§¥
äqbä ìò úìëàðdlke`l `ly e`eai ok ici lre ,dqb dlik`a - ¤¡¤¤©©©¨

:`xnbd zxxan .miycwl cqtd mxbie ,llkéàîdzpyp in zrck - ©
,`ziixadåàìdf oi` ike -eléôàzrcl,éaøzrcl s`y `vnpe ¨£¦©¦

dnr elk`i `l daexn dlik` dzid m`y ,miycwa dpwz eyr iax
eyygy epiide ,dqb dlik` zlk`p `dz `ly ick ,dnexze oileg

.miycw cqtdl
:`xnbd dgecàìzrck `l` ,iax zrck `ziixad dzpyp,ïðaø Ÿ©¨¨

dpwz eyr `ly iax zrcl ok` .miycwa dpwz eyry mixaeqd
df ici lry s` ,dnexze oileg dnr lek`l xyt` o`k s` ,miycwa

.lqtize 'xzep' icil `eazy okzi
:ax mya `a` iax ixac z` d`ian `xnbd,áø øîà àaà éaøå§©¦©¨¨©©

,äúî äãeáàL ,äãeáà dðéàLa øtkúîa íéãBî ìkäixdy ©Ÿ¦§¦§©¥§¤¥¨£¨¤£¨¥¨
e .zxg`a dilra extike dca`e÷ìçð äî ìò,minkge iaxøtkúîc ©¨¤§§§¦§©¥

milrad extiky ote`a -ãeaéàì Léøôî ,øáñ éaøc ,äãeáàa- ©£¨§©¦¨©©§¦§¦
,dca`y dnda zgz dnda yixtndéîc ãeaéàk,`id s` - §¦¨¥

,dcea` dpi`ya xtkzd m`y enke ,dca`y dnda enk zaygp
dcea` dpi`d ,dcea`a xtkzpyk jk ,dzn dcea`dy dcen dz`

.dzn.éîc ãeaéàk åàì éøáñ ïðaøåz` aixwd m` jkitle §©¨¨¨§¦¨§¦¨¥
.drex `l` ,dzinl zkled dpi` dca` `ly dndad ,dcea`d

:`xnbd dywn .ax mya `a` iax ixac lr dywn `xnbdïðz`nei) §©
(.aqdlry xiryd zn m` ,mixetikd mei ly mixiryd ipy oiprl ,

dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl lxebd eilr
dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd eilr dlry
axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl lxebd mdilr

xiryde ,z`hgléðMä,eaixwdl xyt` i`yáàzñiL ãò äòøé- ©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥
,men ea letiyäáãðì åéîc eìtéå ,øënéåzepwl einca eynzyi - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

.iept `edyk gafna aixwdl ,dlerl zendadzinl jled epi`e
,[zxg`a dilra extiky z`hg oick]itlúàhç ïéàLdøeaév ¤¥©©¦

zxg` z`hga extikyäúî,`weec :`xnbd zwiicn .drex `l` ¥¨
,rnyne ,dzinl jled epi` ,xeaivd z`hg `ed xirydy meynàä̈

z`hgãéçécdf ote`a,äúî.`iyewd x`azz oldle §¨¦¥¨
dfi`e ,axw xiry dfi` ,dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd

:`a` iax lr dywn df itle ,drexáø øîàå(.cq my),íéiç éìòa §¨©©©£¥©¦
,ïéçãéð ïðéàdgcp `le ,ig `ed xy`k oaxwa iegic jiiy oi` xnelk ¥¨¦§¦

jkitle ,zn exiagy it lr s` ,daxwdn oey`xd befay ipyd xiryd
àeäLk[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn -âeæaL éðLa §¤¦§©¥§¥¦¤§
ïBLàø`ed.øtkúî ¦¦§©¥

:dziiyew z` `xnbd zx`anàøúa Cãéàåipyd xiryd ixde - §¦¨©§¨
,ipyd befayãeaéàì Léøôîk déì äåäyxtedy oaxwk `ed ixd - £¨¥§©§¦§¦

epipy eilre ,oey`xd zzin zngn edeyixtd ixdy ,cea` oaxw zgz
.dzn xeaivd z`hg oi`y meyn zn epi`yøeaéöc àîòèå- §©£¨§¦

epi` ,xeaiv z`hg `ed xirydy meyn `weecy dpyna x`eane
,rnyne ,dzinl jledàäz`hgãéçécz`hg zgz dyxtedy ¨§¨¦

,dca`y.äúîceai`l yixtndy x`eane`ed ixdy ,ceai`k ¥¨
,[znd xnelk] cea`d ly exiag `edy ,oey`x befay ipya xtkzn
.dzinl jled ,ca` exiag `le ca` `ed `ly ,ipyd befay ipyde
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íéãåî ìëäjyn m`y ecen ,drex dyxtd zrya dcea` :ixn`c ,opaxl elit`e Ð

dil ztki` `lc dizrc ilbc ,micia zxg`d dgc Ð ezrcn daixwde odn zg`

Ð mlern dca`p `ly `id zx`ypde ,da xtkzpe dcea`d jyn elit`e .dpin

.ediizpwza dil `gipc dizrc ilbc ,jlnil `aa epiid Ð opax ibilt ike .dzn

,zxg` yixtde ,dca`e z`hg yixtdy

dn jlnil epiptl `ae ,dpey`xd z`vnpe

,dcea`a xtkzd jl :dil opixn` .dyri

el`n" ipzwc inp `d .drxz dcea` dpi`ye

ipyd odn cg`n `iad m`c rnync "el`ne

Ð dcea`a xtkzp elit`e ,glnd mil jli

,jlnp `le ezrcn jyny oebk dl zgkyn

:`zpwz jd `pz jkld .ecen opax mzdc

ith dil `gip `zpwz jde .el`ne el`n `iai

xn`pe ,jlnie oic zial gxhie `eai :xneln

elti oicea` opi`ye ,oicea`a xtkziy el

.dacplàáà éáøì àìàelit` :xn`c Ð

Ð da xtkzpe dcea`d z` ezrcn jyn

zigcp `l `ide li`ed ,drxzc opax ixn`

,jlnp `lc ab lr s`e ,mlern dca`p `le

.ibilt `daeãåáàì ùéøôî øáñ éáøã
éîã ãåáàëÐ cea` oaxw zgz yixtnd Ð

epi`ya xtkzp m`c ikid ike ,cea`k epic

inp ikd ,x`ypd cea`d znc ezicen cea`

.cea` epi`y zn Ð cea`a xtkzn ikïðáøå
éîã ãåáàë åàì éøáñel`n" ipzwc `de Ð

,odn cg`a xtkzd m` `d :rnync ,"el`ne

mil oicea` opi`y ekli Ð oicea`a elit`e

,opax Ð `yix .opax `le `id iax ,glnd

.iax Ð `tiqeú÷åìçî äæ øáã øîà÷ éëä
ïðáøå éáø`zbeltl ipzwc `tiq jd Ð

jpd ,df xac ol xn`wc :xn`w ikd ,`icda

`cge iax `cg Ð iccd` ibiltc ,lirlc iaa

,`ped axl `gipd :inlyexi oeyl .opax

odn cg` jyn m`y micen lkd :xn`c

,'ek xtkzp oia ,cea`a xtkzp oia Ð aixwde

zxg` aixwde" :`yix ipzwc "aixwd" i`n

"dizgz?hegyl aixwd Ðikde .ezrcn

mzqe .dizgz dhigyl zxg` aixwd :xn`w

aixwdy jk xg`e .rnyn ezrcn Ð "aixwd"

,dpey`xd z`vnp dhigyl ezrcn zxg`

zenz Ð ef zxg`d dhgyp `l oiicre

xtkzpe ef z` gipd elit`e .zxzepd

Ð `tiqe `yixe .jlnp `le li`ed ,dcea`a

`d :`yixn wcinl `kil `zydc .lkd ixac

aixwd `lca `dc ,drex Ð aixwd `l

el`n `iai" ipzwc inp `tiqe .opiwqr

ilf` Ð ediipin cgn iziin i` la` ,"el`ne

rnyn `nzqnc .lkd ixac ,glnd mil jpi`

.jlnp `la ,ezrcn aixwdyàáà éáøì àìà
'åë"aixwd" i`n `yix :ivexzl `kil `zyd .ef z` dgce ezrcn dcea`d jync ab lr s` ,drexe ,inc cea`k e`l :ixaq opaxe Ð?dkiyn meyn `dc Ð ezrcn dhigyl

zern iabe .inc cea`k e`l cea`l yixtnc `id opaxe ,dcea` dpi`ya xtkzpc oebke ,dipyd drex Ð aixwd `l `d :wcinl `ki`e .ynn aixwd i`ce `l` ,icin ipdn `l

`tiqe ,opax Ð `yix .`id opaxk e`l Ð glnd mil ilf` oiyiitc (oileg) oicea` opi`y elit`e ,ediipin cgn iziin i`c rnync `tiqe .inc cea`k e`l cea`l yixtn ,inp

"aixwd" i`n :uixz inp `a` iaxl :`iyw i`e .iax Ð?Ð `tiqe `yixe .dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`xd z`vnp dhigy mcewe ,dhigyl Ð

llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c ,`id `kxit e`l !`id iax?,jlnp `le aixwdl jyn m`c ,ezrcn opireny`l "aixwd" hwp ,`ped axl `nlyac .`nzq "yixtd" ipzil

.dpwz el eyr `líéùã÷á äð÷ú åùò àìã.'ek dcea` dpi`ya xtki` lif :dil opixn`e ,dipy `ziin i` ol ztki` `lc Ð'åë éøáñ ïðáøåzg` :oizipzn rnyn ikde Ð

.dcea`a xtkzd :dil opixn`c ,jlnil `ac `peeb i`d ik dzn z`hg oi` :mixne` minkge .iax ixac ,zenz dcea`e ,dcea` dpi`y axwzy .dipyd zenzy ick axwz odn

.jlnp `le ,mcew z`vnp m` inp oicd `ede .dklnda `zpwz `kilc ,dzn i`ce `idd Ð milrad extiky xg`l z`vnpc `idd `l`åìëàé`xwie) aizk dgpn ixiy iab Ð

en ld` xvga" :`xwc ditiqe ,"eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde" :(eoileg dnr elk`i Ð `"d `la "elk`i" xn`we ,`ed `xizi `xw "delk`i" yixc `we ."delk`i cr

dxfrl oileg oiqipkn oi` `d :`iyw i`e .'ek dnexze?.zpbed dlik` rayd mr lk`zy ick ,dgpnd elk`ie eqpki jk xg`e uegan melk`i ,`iyw `l `däåìëàé`"d Ð

.dcegl delk`i :rnync ,yixcw "delk`i"cäáåøî äìéëà.daxd zegpn ixiy odl yiy Ðéáø åìéôà åàì éàîelk`i `l :ipzwc .miycwa dpwz eyr :dpin rnye Ð

.lqtize xzep icil `eaz `ly ick ,dnr oilegäòøé éðùä.(a,ak) lirl dl ziyixt ikde ,mixetkd mei ixiry iab Ðáø øîàå.(`,cq) `nei zkqna Ðïðéà ïééç éìòá
ïéçãð.mixg`d mipy eyixtd zny oey`xd iptnc ,ceai`l yixtnk dil ied `xza i`de .drxi ipy befay ipye ,axwi `ede .exiag zzina oey`xd dgcp `le Ð
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ìëä):`iyw i`e Ð opax `tiqe iax `yix (daixwde odn zg` jyn m`y micen

dhigy mcewe ,dhigyl Ð ?"aixwd" i`n ,`a` iaxl inp dl ipyil

.dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`x z`vnp (dpey`x)

!iax Ð `yixe `tiqeipzil ?llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c ,`id `kxit e`l

hwp `ped axl `nlyac .`nzq "yixtd"

jyn m`c ,ezrcn opireny`l Ð "aixwd"

micen lkd .i"yx oeyl .jlnp `le ezrcn

,dzn dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

:xn`z m`e .jlnil `aa `l` ewlgp `l

:opzc ,oizipznc `pyil `ped axl ayiip ikid

`l` dzn z`hg oi` mixne` minkge

ikdc :xnel yie !extky xg` z`vnpy

dl `evnl lkep `lc dzn z`hg oi` :xn`w

oi` f`c ,extky xg` z`vnpy `l` dpwz

`pyil yxtp inp `a` iaxle .dpwz dl

.ok oizipzncéáøãdpwz eyr `l xaq

ike :x"nxd iaxe ixenl dniz Ð miycwa

?owzl epiciac oeik ,micia miycw oica`n

dcea`c oebk ,xaca geix yiy oebk :uxize

opixn`c ,dpiny dcea` dpi`ye dyegk

.zenz Ð dyegke ,daeha xtkzd :dil

ïéìëåà:`iyw i`e Ð dnexze oileg dnr

`d !dxfra oileg oiqipkn oi` `d

qpki jk xg`e ,uegan delk`i ,`iyw `l

:xnel yi cere .i"yx oeyl ,dgpnd lk`ie

`l` dxfra oileg qipkdl xeqi` oi`c

oi` Ð mpga la` ,odn dcear mey dyeryk

oileg micba mr qpkp mc`c onw `dc ,yegl

.dxfraàîòèåi`n dzn cigic `d xeaivc

:opgl` epiax axd ixenl dniz Ð opaxl e`l

:ipzwc ,oizipznn `icda jixt `l i`n`

`l` dzn z`hg oi` mixne` minkge

odipyc ,`kd `de .extky xg`l z`vnpy

!dzn cigic `d xn`we ,dxtk mcew oira

ivn `l oizipzn`c :wgvi epiax axd xne`e

:xn`w ikd oizipzn xninl `ki`c ,jxtinl

,extky xg` z`vnpya `l` dzn z`hg oi`

cr mdipy erxi Ð dxtk mcew z`vnp la`

.z`hg el`ne el`n `iaie exknie ,ea`zqiy

jiiy `l mixiry iab la`,edin .ikd xninl

m`c oizipznc opaxl dil `xiaqc xyt`

dipy Ð dcea`a elit` ,odn cg`a xtkzp

xyt` `lc ,mixiry iab `kd ik .zenz

erxiy xninl `kilc .zxg` dpwz zeyrl

ea ixdy Ð el`ne el`n `iaie ,odipy
meia
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íéãåî ìëäjyn m`y ecen ,drex dyxtd zrya dcea` :ixn`c ,opaxl elit`e Ð

dil ztki` `lc dizrc ilbc ,micia zxg`d dgc Ð ezrcn daixwde odn zg`

Ð mlern dca`p `ly `id zx`ypde ,da xtkzpe dcea`d jyn elit`e .dpin

.ediizpwza dil `gipc dizrc ilbc ,jlnil `aa epiid Ð opax ibilt ike .dzn

,zxg` yixtde ,dca`e z`hg yixtdy

dn jlnil epiptl `ae ,dpey`xd z`vnpe

,dcea`a xtkzd jl :dil opixn` .dyri

el`n" ipzwc inp `d .drxz dcea` dpi`ye

ipyd odn cg`n `iad m`c rnync "el`ne

Ð dcea`a xtkzp elit`e ,glnd mil jli

,jlnp `le ezrcn jyny oebk dl zgkyn

:`zpwz jd `pz jkld .ecen opax mzdc

ith dil `gip `zpwz jde .el`ne el`n `iai

xn`pe ,jlnie oic zial gxhie `eai :xneln

elti oicea` opi`ye ,oicea`a xtkziy el

.dacplàáà éáøì àìàelit` :xn`c Ð

Ð da xtkzpe dcea`d z` ezrcn jyn

zigcp `l `ide li`ed ,drxzc opax ixn`

,jlnp `lc ab lr s`e ,mlern dca`p `le

.ibilt `daeãåáàì ùéøôî øáñ éáøã
éîã ãåáàëÐ cea` oaxw zgz yixtnd Ð

epi`ya xtkzp m`c ikid ike ,cea`k epic

inp ikd ,x`ypd cea`d znc ezicen cea`

.cea` epi`y zn Ð cea`a xtkzn ikïðáøå
éîã ãåáàë åàì éøáñel`n" ipzwc `de Ð

,odn cg`a xtkzd m` `d :rnync ,"el`ne

mil oicea` opi`y ekli Ð oicea`a elit`e

,opax Ð `yix .opax `le `id iax ,glnd

.iax Ð `tiqeú÷åìçî äæ øáã øîà÷ éëä
ïðáøå éáø`zbeltl ipzwc `tiq jd Ð

jpd ,df xac ol xn`wc :xn`w ikd ,`icda

`cge iax `cg Ð iccd` ibiltc ,lirlc iaa

,`ped axl `gipd :inlyexi oeyl .opax

odn cg` jyn m`y micen lkd :xn`c

,'ek xtkzp oia ,cea`a xtkzp oia Ð aixwde

zxg` aixwde" :`yix ipzwc "aixwd" i`n

"dizgz?hegyl aixwd Ðikde .ezrcn

mzqe .dizgz dhigyl zxg` aixwd :xn`w

aixwdy jk xg`e .rnyn ezrcn Ð "aixwd"

,dpey`xd z`vnp dhigyl ezrcn zxg`

zenz Ð ef zxg`d dhgyp `l oiicre

xtkzpe ef z` gipd elit`e .zxzepd

Ð `tiqe `yixe .jlnp `le li`ed ,dcea`a

`d :`yixn wcinl `kil `zydc .lkd ixac

aixwd `lca `dc ,drex Ð aixwd `l

el`n `iai" ipzwc inp `tiqe .opiwqr

ilf` Ð ediipin cgn iziin i` la` ,"el`ne

rnyn `nzqnc .lkd ixac ,glnd mil jpi`

.jlnp `la ,ezrcn aixwdyàáà éáøì àìà
'åë"aixwd" i`n `yix :ivexzl `kil `zyd .ef z` dgce ezrcn dcea`d jync ab lr s` ,drexe ,inc cea`k e`l :ixaq opaxe Ð?dkiyn meyn `dc Ð ezrcn dhigyl

zern iabe .inc cea`k e`l cea`l yixtnc `id opaxe ,dcea` dpi`ya xtkzpc oebke ,dipyd drex Ð aixwd `l `d :wcinl `ki`e .ynn aixwd i`ce `l` ,icin ipdn `l

`tiqe ,opax Ð `yix .`id opaxk e`l Ð glnd mil ilf` oiyiitc (oileg) oicea` opi`y elit`e ,ediipin cgn iziin i`c rnync `tiqe .inc cea`k e`l cea`l yixtn ,inp

"aixwd" i`n :uixz inp `a` iaxl :`iyw i`e .iax Ð?Ð `tiqe `yixe .dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`xd z`vnp dhigy mcewe ,dhigyl Ð

llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c ,`id `kxit e`l !`id iax?,jlnp `le aixwdl jyn m`c ,ezrcn opireny`l "aixwd" hwp ,`ped axl `nlyac .`nzq "yixtd" ipzil

.dpwz el eyr `líéùã÷á äð÷ú åùò àìã.'ek dcea` dpi`ya xtki` lif :dil opixn`e ,dipy `ziin i` ol ztki` `lc Ð'åë éøáñ ïðáøåzg` :oizipzn rnyn ikde Ð

.dcea`a xtkzd :dil opixn`c ,jlnil `ac `peeb i`d ik dzn z`hg oi` :mixne` minkge .iax ixac ,zenz dcea`e ,dcea` dpi`y axwzy .dipyd zenzy ick axwz odn

.jlnp `le ,mcew z`vnp m` inp oicd `ede .dklnda `zpwz `kilc ,dzn i`ce `idd Ð milrad extiky xg`l z`vnpc `idd `l`åìëàé`xwie) aizk dgpn ixiy iab Ð

en ld` xvga" :`xwc ditiqe ,"eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde" :(eoileg dnr elk`i Ð `"d `la "elk`i" xn`we ,`ed `xizi `xw "delk`i" yixc `we ."delk`i cr

dxfrl oileg oiqipkn oi` `d :`iyw i`e .'ek dnexze?.zpbed dlik` rayd mr lk`zy ick ,dgpnd elk`ie eqpki jk xg`e uegan melk`i ,`iyw `l `däåìëàé`"d Ð

.dcegl delk`i :rnync ,yixcw "delk`i"cäáåøî äìéëà.daxd zegpn ixiy odl yiy Ðéáø åìéôà åàì éàîelk`i `l :ipzwc .miycwa dpwz eyr :dpin rnye Ð

.lqtize xzep icil `eaz `ly ick ,dnr oilegäòøé éðùä.(a,ak) lirl dl ziyixt ikde ,mixetkd mei ixiry iab Ðáø øîàå.(`,cq) `nei zkqna Ðïðéà ïééç éìòá
ïéçãð.mixg`d mipy eyixtd zny oey`xd iptnc ,ceai`l yixtnk dil ied `xza i`de .drxi ipy befay ipye ,axwi `ede .exiag zzina oey`xd dgcp `le Ð
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ìëä):`iyw i`e Ð opax `tiqe iax `yix (daixwde odn zg` jyn m`y micen

dhigy mcewe ,dhigyl Ð ?"aixwd" i`n ,`a` iaxl inp dl ipyil

.dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`x z`vnp (dpey`x)

!iax Ð `yixe `tiqeipzil ?llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c ,`id `kxit e`l

hwp `ped axl `nlyac .`nzq "yixtd"

jyn m`c ,ezrcn opireny`l Ð "aixwd"

micen lkd .i"yx oeyl .jlnp `le ezrcn

,dzn dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

:xn`z m`e .jlnil `aa `l` ewlgp `l

:opzc ,oizipznc `pyil `ped axl ayiip ikid

`l` dzn z`hg oi` mixne` minkge

ikdc :xnel yie !extky xg` z`vnpy

dl `evnl lkep `lc dzn z`hg oi` :xn`w

oi` f`c ,extky xg` z`vnpy `l` dpwz

`pyil yxtp inp `a` iaxle .dpwz dl

.ok oizipzncéáøãdpwz eyr `l xaq

ike :x"nxd iaxe ixenl dniz Ð miycwa

?owzl epiciac oeik ,micia miycw oica`n

dcea`c oebk ,xaca geix yiy oebk :uxize

opixn`c ,dpiny dcea` dpi`ye dyegk

.zenz Ð dyegke ,daeha xtkzd :dil

ïéìëåà:`iyw i`e Ð dnexze oileg dnr

`d !dxfra oileg oiqipkn oi` `d

qpki jk xg`e ,uegan delk`i ,`iyw `l

:xnel yi cere .i"yx oeyl ,dgpnd lk`ie

`l` dxfra oileg qipkdl xeqi` oi`c

oi` Ð mpga la` ,odn dcear mey dyeryk

oileg micba mr qpkp mc`c onw `dc ,yegl

.dxfraàîòèåi`n dzn cigic `d xeaivc

:opgl` epiax axd ixenl dniz Ð opaxl e`l

:ipzwc ,oizipznn `icda jixt `l i`n`

`l` dzn z`hg oi` mixne` minkge

odipyc ,`kd `de .extky xg`l z`vnpy

!dzn cigic `d xn`we ,dxtk mcew oira

ivn `l oizipzn`c :wgvi epiax axd xne`e

:xn`w ikd oizipzn xninl `ki`c ,jxtinl

,extky xg` z`vnpya `l` dzn z`hg oi`

cr mdipy erxi Ð dxtk mcew z`vnp la`

.z`hg el`ne el`n `iaie exknie ,ea`zqiy

jiiy `l mixiry iab la`,edin .ikd xninl

m`c oizipznc opaxl dil `xiaqc xyt`

dipy Ð dcea`a elit` ,odn cg`a xtkzp

xyt` `lc ,mixiry iab `kd ik .zenz

erxiy xninl `kilc .zxg` dpwz zeyrl

ea ixdy Ð el`ne el`n `iaie ,odipy
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`oifgeרקפ mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

àéä ïðáø åàì éàîly exiag oey`xa xtkzpc ,inc dcea`k :dpin rnye Ð

`nl` .cigic eed i` ,dzinl ilf` Ð exiag `le `ed `l ,ca`p `ly dfe .cea`

.`ed ikd meyn e`l opaxc ediinrhåäééåøúã.`a` iaxce `ped axc Ðàúìéî
éðú÷ äéì à÷éñôãdrexc oipnifc .drex Ð aixwd `l `d :`niz `l ,xnelk Ð

aeye jyn ,`ped axl oebk .dznc oipnife

dcea` dpi`y Ð dcea`d elit` ,aixwd

oia ,`a` iaxle .drex Ð jlnil `a .dzn

dcea` dpi`ya xtkzp m` ,jlnp oia jyn

ef Ð xtkzp dcea`a m`e .dzn dcea` Ð

z`ivn mcew aixwd :ipzwc i`de .drex

dil `wiqt `dc meyn Ð dpey`xd

`l ikd meyne .xaca welig oi`e ,dznc

`nwele ,dzn dxtk mcew z`vnp :`pz

xtkzpa `a` iaxle ,jlnp `lca `ped axl

z`vnpc `kidc meyn .dcea` dpi`ya

,`id `wiqt `lc `zlin Ð dxtk mcew

.dzn ef i`e drex ef i` welig iieeyl irac

ilÐ `xwirn z`vnp `d :`pixg` `py

epiide .'ek dcea`d aixwc `gipd ,drxz

.`ed inlyexi oeyly `l` ,jdéðúéðå
àø÷éòî úàöîð`vnp :ipzip ,xnelk Ð

axcl dnwepe ,zenz jk xg`e `xwirn

dpi`ya xtkzpa `a` iaxle jynpa `ped

ipzw dil `wiqtc `zlin :ipyne .dcea`

.'ekíéì éðùä êéìåé åäééðéî ãçî àä
'åë çìîälkd ixacc jzrc `wlq `we Ð

.`ed ikda e`l opaxc ediinrh `nl` .`id

'åë äéì à÷éñôã àúìéî éîð àëäÐ

ekli ediipin cgn `d `niz `l ,xnelk

glnd mil ilf` oipnifc Ð glnd mil

xnle dil zi`ck xnl ,dacpl oipnife

`pz `le "el`n" `pzc i`de .dil zi`ck

`zlinc meyn Ð "odn cg`n `iai"

`zpwz i`ce i`dc ,ipzw dil `wiqtc

`pz i` la` .welig mey `la `id dxenb

jyn oia iwelgl ira Ð "odn cg`n `iai"

oia `a` iaxle ,`ped axl jyn `ll

.oicea` opi`yl oicea`úåéøçàìm`y Ð

.exiaga xtkzi ,odn cg` ca`iàáéìà
ïåòîù éáøãlirlc oiwxit jci`a xn`c Ð

drex dil zile ,zezn ze`hg yng :(`,eh)

.dacpl minc eltiy ,ixnblúéì àîéúã åäî
äáãð ïåòîù éáøì äéìikc ,z`hg iab Ð

inp dil zil Ð zenda iab dil zilc ikid

.ol rnyn `w ,zern iabïéúãç ïéì÷úin Ð

,dpyd lk e`ian ,xc`a elwy `iad `ly

on cg` ribiyke .xtey eze`a epzepe

dkyld z` oinxezy miwxt dylyd.dkylay sqk x`y mr mxzpe ,dkyla opzep Ðïé÷éúò åá áåúë éðùäåepzepe d`ad dpyl e`ian ,cwzy` elwy `iad `ly in Ð

dpnn Ð dkyld ixiy xzen :(a dpyn c wxt milwy) epipyy dze`k .dyrp cal dkyld ixiy xzenn ixdy ,xird ikxv lke dizelcbne xird zneg odn oiyer ode .my

.x`yp did Ð my did eli`y ,`ed xzen i`de .'ek xird zeneg oiyer eidïéðé÷zern `ian Ð ow oi`ian ody ,rxevne zcleie dafe af oebk ,dxtk xqegn didy in Ð

.miycwa dxtk xqegn lk`i `ly ick ,xtey eze`ay zernd lk elkiy cr myn oicner mipdk ly oic zia oi`y ,ezxtk daxwedy zwfga axrl miycwa lke`e ,my ozepe

äìåò éìæåâ.ea ozepe zern `ian ,serd zler zacpl dpei ipa acpznde .ok aezk iriaxa Ðíéöòozepe zern `ian ,dkxrnl mivr acpzndy ."mivr" aezk ziyinga Ð

.ekezläðåáì.ekezl zern lihn ,dpeal acpzndy ."dpeal" aezk iyya Ðúøåôëì áäæå:`pixg` `pyil .ea ozepe `ian ,zxy ilkl acpznd Ðáãðúîä úøåôëì áäæå
ïúåðå àéáî úøù éìë`l` ,ycwnl oi`a eid `l ziad wca iycwc meyn ,xwir `edy il d`xp ikd meyne .'ebe "adf ixetk" aizk (`) `xfr xtqae ,wxfn epiid zxetk Ð

.xafbd ciløåáö úáãðì åéä úåøôåù äùùådyy ipd yxtn (a,fw) zegpnc `xza wxtae ."dacpl einc elti" opixn`c jpd lke ,zeny`e ze`hgc zexzend on d`ad Ð

.in cbpkíéðäëì äøåò ïéàù.gafnd uiwl ,dlerl zenda oigwele ,eze` oixkene oixfeg `l` Ðàøãéñ ãçámi`lhd elfede ,ez`hgl zern ixeaiv izy yixtd oebke Ð

.zernd on exzezipe
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iaxl la` .meid zcear oizndl leki epi`e ,odn zg`a xtkzdl jixv `ed meia

Ð dcea`a xtkzp m`e ,cea`k e`l cea`l yixtnc opaxc `ail` xn`c ,`a`

cigic ikd elit`e ,oey`xa xtkzpc `kd `dc .xity jixt Ð drex dcea` dpi`y

`ki`c ,icin jixt `l `ped axl la` .inc cea`k Ð cea`l yixtn `nl` .zenz

,dklnd `la odn zg` jyn ik iedc :xninl©§¨¨

elit`e ,cigia `lf` dzinl dipy oica

.opaxl

àäÐ 'ek glnd mil mkilei odn cg`n

jixt lirlc :dniz .ediiexzc `zaeiz

`a` iaxle ,`ped axl `gipd :xn`we dpin

dpin jixt `kde .iaxk dl ipyn inp

`zyd dil zilc :xnel jixve !ediiexzl

dywnl dil `xazqn `l` ,lirlc `ibeqk

.oipr lka ixiine ,opaxk inp `iz`c `kdc

,oipr lka eziiyew jtdl cenlzd jxc oke

.dkk minrte dkk minrtùéøôîäipy

iaxc `ail` i` Ð 'ek zeixg`l zern ixeaiv

ze`hg izy yixtn iab onwle .`hiyt Ð

.`hiyt :jixt `le ,iaxk dl iwen zeixg`l

zeixg`l zern yixtn oia wlgl yic

iaxl onw `dc .zeixg`l zenda yixtnl

iab Ð dznc zenda iab xn`c ,inp oerny

,odn zg`a xtkznc dcen zern ixeaiv

.drex ipydeäùùå`xza wxta Ð dacpl

dyy ipd :i`xen` da ibilt (a,fw) zegpnc

,zea` iza dyy cbpk :xn` diwfg ?in cbpk

epwiz jkitl ,df cbpk df mely mdl didiy

zia lkl `diy ,legd ini zyy cbpk dyy

yake lbre xt cbpk :xn` ixirfe .eneil a`

eid `ly (ick) ?dnl jk lke .xirye icb li`

xtl `l` xtd inc xzenn zeyrl oivex

o`n] `ki`c ab lr s`e .cg` lkl oke ,cala

miviwn (a,ai) zereayc `nw wxta [xn`c

la` ,caric ,ilin ipd Ð serd zlera

dnl odn zeyrl aehc ,`l Ð dligzkl

.dligz eyxtedy
jci`e
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תמורה.  פרק רביעי - ולד חטאת דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dxenz(iyiy meil)

éàî,dpynd dzpyp in zrck -åàìdf oi` m`d -eléôàzrcl ©¨£¦
,ïðaøceai`k ceai`l yixtnd' minkg zrcl s`y `vnp ok m`e ©¨¨
.'inc

:`xnbd dgec,àìzrck `l`,àéä éaøceai`l yixtnd'y xaeqd Ÿ©¦¦
e`l ceai`l yixtnd'y mixaeqd minkg zrcl ok` .'inc ceai`k

.drex `l` dzn dpi` df ote`a cigi z`hg s` ,'inc ceai`k
:`xnbd dywn .`a` iaxl oiae `ped axl oia `iyew d`ian `xnbd

ïðz(:ak lirl),,äézçz úøçà áéø÷äå ,äãáàå úàhç Léøônä §©©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
,dcea`d d`vnp okn xg`le.úeîz:wiicl yieäáéø÷c àîòè- ¨©£¨¦§¥¨

,d`vnpy dpey`xd ly dpic ,dipyd z` aixwdy meyn `weec
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,CLî àì àðL àìå CLîdxe`kl ok m`e ,drxz dipyd ote` lka ¨©§Ÿ§¨Ÿ¨©

`id epzpyneäééåøúc àzáeézixacl mb ,mdipy ixacl `kxit - §§¨§©§©§
mbe ,dzn dipyd mlek zrcl ,odn zg` jyn m`y xaeqd `ped ax
mlek zrcl ,dcea` dpi`ya xtkzp m`y xaeqd `a` iax ixacl

.dzn dcea`d
zxg` aixwde' dpynd dhwpy jkn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
hwpy mrhd `l` ,drex `l` dzn dpi` aixwd `l m`y ,'dizgz

y meyn `ed ,df ote` `pzdéðz÷ déì à÷éñôc àúléîhwp `pzd - ¦§¨¦§¦¨¥¨¨¥
,dipyd z` aixwd xaky ote`ay ,heyte weqt oicd eay ote`d z`

eli`e ,dzn dpey`xdy xacd heytàì déì à÷éñt àìc àúléî¦§¨§Ÿ§¦¨¥Ÿ
éðz÷epiidc ,heyte weqt oicd oi` eay ote`d z` hwp `l `pzd - ¨¨¥

`ped ax zrcly ,oicd welg df ote`ay .dipyd z` aixwd `l m`
,odn zg` ezrcn jyn m`y ,jyn `l e` jyn m` ielz xacd
zrcle .[minkg zrcl] drex ,jlnp `l` jyn `l m`e ,dzn dipyd
,dcea` dpi`a xtkzp m`y ,xtkzp efi`a ielz xacd ,`a` iax
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.xtkzp
:zeixg`l zern ixeaiv ipy yixtnd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©
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,ãeaàì Léøôîa àlà éaødnda zgz dnda yixtdy xnelk ©¦¤¨§©§¦§¦
.dzn dca` `ly dipyde ,dnvra dcea`d enk dpicy ,dca`y
dnda zgz e`] eca`y zern zgz zern yixtna oicd `ede

.[dca`yìáàyixtnaäãBî ,úeéøçàìzkled dndad oi`y iax £¨§©£¨¤
.dacpl `l` ,glnd mil zekled zernd oi` oke ,drex `l` ,dzinl

.eixaca ycgl in` iax `a dn ok m`eàlàåxaic in` iaxy xn`p §¤¨
,ïðaøc àaéìàmb ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndy mixaeqd ©¦¨§©¨¨

mzrcleìtéc (déì) àèéLtmiipyd zernd,äáãðìok cenll yie §¦¨¥§¦§¦§¨¨
n÷àzLä ,øîBçå ìa m` ,xnel yi dzrn -øeîà ãeaéàì Léøôî ©¨¤©§¨©§¦§¦¨

ïðaøzrk yxtendy,éîc ãeaéàk åàìyixtnaàéòaéî úeéøçàì ©¨¨¨§¦¨¥§©£¨¦©§¨
zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde ,ok xnel jixv -

.glnd mil zekled zernd oi`e dzinl
:`xnbd dwiqndéì àëéøèöéà ïBòîL éaøc àaéìà àlàåiax - §¤¨©¦¨§©¦¦§¦§§¦¨¥

xaeqd ,oerny iax zrcl eixac z` xnel jxved in`(.eh lirl)

dacpl dinc miltepy z`hg mey oi` ezrcle ,zezn ze`hg yngy
,jk ycgl `a in` iaxe .diirx ici lràîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨

cäáãð ïBòîL éaøì déì úéìote` mey oerny iax zrcl oi` - ¥¥§©¦¦§§¨¨
,zerna `le dndaa `l ,dacpl mincd eltiyúéàc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¦

äáãð déì,dacpl mincd elti oerny iax zrcl s`y mipte` yi - ¥§¨¨
oerny iax xaeq dndaa `weece .zeixg`l eyxtedy zerna epiide

.dacpl mikled dincy z`hg znda mey oi`y
xacd xexa oerny iax itl mby ,df xe`ia lr dywn `xnbd
.eprinydl in` iax `a z`fy xnel oi`e ,dacpl zekled zerndy

:`xnbd dywnúøîà úéöî éîexnel dz` leki ike -déì úéìc ¦¨¥¨§©§¥¥
[ïðúäå] (àéðúäå) ,ïBòîL éaøì äáãð(d"n e"t milwy),ìLøNò äL §¨¨§©¦¦§§¨§©§Ÿ¨¨¨

úBøôBL[xtey oink zeieyrd zeaiz-],Lc÷na eéäoda gipdl ick ¨¨©¦§¨
,zernïäéìò áeúk äéäåxteyd lr .xtey lk cner jxev dfi`l §¨¨¨£¥¤

aezk did oey`xd'ïézãç ïéì÷éz'`ly in lke ,[miycg milwy-] ¦§¦©§¦
did dpyd jyna okn xg`l e`ian didyk ,xc`a elwy z` `iad

.xtey eze`a egipneoilwiz' aezk did ipya'ïé÷ézòine ,[mipyi-] ©¦¦
did d`ad dpya e`ian didyk ,ef dpya elwy z` `iad `ly

iyilyae .xtey eze`a egipn,'ïépé÷'oebk ,dxtk ixqegn eidy el`e ¦¦
ly xeriya zern xtey eze`a migipn eid ,rxevne zcleie dafe af
,axrl miycwa milke` eide ,mpaxwl dpei ipa ipy e` mixez ipy

.mzxtk daxwedy zwfgaeiriaxa,'äìBò éìæBâ'acpzdy ine ¨¥¨
eze`a mpzepe df jxevl zern `ian did dpei ipa e` mixez `iadl

iyingae .xtey,'íéöò'did ,dkxrnl mivr `iadl acpzdy ine ¥¦
.xtey eze`a mpzepe zern `ianeiyiya,'äðBáì'acpzdy ine §¨

.xtey eze`a mpzepe zern `ian did ,dxhwdl dpeal `iadl
eiriaya,'úøtkì áäæ'`ian did ,zxy ilk `iadl acpzdy ine ¨¨©©Ÿ¤

.xtey eze`a mpzepe zernäMLåmkeza zzl liaya eid zextey §¦¨
zern,äáãðìx`aziy itke ,xeaiv zacp ly zern jxevl epiidc ¦§¨¨
.oldl

zexteyd zyy eyrp jxev dfi`l zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mixzepddìò éðúå,`ziixaamze`äMLeyrpy zextey,äáãðì §¨¥£¨¦¨¦§¨¨

eidúBøúBnä ïî äàaä äìBòìody zernn dler ziipw jxevl - §¨©¨¨¦©¨
minkg exn`y zeny`e ze`hg mze` lkn oke ,my`e z`hg xzFn

,dacpl mdinc eltiydøBò ïéàLjled dlerd ly,íéðäkì`l` ¤¥¨©Ÿ£¦
,dacpl zetqep zeler einca mipewe xerd z` mixkenéaø éøác¦§¥©¦

dì éøîàå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäéel xn`y mixne` yi -éaø §¨¨©©¦§¤§¨§¨§¦¨©¦
ïBòîL,dcedi iaxlïk íà,mipdkl xerd oi`yìL BLøãî äìèa ¦§¦¥¨§¨¦§¨¤

[ïðúc] (àéðúã) ,ïäkä òãéBäé(e"n e"t milwy),òãéBäé Løc Løãî äæ §¨¨©Ÿ¥¦§©¤¦§¨¨©§¨¨
,ïäkäweqta xn`p(hi d `xwie),'['äì íLà íLà] (åìåë) ,àeä íLà' ©Ÿ¥¨¨¨Ÿ¨©©
àéáäì[zeaxl-],úBîLàå úBàhç øúBnî àaä øác ìkjixvy §¨¦¨¨¨©¨¦©©¨©£¨

åéîãa ç÷éì[my`e z`hg xzFn eze` inca-]íMì øNaä ,úBìBò ¦©§¨¨©¨¨©¥
,[gafnl-]ådúBøBòmipzipíéðäkì.mze` miaixwnd §©Ÿ£¦
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éàî,dpynd dzpyp in zrck -åàìdf oi` m`d -eléôàzrcl ©¨£¦
,ïðaøceai`k ceai`l yixtnd' minkg zrcl s`y `vnp ok m`e ©¨¨
.'inc

:`xnbd dgec,àìzrck `l`,àéä éaøceai`l yixtnd'y xaeqd Ÿ©¦¦
e`l ceai`l yixtnd'y mixaeqd minkg zrcl ok` .'inc ceai`k

.drex `l` dzn dpi` df ote`a cigi z`hg s` ,'inc ceai`k
:`xnbd dywn .`a` iaxl oiae `ped axl oia `iyew d`ian `xnbd

ïðz(:ak lirl),,äézçz úøçà áéø÷äå ,äãáàå úàhç Léøônä §©©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
,dcea`d d`vnp okn xg`le.úeîz:wiicl yieäáéø÷c àîòè- ¨©£¨¦§¥¨

,d`vnpy dpey`xd ly dpic ,dipyd z` aixwdy meyn `weec
,dzinl,dáéø÷ä àì àädipyde axwiz zg`,äòøzeàðL àì ¨Ÿ¦§¦¨¦§¤Ÿ§¨

,äãeáà dðéàLa øtkúî àðL àì äãeáàa øtkúîokeàðL àì ¦§©¥©£¨Ÿ§¨¦§©¥§¤¥¨£¨Ÿ§¨
,CLî àì àðL àìå CLîdxe`kl ok m`e ,drxz dipyd ote` lka ¨©§Ÿ§¨Ÿ¨©

`id epzpyneäééåøúc àzáeézixacl mb ,mdipy ixacl `kxit - §§¨§©§©§
mbe ,dzn dipyd mlek zrcl ,odn zg` jyn m`y xaeqd `ped ax
mlek zrcl ,dcea` dpi`ya xtkzp m`y xaeqd `a` iax ixacl

.dzn dcea`d
zxg` aixwde' dpynd dhwpy jkn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
hwpy mrhd `l` ,drex `l` dzn dpi` aixwd `l m`y ,'dizgz

y meyn `ed ,df ote` `pzdéðz÷ déì à÷éñôc àúléîhwp `pzd - ¦§¨¦§¦¨¥¨¨¥
,dipyd z` aixwd xaky ote`ay ,heyte weqt oicd eay ote`d z`

eli`e ,dzn dpey`xdy xacd heytàì déì à÷éñt àìc àúléî¦§¨§Ÿ§¦¨¥Ÿ
éðz÷epiidc ,heyte weqt oicd oi` eay ote`d z` hwp `l `pzd - ¨¨¥

`ped ax zrcly ,oicd welg df ote`ay .dipyd z` aixwd `l m`
,odn zg` ezrcn jyn m`y ,jyn `l e` jyn m` ielz xacd
zrcle .[minkg zrcl] drex ,jlnp `l` jyn `l m`e ,dzn dipyd
,dcea` dpi`a xtkzp m`y ,xtkzp efi`a ielz xacd ,`a` iax
zrcl] drex dcea` dpi`y ,dcea`a xtkzp m`e ,dzn dcea`d

.[minkg
:`a` iaxl oiae `ped axl oia ztqep `iyew d`ian `xnbdïðz(my), §©

øçàå ,íäézçz íéøçà Léøôäå ,eãáàå ,úàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤§©©
úBònä eàöîð Ck,zernd ixeaiv ipy z` axri ,eca`yeàéáé ¨¦§§©¨¨¦

elàîe elàîl dnda.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç:wiicl yie ¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨
àîòèote`a `weec -øtkúîc[z`hg `iady-],elàîe elàî ©£¨§¦§©¥¥¥¥¥

,dacpl x`yd eltimilrad extkzdy aygp xacd oi` df ote`ay
,cgi mdipyn `iad ixdy ,zxg`aàäwx z`hg `iad m`ãçàî ¨¥¤¨

,mdníëéìBé[zernd x`y z`].çìnä íéìeøtkúî àðL àì ¦¥§¨©¤©Ÿ§¨¦§©¥
å ,äãeáà dðéàLa øtkúî àðL àìå äãeáàaokàìå CLî àðL àì ©£¨§Ÿ§¨¦§©¥§¤¥¨£¨§Ÿ§¨¨©§Ÿ

,CLî àì àðLdpian `xnbde .glnd mil ekli x`yd ote` lka §¨Ÿ¨©
`id epzpyn dxe`kl ok m`e ,minkg zrcl s` `ed dpyna df oicy

,eäééåøúc àzáeézlkay ,zern oiprl x`ean dpyna o`k ixdy §§¨§©§©§
`l oiae jyn oia ,zernd ixeaivn cg`n z`hg aixwd m` ote`
mil x`yd ekli ,cea` epi`ya e` cea`a xtkzd m` oiae ,jyn

:`xnbd zvxzn .glndéîð àëädhwpy jkn wiicl oi` o`k s` - ¨¨©¦
mil ekli x`yd mdn cg`n `iad m`y ,'el`ne el`n `iai' dpynd

y meyn `ed ,df ote` `pzd hwpy mrhd `l` ,glndàúléî¦§¨
,éðz÷ déì à÷éñôcxacd heyt el`ne el`n `iaiy ote`ay ¦§¦¨¥¨¨¥
,dacpl elti x`ydyåeli`,éðz÷ àì déì à÷éñt àìc àúléî §¦§¨§Ÿ§¦¨¥Ÿ¨¨¥

xacd `ped ax zrcly ,oicd welg df ote`a ,mdn cg`n `iai m`y
,jyn `l e` jyn m` ielzzern el`a ielz xacd ,`a` iax zrcle

.xtkzp
:zeixg`l zern ixeaiv ipy yixtnd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

,úeéøçàì úBòî éøeaéö éðL Léøônä ,énà éaømyixtdy ,xnelk ©¦©¦©©§¦§¥¦¥¨§©£¨
,cg` ca`i m`y ick mixeaiv ipy yixtde ,z`hg oaxw ziipw jxevl

,exiaga xtkziïäî ãçàa øtkúîzernd ixeaivn cg`n dpwi - ¦§©¥§¤¨¥¤
,z`hgl dndaåzernd xeaivdäáãðì eìté ,éðLmda eynzyi - §¥¦¦§¦§¨¨

.iept `edyk gafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl
:`xnbd zxxanïàîc àaéìà,eixac z` in` iax xn` in zrcl - ©¦¨§©

,éaøc àaéìà àîéìéà,ceai`k aygp ceai`l yixtndy xaeqd ¦¥¨©¦¨§©¦
eìtéc àèéLtmiipyd zernd,äáãðìixdyøîà÷ àì ïàk ãò §¦¨§¦§¦§¨¨©¨Ÿ¨¨©

,ãeaàì Léøôîa àlà éaødnda zgz dnda yixtdy xnelk ©¦¤¨§©§¦§¦
.dzn dca` `ly dipyde ,dnvra dcea`d enk dpicy ,dca`y
dnda zgz e`] eca`y zern zgz zern yixtna oicd `ede

.[dca`yìáàyixtnaäãBî ,úeéøçàìzkled dndad oi`y iax £¨§©£¨¤
.dacpl `l` ,glnd mil zekled zernd oi` oke ,drex `l` ,dzinl

.eixaca ycgl in` iax `a dn ok m`eàlàåxaic in` iaxy xn`p §¤¨
,ïðaøc àaéìàmb ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndy mixaeqd ©¦¨§©¨¨

mzrcleìtéc (déì) àèéLtmiipyd zernd,äáãðìok cenll yie §¦¨¥§¦§¦§¨¨
n÷àzLä ,øîBçå ìa m` ,xnel yi dzrn -øeîà ãeaéàì Léøôî ©¨¤©§¨©§¦§¦¨

ïðaøzrk yxtendy,éîc ãeaéàk åàìyixtnaàéòaéî úeéøçàì ©¨¨¨§¦¨¥§©£¨¦©§¨
zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde ,ok xnel jixv -

.glnd mil zekled zernd oi`e dzinl
:`xnbd dwiqndéì àëéøèöéà ïBòîL éaøc àaéìà àlàåiax - §¤¨©¦¨§©¦¦§¦§§¦¨¥

xaeqd ,oerny iax zrcl eixac z` xnel jxved in`(.eh lirl)

dacpl dinc miltepy z`hg mey oi` ezrcle ,zezn ze`hg yngy
,jk ycgl `a in` iaxe .diirx ici lràîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨

cäáãð ïBòîL éaøì déì úéìote` mey oerny iax zrcl oi` - ¥¥§©¦¦§§¨¨
,zerna `le dndaa `l ,dacpl mincd eltiyúéàc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¦

äáãð déì,dacpl mincd elti oerny iax zrcl s`y mipte` yi - ¥§¨¨
oerny iax xaeq dndaa `weece .zeixg`l eyxtedy zerna epiide

.dacpl mikled dincy z`hg znda mey oi`y
xacd xexa oerny iax itl mby ,df xe`ia lr dywn `xnbd
.eprinydl in` iax `a z`fy xnel oi`e ,dacpl zekled zerndy

:`xnbd dywnúøîà úéöî éîexnel dz` leki ike -déì úéìc ¦¨¥¨§©§¥¥
[ïðúäå] (àéðúäå) ,ïBòîL éaøì äáãð(d"n e"t milwy),ìLøNò äL §¨¨§©¦¦§§¨§©§Ÿ¨¨¨

úBøôBL[xtey oink zeieyrd zeaiz-],Lc÷na eéäoda gipdl ick ¨¨©¦§¨
,zernïäéìò áeúk äéäåxteyd lr .xtey lk cner jxev dfi`l §¨¨¨£¥¤

aezk did oey`xd'ïézãç ïéì÷éz'`ly in lke ,[miycg milwy-] ¦§¦©§¦
did dpyd jyna okn xg`l e`ian didyk ,xc`a elwy z` `iad

.xtey eze`a egipneoilwiz' aezk did ipya'ïé÷ézòine ,[mipyi-] ©¦¦
did d`ad dpya e`ian didyk ,ef dpya elwy z` `iad `ly

iyilyae .xtey eze`a egipn,'ïépé÷'oebk ,dxtk ixqegn eidy el`e ¦¦
ly xeriya zern xtey eze`a migipn eid ,rxevne zcleie dafe af
,axrl miycwa milke` eide ,mpaxwl dpei ipa ipy e` mixez ipy

.mzxtk daxwedy zwfgaeiriaxa,'äìBò éìæBâ'acpzdy ine ¨¥¨
eze`a mpzepe df jxevl zern `ian did dpei ipa e` mixez `iadl

iyingae .xtey,'íéöò'did ,dkxrnl mivr `iadl acpzdy ine ¥¦
.xtey eze`a mpzepe zern `ianeiyiya,'äðBáì'acpzdy ine §¨

.xtey eze`a mpzepe zern `ian did ,dxhwdl dpeal `iadl
eiriaya,'úøtkì áäæ'`ian did ,zxy ilk `iadl acpzdy ine ¨¨©©Ÿ¤

.xtey eze`a mpzepe zernäMLåmkeza zzl liaya eid zextey §¦¨
zern,äáãðìx`aziy itke ,xeaiv zacp ly zern jxevl epiidc ¦§¨¨
.oldl

zexteyd zyy eyrp jxev dfi`l zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mixzepddìò éðúå,`ziixaamze`äMLeyrpy zextey,äáãðì §¨¥£¨¦¨¦§¨¨

eidúBøúBnä ïî äàaä äìBòìody zernn dler ziipw jxevl - §¨©¨¨¦©¨
minkg exn`y zeny`e ze`hg mze` lkn oke ,my`e z`hg xzFn

,dacpl mdinc eltiydøBò ïéàLjled dlerd ly,íéðäkì`l` ¤¥¨©Ÿ£¦
,dacpl zetqep zeler einca mipewe xerd z` mixkenéaø éøác¦§¥©¦

dì éøîàå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäéel xn`y mixne` yi -éaø §¨¨©©¦§¤§¨§¨§¦¨©¦
ïBòîL,dcedi iaxlïk íà,mipdkl xerd oi`yìL BLøãî äìèa ¦§¦¥¨§¨¦§¨¤

[ïðúc] (àéðúã) ,ïäkä òãéBäé(e"n e"t milwy),òãéBäé Løc Løãî äæ §¨¨©Ÿ¥¦§©¤¦§¨¨©§¨¨
,ïäkäweqta xn`p(hi d `xwie),'['äì íLà íLà] (åìåë) ,àeä íLà' ©Ÿ¥¨¨¨Ÿ¨©©
àéáäì[zeaxl-],úBîLàå úBàhç øúBnî àaä øác ìkjixvy §¨¦¨¨¨©¨¦©©¨©£¨

åéîãa ç÷éì[my`e z`hg xzFn eze` inca-]íMì øNaä ,úBìBò ¦©§¨¨©¨¨©¥
,[gafnl-]ådúBøBòmipzipíéðäkì.mze` miaixwnd §©Ÿ£¦
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xcde"רקפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

éøãñ éøúa ìáàyixtdy oebk ,zern zyxtd ixcq ipya - £¨¦§¥¦§¥
iax zrcly xnel mewn did ,zeixg`l zern ixeaiv ipy dligzkln

oernyàìxeaiv gwl `ed df ote`a ixdy ,dacpl zernd ekli Ÿ
,glnd mil eklie ,micia dgc `ed ipyd z`e ,ea xtkzde cg` zern

ïì òîLî à÷oerny iax xaeq zeixg`l yixtna s`y ,in` iax ¨©§©¨
.dacpl zernd ekliy

:zeixg`l ze`hg izy yixtnd oic z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
,úeéøçàì úBàhç ézL Léøônä ,àéòLBä,zg` ca`z m`y ©§¨©©§¦§¥©¨§©£¨

,dzxiaga xtkziäòBø dzøéáçå ,ïäî úçàa øtkúîcr ¦§©¥§©©¥¤©£¥§¨¨
.dacpl dinc eltie ,a`zqzy

:`xnbd zxxan .`iryed iax xaic in zrcl zxxan `xnbdàaéìà©¦¨
ïàîc,`iryed iax xaic,ïðaøc àaéìà àîéìéàmixaeqd §©¦¥¨©¦¨§©¨¨

,xacd heyt `ld ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndyàzLä- ©§¨
oiprl m` ,xnel yi dzrnïðaø éøîà ,ãeaéàì Léøônäcåàì ©©§¦§¦¨§¦©¨¨¨

,éîc ãeaéàkyixtna ok m`àéòaéî úeéøçàì,ok xnel jixv - §¦¨¥§©£¨¦©§¨
dkiynn .dzinl zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde

:xxal `xnbd,ïBòîL éaøc àaéìà àlà,xnel xyt` i` df mb ¤¨©¦¨§©¦¦§
cïBòîL éaø øîàä(.eh lirl)úBúî úBàhç Lîçepiide ,oipr lka ¨¨©©¦¦§¨¥©¨¥

zyng llkae ,dacpl dinc eltiy drex z`hg mey oi` ezrcly
dipyd ,zg`a xtkzdy o`k s`e ,'dilra extiky z`hg' ze`hgd

.zenz
:`xnbd dwiqnàlàxaic `iryed iax,éaøc àaéìàxaeqd ¤¨©¦¨§©¦

c ,ycgl `iryed iax `ae ,ceai`k aygp ceai`l yixtndyék- ¦
y dna ,éaø øîàl yixtn,ãeaéàmewna dnda yixtna epiidc ¨©©¦§¦

,dzny zxg` dndaìáàl yixtnaàì ,úeéøçàz` iax xn` £¨©£¨Ÿ
`le xg`n ,drex dipyde odn zg` aixwny `ed dcen `l` ,eixac

.zeixg`l `l` ,dcea` dnda mewna dyxted
:`iryed iax ixac lr dywn `xnbdïðz(:ak lirl),,úàhç Léøônä §©©©§¦©¨

,äézçz úøçà àéáîe ,døëBî ,íeî úìòa àéä éøäåleki dpewde ©£¥¦©£©§¨¥¦©¤¤©§¤¨
ef oi`e ,xg` oaxwa milrad extiky xg`l s` dlke`le dhgeyl

.'zxg`a dilra extiky z`hg' zaygpïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
îBàäáø÷ íà ,ødäiðLinca okn xg`l milrad dpwy z`hgd - ¥¦¨§¨§¦¨

,dpey`xd,äðBLàø äèçLpL íãB÷dipya milrad extiky epiidc ¤¤¦§£¨¦¨
dpey`xd ,dpey`xd z` hgy dpewdy mceweøték øákL ,úeîz̈¤§¨¦§

äéìòa,'zxg`a dilra extiky z`hg'k dpice ,xg` oaxwa §¨¤¨
.dzinl zkledy

:`xnbd zx`an .`iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨©§¨©§¨
xnel jzrca dler didàøéáñ éaøk ïBòîL éaøa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦§¦¨

,déìyixtdy df ote`a mb okle ,dzn dyxtd zrya dcea`y ¥
m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday xg`l zxg` dnda
ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew dipyd z` aixwd

.dzne ,'zxg`a dilra extik'egkeno`knyéîð úeéøçàa eléôà£¦§©£¨©¦
extiky z`hg' oicn ,zenz dipyde zg`a xtkziy iax xaeq mb -
yixtna dcen iaxy xn`y `iryed iax lr dywe .'zxg`a dilra

.drex dipydy zeixg`l
:`xnbd zvxzn .`iryed iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbdàìŸ

`l` ,iaxk xaeq oerny iaxa xfrl` iaxy xn`z l` -éaø àîìc¦§¨©¦
ïBòîL éaøa øæòìàäeáàk[oerny iax]Lîç ,øîàc ,déì àøéáñ ¤§¨¨§©¦¦§©£©§¦¨¥§¨©¨¥

úBúî úBàhçiax xaeq okle ,drex z`hg mey oi`e ,oipr lka ©¨¥
xg`l zxg` dnda yixtdy df ote`ay oerny iaxa xfrl`
dipyd z` aixwd m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday
dilra extik' ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew
,zeixg`l ze`hg izy yixtna oicd `ed eixacle .dzne ,'zxg`a
eixac z` xn` `iryed iax ok` .dzn dipyde odn zg`a xtkzny
.drex dipydy xn` okle ,oerny iax zrc itl `le ,iax zrc itl

:`iryed iax lr ztqep `iyew dywn `xnbdïðz(.aq `nei)oiprl , §©
lxebd eilr dlry xiryd zn m`y ,mixetikd mei ly mixiryd ipy
eilr dlry dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl

lxebd mdilr dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd
xiryde ,z`hgl axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl

.dacpl einc eltie xknie ,men ea letiy cr drxi ipydoi`y mrhde
`ed ,xg` oaxwa dilra extiky z`hg oick dzinl epicïéàL éôì§¦¤¥

øeaö úàhçzxg` z`hga xeaivd extiky,äúî,drex `l` ©©¦¥¨
.dzinl epic oi` okle ,xeaivd z`hg `ed mixetikd mei ly xiryde
`ed xirydy meyn `weecy dpynd ixacn rnyn :`xnbd zwiicn

,dzinl jled epi` xeaivd z`hgàäz`hgãéçécdf ote`a.äúî ¨§¨¦¥¨
.`iryed iax lr o`kn dyw cvik x`azi oldle

dfi`e ,axw xiry dfi` ,dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd
:`iryed iax lr dywn df itle ,drexå]áø øîà[(.cq my),éìòa §¨©©©£¥

,ïéçãéð ïðéà íéiç`le ,ig `ed xy`k oaxwa iegic jiiy oi` xnelk ©¦¥¨¦§¦
,zn exiagy it lr s` ,daxwdn oey`xd befay ipyd xiryd dgcp

eàeäLk[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn -axiry §¤¦§©¥©
dâeæaL éðLdïBLàø`ed.øtkúî ¥¦¤§¦¦§©¥

:dziiyew z` `xnbd zx`anCãéàåbefay ipyd xiryd ixde - §¦¨
,'dl yxtedy ,ipyddéì äåäl yxtenk,úeéøçàyxted `l `edy £¨¥©£¨

`l` ,'dl xiryd zn `l oey`xd befdn ixdy ,dca`y dnda zgz
oey`xl bef oa zxeza `l` ,eizgz yxted `l dfe ,lf`frl xiryd

lf`frl xiryd zgz yxtedy.znyéðz÷åz`hg `ede xg`ny §¨¨¥
z`hga df ote`ay rnyne ,zn epi` ,xeaiv.äúî ,ãéçécok m`e §¨¦¥¨

dipyd ,zeixg`l ze`hg izy yixtnay ,`neia dpyna x`ean
.drex dipyde zg`a xtkzny xn`y `iryed iax lr dywe ,zenz

:`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbdáøz` yxity ©
,oey`xd befay xiryd z` aixwny dpyndøîàc ,déîòèì`nei) §©£¥§¨©

(.cq,eizgz xg` yixtde ,ca`e gqt oaxwl dnda yixtnd oiprl
y ,oey`xd `vnp okn xg`leäåöîgqtd oaxw zevn z` miiwl ¦§¨

ayakd,ïBLàøiqei iax zrck(my)devny ax xaeq ,o`k oicd `ede . ©¦
,oey`xd xirya xtkzdl dligzkldì àéåäå]ipyd xiryd - §©§¨¨

aygp ipyd befay,ãeaéàì Léøôîkyxted `l ezligzn ixdy §©§¦§¦
,dzinl jlie ca`iy ick `l` ,daxwd liayaLéøônä ìëå§¨©©§¦

.[éîc ãeaéàk ,ãeaéàì,zeixg`l ze`hg izy yixtna ok oi`y dn §¦§¦¨¥
dipya xtkzdl leki ,dca` zg` m` ixdy ,'ceai`l yixtn' df oi`

.dx`ypy
:minkge iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©

äãáà ,àtt áøc dén÷ éøéæ øa éîéL[dcea` dzid-]úòLa ¦¦©¥¦©¥§©¨¨¨§¨¦§©
,äLøôä,dipyd zaxwd mcew z`vnpe.äòøz ïðaøì ,äúî éaøì ©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¦§¤

m`eäãáàs`,äøtk úòLamilrad extkzdy drya xnelk ¨§¨¦§©©¨¨
,dipya,äúî ïðaøìmle`.äòBø éaøì §©¨¨¥¨§©¦¨

okzi cvik :`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbd
xacd `lde ,drxz iax zrcl dxtk zrya dcea`ay,øîBçå ì÷©¨¤

,äLøôä úòLa äãeáà äîe,daxwd mcew d`vnpeïðaø éøîàc ¨£¨¦§©©§¨¨§¨§¦©¨¨
,äúî éaø øîà ,äòBøa dzrn,äúî ïðaøìc ,äøtk úòLa äãeáà ¨¨©©¦¥¨£¨¦§©©¨¨¦§©¨¨¥¨

ïkL ìk àì éaøì.zenzy §©¦Ÿ¨¤¥
:`xnbd zx`an .`ziixad ixaca qexbl yi cvik zx`an `xnbd
.äòBø ïðaøì ,äúî éaøì ,äLøôä úòLa äãeáà ,éëä éðz àlà¤¨§¦¨¦£¨¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¨

dcea` mle`,äøtk úòLal.äúî ìkä éøác ¦§©©¨¨¦§¥©Ÿ¥¨
dpyna epipy(:ak lirl)dxken ,men zlra `id ixde z`hg yixtnd ,

.zxg` dinca `iaie'eëå øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaødaxw m` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§
extik xaky ,[dpey`xd] zenz ,dpey`xd dhgyp `ly cr dipy
`edy oic da x`eany `ziixa d`ian `xnbd .[zxg`a] milrad

:oerny iaxa xfrl` iax zhiykïðaø eðz(.bl zexeka),ïéìébøî ïéà ¨©¨¨¥©§¦¦
,mly `edyk dndad xer z` mihiytn oi` xnelk ,dhegy dnda

,milbxd jxc ehyety ote`a,áBè íBéadgxih `id efy meyn §
.aeh meia dxeq`d ,aeh mei jxevl `ly dxiziïéà ,Ba àöBik©¥¥

øBëáa ïéìébøîjxc dfy meyn ,men lra dyrpy xg`l dnda ©§¦¦¦§
.leg dyrn ea dyere ,miycwa dcear caery enk d`xpy ,oeifaåok §

àìoilibxnïéLc÷enä éìeñôa,dctpe ,men lra dyrpy oaxw - Ÿ¦§¥©§¨¦
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המשך בעמוד ררא

oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

éøãñ éøúá ìáàigcc ,cg`a xtkzpe ,zeixg`l zern ixeav ipy yixtd oebk Ð

.dil zil :`ni` Ð jpi`l edlïì òîùî à÷.in` iax Ðúåúî úåàèç ùîç
.dilra extiky ,`id ediipin `cg jde .ody oipr lka Ðäéì àøéáñ éáøëÐ

yixtn ike .[zxg`a] dilra extk meyn ,dzn Ð dyxtd zrya dcea` xn`c

zxg`a milrad extki inp zeixg`l dipy

.heyt df oeyl ,dzn `ideàøéáñ éáøë
ãåáàë ãåáàì ùéøôî øîàå øéîçîã äéì

éîã`kilc `kid elit`c dpin rnye Ð

`l` dpey`xd dca` `lc `kd oebk ,cea`

yixtd dpey`xd dnnedyky ,zeixg`a

.dzn ikd elit`e Ð (ikd) dze`äåáàë
äéì àøéáñzezn ze`hg yng :xn`c Ð

.ody oipr lkaøåáö úàèç ïéàù éôì
äúî.i`w mixetkd mei ixiry` Ðéìòá

ïéçãð ïðéà ïééçoey`xd dgcp `le Ð

dvxi m` Ð xtkzn `edyke .exiag zzina

`xza jci`e ,oey`x befay ipya xtkzi

yxted `ly ,xnelk .zeixg`l eyixtnk

`l` oey`x befn zn `l ixdy ,cea` zgz

ikd elit`e ,my ly `le lf`fr ly xiry

.`irye` iaxl `iywe ,dznäì øáñ áø
ïåùàøá äåöî øîàã éñåé éáøëipzwc Ð

yixtde ,ca`e egqt yixtd :migqt iab

dfi` Ð oey`xd `vnpe ,eizgz xg`

devn :xne` iqei iax .aixwi dvxiy

devnc oeike .dizeek dl xaq axe .oey`xa

zlgz ,ceai`l yixtn dil ded Ð oey`xa

ycwd myl dzid `l ipy ly ezyxtd

,dzinl jlie ca`iy ick (myl) `l`

la` .oey`xa devn dil `xiaqc li`ed

ded i`c oeik ,zeixg`l ze`hg izy iab

xninl `kil Ð jiiyc i`da xtkzn ira

.ceai`l dyxtd zlgzøåëáá ïéìéâøî ïéà
jxc xerd hiytdl oiligzny jxck Ð

e` migtp jxevl ,mly ektede milbxd

Ð mly ehiytdl dvex epi`ye .yac jxevl

.eapf cr epexbn epha jxc oikqa ehiytnyk

ïéùã÷åîä éìåñôá àì.ohgye ectpy Ðàì
ïäëä íò ìàøùé äðîéodkd mr lek`l Ð

s` ,`nl` .odk ehgyy men lra xeka xya

oi` jkld .i`w dizyecwa Ð mnedc ab lr

oicaerke ,miycwa dceark incc ,ea oilibxn

.oilegcäãôú íåî úìòázyxtd mcew Ð

cg` `hg myl ze`hg izy jpde ,dipyd

dipy yixtde ,dpey`xa men ltpy ,eyxted

.dizgzíåî úìòáä äèçùðxg`l Ð

.dpeictäøåñàextiky z`hg i`edc Ð

.dilraäôéøùä úéáì àöåéxya z` Ð

wixti`c ab lr s` ,`nl` .men zlrad

z`hg"e ,`niiw dzyecwa Ð higzyi`e

dlbxd iab jkld ,`iixwin "milrad extiky

Ð higzyi`e wixti`c ab lr s` ,inp

.`niiw dzyecwaéàîù úéáë éãéàå éãéàÐ

,xekaa i`ny zia ixngnc ikid ik i`cec

i`n .oiycwend ileqt x`ya inp ixngn

iaxk `tiqe i`ny ziak `yix miwe`c `py

[oerny iaxa xfrl`]ïåéãô åì ïéà øåëá ?Ð

e`ct m`e ."dctz `l" :(gi xacna) aizkc

.ezyecwa epeict qtez epi` Ðæéìèéàá ïéèçùð.higzyi`e wixti` ikn iniiw ediizyecwa e`l `nl` Ðäéì úéøùã ïåéë àîìàcin dil wixte ith filhi`a exkenl Ð

,ith mixwi minca xerd xeknle libxdl eteqc oiycwend ileqtc oeict zrya rcic oeikc ,libxdl dil ixzyil ,inp dlbxd iab .dti exkenl eteqe li`ed ,xweia ycwd

.ycwd cin dil wixteøùáá íâåô øåòá çéáùîù äîdpi` aeye ,xyad jzege xerd jezgl `xizny itl ,geix o`k oi`e Ð xyad inca mbet xerd inca xkzyny dn Ð

.xknil dtiíéùã÷á ãáåòë äàøðù.dceark d`xp la` ,dzin xg`l dcear oi`c ,ied `l i`ce ynn dceare .xaegn dcera dndad lr getn dyery Ðàîù äøæâ
ïäî ìãâé.oiycwend ileqtn Ðíéøãò íéøãò,dceare dfib zlwz icil iz`e ,mixcr lcbl iz`e ,migtp el epncfiy cr higy `le ,edl idyn Ð libxdl dil zixy i`c Ð

.opeict xg`l elit` dceare dfiba oixeq` oiycwend ileqteúàèç ãìå êìò ïøãä
äðùî
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êãéàå`dn jixt lirl :xn`z m`e Ð dzn cigic `d ipzwe zeixg`l dil ded

yixtnk dil aiyg `kde ,ceai`l yixtnk dil aiygc `a` iaxl

rcei did ipyd yixtdy dryac oeik `zyd dil rnzync :xnel yie !zeixg`l

yixtdl inc `le .zeixg`a dil ded Ð oey`x befay ipya `l` ea xtkzi `ly

oey`xdc xaeq did mzdc ,lirlc ceai`l

dil dede ,dzr yixtny dfa xtkzne ca`p

la` .zeixg`a ied `le ceai`l yixtnk

ipyd zyxtd zrya rcei didy ,`kd

,zeixg` enk dil ded Ð oey`xa xtkziy

iaxl dywe .dzn cigic xn`w ikd elit`e

ze`hg izy yixtn :xn`c ,`irye`

ipyde ,odn zg`a xtkzn Ð zeixg`l

devn :xn`c ,dinrhl ax :ipyne .drex

yxted Ð yxtedy dryne ,oey`xa

`de .dzn jkle ,zeixg` df oi`e ,ceai`l

epiid Ð ceai`l yixtnl lirl dil incnc

:,yxtl yi `ny e` .oey`xa ezevnc mrhn

:lirl xn`c ,`ped axk `kd dil `xiaqc

`le iaxl `l ,dzn dpi` dcea` dpi`

xeaq didc ,dpin jixt ikd meyne .opaxl

.zeixg`l yixtnk `edyéáøiaxa xfrl`

dxicwa men zlra xya elit` xne` oerny

,oizipznn `kd `py i`n :xn`z m`e Ð 'ek

wxfp elit`c oizipznc `idda opax ixn`c

`niiw men zlra dpey`x cera dipyc dnc

dhgyp m`c xn` `kde .dzin oic dl oi` Ð

.dxeq` Ð dninz mc wxfpyn men zlra

xya elit` ,oerny iaxa xfrl` iaxle

`vz Ð dninz ly dnc wxfpyk ,dxicwa

m`c xn`w oizipznae .dtixyd zial

ly dnc zwixf mcew men zlra dhgyp

`iddac :wlgl yie !dxykc ,dninz

mcew men zlra xak dzidc oeik ,oizipznc

.jk lk dyecw dilr oi` Ð ef ly dyxtd

mdipy e`xpe zeixg`l eyxtedc ,`kd la`

.xzei dyecw dilr Ð aixwdl
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éøãñ éøúa ìáà¯:àéòLBä éaø øîà .ïì òîLî à÷ ,àì £¨¦§¥¦§¥¨¨©§©¨¨©©¦©£¨
úeéøçàì úBàhç ézL Léøônä¯,ïäî úçàa øtkúî ©©§¦§¥©¨§©£¨¦§©¥§©©¥¤

dzøéáçåïðaøc àaélà àîéìéà ?ïàîc àaélà .äòBø¯ ©£¥§¨¨©¦¨§©¦¥¨©¦¨§©¨©
åàì ïðaø éøîà ãeaéàì Léøônä àzLäãeaéàk,éîc ¨§¨©©§¦§¦¨§¦©¨©¨§¦¨¦
ïBòîL éaøc àaélà àlà !àéòaéî úeéøçàì¯éaø øîàä §©£¨¦¨£¨¤¨©¦¨§©¦¦§¨£©©¦

øîà ék ,éaøc àaélà àlà !úBúî úBàhç Lîç ïBòîL¦§¨¥©¨¥¤¨©¦¨§©¦¦£©
éaø¯ãeaéàaúeéøçà ìáà ,¯úàhç Léøônä :ïðz .àì ©¦§¦£¨©£¨¨§©©©§¦©¨

íeî úìòa àéä éøäå¯.äézçz úøçà àéáîe døëBî ©£¥¦©£©§¨¥¦©¤¤©§¤¨
íãB÷ äiðL äáø÷ íà :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦¨§¨§¦¨¤

äèçLpLäðBLàø¯à÷ .äéìòa eøték øákL ,úeîz ¤¦§£¨¦¨¨¤§¨¦§§¨¤¨¨
,déì àøéáñ éaøk ïBòîL éaøa øæòìà éaøc Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦§¦¨¥

!àì éîð úeéøçàa eléôàå¯éaøa øæòìà éaø àîìc ©£¦§©£¨©¦¨¦§¨©¦¤§¨¨§©¦
.úBúî úBàhç Lîç øîàc ,déì àøéáñ deáàk ïBòîL¦§©£§¦¨¥©£©¨¥©¨¥

ãéçéc àä .äúî øeaö úàhç ïéàL éôì :ïðz¯.äúî §©§¦¤¥©©¦¥¨¨§¨¦¥¨
øtkúî àeäLk ,ïéçãéð ïðéà ïéiç éìòa :áø øîà¯éðMa ¨©©©£¥©¦¥¨¦§¦§¤¦§©¥©¥¦
,úeéøçà déì äåä Cãéàå ,øtkúî ïBLàø âeæaLéðú÷å ¤§¦¦§©¥§¦¨£¨¥©£¨§¨¨¥

!äúî ãéçéc¯ïBLàøa äåöî :øîàc ,déîòèì áøéðz . §¨¦¥¨©§©§¥©£©¦§¨¨¦¨¥
øa éîéL áøéøéæ,äLøôä úòLa äãáà :àtt áøc dén÷ ©¦¦©¦¦©¥§©©¨¨§¨¦§©©§¨¨

éaøì¯ïðaøì ,äúî¯ïðaøì ,äøtk úòLa äãáà .äòøz §©¦¥¨§©¨©¦§¤¨§¨¦§©©¨¨§©¨©
¯éaøì ,äúî¯úòLa äãeáà äîe :øîBçå ì÷ .äòBø ¥¨§©¦¨©¨¤¨£¨¦§©

äLøôä¯äãeáà ,äúî éaø øîà ,äòBø ïðaø éøîàc ©§¨¨§¨§¦©¨©¨¨©©¦¥¨£¨
äøtk úòLa¯àlà ?ïkL ìk àì éaøì ,äúî ïðaøìc ¦§©©¨¨¦§©¨©¥¨§©¦Ÿ¨¤¥¤¨

éaøì ,äLøôä úòLa äãeáà :éëä éðz¯ïðaøì ,äúî¯ §¥¨¦£¨¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨©
äøtk úòLa .äòBø¯.äúî ìkä éøácéaøa øæòìà éaø" ¨¦§©©¨¨¦§¥©Ÿ¥¨©¦¤§¨¨§©¦

"øîBà ïBòîLåëåïéà :ïðaø eðz .'ïéìébøî,áBè íBéa ¦§¥¨©¨©¥©§¦¦§
Ba àöBik¯.ïéLc÷enä éìeñôa àìå ,øBëáa ïéìébøî ïéà ©¥¥©§¦¦¦§§Ÿ¦§¥©§¨¦

áBè íBéa àîìLa¯,déì éæç àìc àçøéè çøè à÷c ¦§¨¨§§¨¨©¦§¨§¨¨¥¥
øBëa àlà¯,ïðúc .éà÷ déúMeã÷a øBëa øîàc ,àéä éànL úéa :àcñç áø øîà ?àpz ïàî ¤¨§©©¨£©©¦§¨¥©©¦©£©§¦§¨¥¨¥¦§©

àì :øîBà éànL úéaäðnéøîà ?àpz ïàî ïéLc÷enä éìeñt .øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé ¥©©¥Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§§¥©§¨¦©©¨¨©
úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä ,àéðúc .àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø :àcñç áø©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©

äîéîz ,íeî úìòa¯íeî úìòa ,áø÷z¯dîc ÷øæð àlL ãò ,íeî úìòa äèçLð .äãtz ©£©§¦¨¦§©©£©¦¨¤¦§£¨©£©©¤Ÿ¦§©¨¨
äîéîz ìL¯,úøzeî÷øæpMîäîéîz ìL dîc¯:øîà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .äøeñà ¤§¦¨¤¤¦¤¦§©¨¨¤§¦¨£¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©

,äøéãwa íeî úìòa øNa eléôà÷øæðåäîéîz ìL dîc¯úéáì àöBéäôéøOä.áøå,àcñç £¦¨¨©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤§¦¨¥§¥©§¥¨§©¦§¨
!éànL úéák éãéàå éãéà dî÷Bì¯éànL úéa éøîà ék àîìc¯déúMeã÷c ,øBëáaìáà ,íçøî §¨¦¦§¦¦§¥©©¦§¨¦¨§¦¥©©¦§¦§¨¥¥¤¤£¨

ïéLc÷enä éìeñt¯.àìàî÷Bìå!ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéà¯éaø øîà ék àîìc §¥©§¨¦¨§§¨¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¦£©©¦
ïBòîL éaøa øæòìà¯øBëáa ìáà ,ïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,ïéLc÷eî éìeñôa¯øæòìà éaøå .àì ¤§¨¨§©¦¦§¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨£¨¦§¨§©¦¤§¨¨
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ïåék :àîìà ,àøèéìa ïéì÷LðåúéøLcäî :àðäk áøc déøa éøî áø øîà !ïéaæå éôè déì §¦§¨¦§¦§¨©§¨¥¨§¨¦¥¨¥§©¥¨©©¨¦§¥§©¨£¨©

éðtî ïéáà éaøc déîMî àáøòîa éøîà .øNaa íâBt øBòa çéaLnMäàøpLãáBòkäãBáò ¤©§¦©¨¥©¨¨¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦¨¦¦§¥¤¦§¤§¥£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

éøãñ éøúa ìáàyixtdy oebk ,zern zyxtd ixcq ipya - £¨¦§¥¦§¥
iax zrcly xnel mewn did ,zeixg`l zern ixeaiv ipy dligzkln

oernyàìxeaiv gwl `ed df ote`a ixdy ,dacpl zernd ekli Ÿ
,glnd mil eklie ,micia dgc `ed ipyd z`e ,ea xtkzde cg` zern

ïì òîLî à÷oerny iax xaeq zeixg`l yixtna s`y ,in` iax ¨©§©¨
.dacpl zernd ekliy

:zeixg`l ze`hg izy yixtnd oic z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
,úeéøçàì úBàhç ézL Léøônä ,àéòLBä,zg` ca`z m`y ©§¨©©§¦§¥©¨§©£¨

,dzxiaga xtkziäòBø dzøéáçå ,ïäî úçàa øtkúîcr ¦§©¥§©©¥¤©£¥§¨¨
.dacpl dinc eltie ,a`zqzy

:`xnbd zxxan .`iryed iax xaic in zrcl zxxan `xnbdàaéìà©¦¨
ïàîc,`iryed iax xaic,ïðaøc àaéìà àîéìéàmixaeqd §©¦¥¨©¦¨§©¨¨

,xacd heyt `ld ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndyàzLä- ©§¨
oiprl m` ,xnel yi dzrnïðaø éøîà ,ãeaéàì Léøônäcåàì ©©§¦§¦¨§¦©¨¨¨

,éîc ãeaéàkyixtna ok m`àéòaéî úeéøçàì,ok xnel jixv - §¦¨¥§©£¨¦©§¨
dkiynn .dzinl zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde

:xxal `xnbd,ïBòîL éaøc àaéìà àlà,xnel xyt` i` df mb ¤¨©¦¨§©¦¦§
cïBòîL éaø øîàä(.eh lirl)úBúî úBàhç Lîçepiide ,oipr lka ¨¨©©¦¦§¨¥©¨¥

zyng llkae ,dacpl dinc eltiy drex z`hg mey oi` ezrcly
dipyd ,zg`a xtkzdy o`k s`e ,'dilra extiky z`hg' ze`hgd

.zenz
:`xnbd dwiqnàlàxaic `iryed iax,éaøc àaéìàxaeqd ¤¨©¦¨§©¦

c ,ycgl `iryed iax `ae ,ceai`k aygp ceai`l yixtndyék- ¦
y dna ,éaø øîàl yixtn,ãeaéàmewna dnda yixtna epiidc ¨©©¦§¦

,dzny zxg` dndaìáàl yixtnaàì ,úeéøçàz` iax xn` £¨©£¨Ÿ
`le xg`n ,drex dipyde odn zg` aixwny `ed dcen `l` ,eixac

.zeixg`l `l` ,dcea` dnda mewna dyxted
:`iryed iax ixac lr dywn `xnbdïðz(:ak lirl),,úàhç Léøônä §©©©§¦©¨

,äézçz úøçà àéáîe ,døëBî ,íeî úìòa àéä éøäåleki dpewde ©£¥¦©£©§¨¥¦©¤¤©§¤¨
ef oi`e ,xg` oaxwa milrad extiky xg`l s` dlke`le dhgeyl

.'zxg`a dilra extiky z`hg' zaygpïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§
îBàäáø÷ íà ,ødäiðLinca okn xg`l milrad dpwy z`hgd - ¥¦¨§¨§¦¨

,dpey`xd,äðBLàø äèçLpL íãB÷dipya milrad extiky epiidc ¤¤¦§£¨¦¨
dpey`xd ,dpey`xd z` hgy dpewdy mceweøték øákL ,úeîz̈¤§¨¦§

äéìòa,'zxg`a dilra extiky z`hg'k dpice ,xg` oaxwa §¨¤¨
.dzinl zkledy

:`xnbd zx`an .`iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨©§¨©§¨
xnel jzrca dler didàøéáñ éaøk ïBòîL éaøa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦§¦¨

,déìyixtdy df ote`a mb okle ,dzn dyxtd zrya dcea`y ¥
m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday xg`l zxg` dnda
ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew dipyd z` aixwd

.dzne ,'zxg`a dilra extik'egkeno`knyéîð úeéøçàa eléôà£¦§©£¨©¦
extiky z`hg' oicn ,zenz dipyde zg`a xtkziy iax xaeq mb -
yixtna dcen iaxy xn`y `iryed iax lr dywe .'zxg`a dilra

.drex dipydy zeixg`l
:`xnbd zvxzn .`iryed iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbdàìŸ

`l` ,iaxk xaeq oerny iaxa xfrl` iaxy xn`z l` -éaø àîìc¦§¨©¦
ïBòîL éaøa øæòìàäeáàk[oerny iax]Lîç ,øîàc ,déì àøéáñ ¤§¨¨§©¦¦§©£©§¦¨¥§¨©¨¥

úBúî úBàhçiax xaeq okle ,drex z`hg mey oi`e ,oipr lka ©¨¥
xg`l zxg` dnda yixtdy df ote`ay oerny iaxa xfrl`
dipyd z` aixwd m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday
dilra extik' ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew
,zeixg`l ze`hg izy yixtna oicd `ed eixacle .dzne ,'zxg`a
eixac z` xn` `iryed iax ok` .dzn dipyde odn zg`a xtkzny
.drex dipydy xn` okle ,oerny iax zrc itl `le ,iax zrc itl

:`iryed iax lr ztqep `iyew dywn `xnbdïðz(.aq `nei)oiprl , §©
lxebd eilr dlry xiryd zn m`y ,mixetikd mei ly mixiryd ipy
eilr dlry dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl

lxebd mdilr dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd
xiryde ,z`hgl axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl

.dacpl einc eltie xknie ,men ea letiy cr drxi ipydoi`y mrhde
`ed ,xg` oaxwa dilra extiky z`hg oick dzinl epicïéàL éôì§¦¤¥

øeaö úàhçzxg` z`hga xeaivd extiky,äúî,drex `l` ©©¦¥¨
.dzinl epic oi` okle ,xeaivd z`hg `ed mixetikd mei ly xiryde
`ed xirydy meyn `weecy dpynd ixacn rnyn :`xnbd zwiicn

,dzinl jled epi` xeaivd z`hgàäz`hgãéçécdf ote`a.äúî ¨§¨¦¥¨
.`iryed iax lr o`kn dyw cvik x`azi oldle

dfi`e ,axw xiry dfi` ,dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd
:`iryed iax lr dywn df itle ,drexå]áø øîà[(.cq my),éìòa §¨©©©£¥

,ïéçãéð ïðéà íéiç`le ,ig `ed xy`k oaxwa iegic jiiy oi` xnelk ©¦¥¨¦§¦
,zn exiagy it lr s` ,daxwdn oey`xd befay ipyd xiryd dgcp

eàeäLk[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn -axiry §¤¦§©¥©
dâeæaL éðLdïBLàø`ed.øtkúî ¥¦¤§¦¦§©¥

:dziiyew z` `xnbd zx`anCãéàåbefay ipyd xiryd ixde - §¦¨
,'dl yxtedy ,ipyddéì äåäl yxtenk,úeéøçàyxted `l `edy £¨¥©£¨

`l` ,'dl xiryd zn `l oey`xd befdn ixdy ,dca`y dnda zgz
oey`xl bef oa zxeza `l` ,eizgz yxted `l dfe ,lf`frl xiryd

lf`frl xiryd zgz yxtedy.znyéðz÷åz`hg `ede xg`ny §¨¨¥
z`hga df ote`ay rnyne ,zn epi` ,xeaiv.äúî ,ãéçécok m`e §¨¦¥¨

dipyd ,zeixg`l ze`hg izy yixtnay ,`neia dpyna x`ean
.drex dipyde zg`a xtkzny xn`y `iryed iax lr dywe ,zenz

:`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbdáøz` yxity ©
,oey`xd befay xiryd z` aixwny dpyndøîàc ,déîòèì`nei) §©£¥§¨©

(.cq,eizgz xg` yixtde ,ca`e gqt oaxwl dnda yixtnd oiprl
y ,oey`xd `vnp okn xg`leäåöîgqtd oaxw zevn z` miiwl ¦§¨

ayakd,ïBLàøiqei iax zrck(my)devny ax xaeq ,o`k oicd `ede . ©¦
,oey`xd xirya xtkzdl dligzkldì àéåäå]ipyd xiryd - §©§¨¨

aygp ipyd befay,ãeaéàì Léøôîkyxted `l ezligzn ixdy §©§¦§¦
,dzinl jlie ca`iy ick `l` ,daxwd liayaLéøônä ìëå§¨©©§¦

.[éîc ãeaéàk ,ãeaéàì,zeixg`l ze`hg izy yixtna ok oi`y dn §¦§¦¨¥
dipya xtkzdl leki ,dca` zg` m` ixdy ,'ceai`l yixtn' df oi`

.dx`ypy
:minkge iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©

äãáà ,àtt áøc dén÷ éøéæ øa éîéL[dcea` dzid-]úòLa ¦¦©¥¦©¥§©¨¨¨§¨¦§©
,äLøôä,dipyd zaxwd mcew z`vnpe.äòøz ïðaøì ,äúî éaøì ©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¦§¤

m`eäãáàs`,äøtk úòLamilrad extkzdy drya xnelk ¨§¨¦§©©¨¨
,dipya,äúî ïðaøìmle`.äòBø éaøì §©¨¨¥¨§©¦¨

okzi cvik :`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbd
xacd `lde ,drxz iax zrcl dxtk zrya dcea`ay,øîBçå ì÷©¨¤

,äLøôä úòLa äãeáà äîe,daxwd mcew d`vnpeïðaø éøîàc ¨£¨¦§©©§¨¨§¨§¦©¨¨
,äúî éaø øîà ,äòBøa dzrn,äúî ïðaøìc ,äøtk úòLa äãeáà ¨¨©©¦¥¨£¨¦§©©¨¨¦§©¨¨¥¨

ïkL ìk àì éaøì.zenzy §©¦Ÿ¨¤¥
:`xnbd zx`an .`ziixad ixaca qexbl yi cvik zx`an `xnbd
.äòBø ïðaøì ,äúî éaøì ,äLøôä úòLa äãeáà ,éëä éðz àlà¤¨§¦¨¦£¨¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¨

dcea` mle`,äøtk úòLal.äúî ìkä éøác ¦§©©¨¨¦§¥©Ÿ¥¨
dpyna epipy(:ak lirl)dxken ,men zlra `id ixde z`hg yixtnd ,

.zxg` dinca `iaie'eëå øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaødaxw m` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§
extik xaky ,[dpey`xd] zenz ,dpey`xd dhgyp `ly cr dipy
`edy oic da x`eany `ziixa d`ian `xnbd .[zxg`a] milrad

:oerny iaxa xfrl` iax zhiykïðaø eðz(.bl zexeka),ïéìébøî ïéà ¨©¨¨¥©§¦¦
,mly `edyk dndad xer z` mihiytn oi` xnelk ,dhegy dnda

,milbxd jxc ehyety ote`a,áBè íBéadgxih `id efy meyn §
.aeh meia dxeq`d ,aeh mei jxevl `ly dxiziïéà ,Ba àöBik©¥¥

øBëáa ïéìébøîjxc dfy meyn ,men lra dyrpy xg`l dnda ©§¦¦¦§
.leg dyrn ea dyere ,miycwa dcear caery enk d`xpy ,oeifaåok §

àìoilibxnïéLc÷enä éìeñôa,dctpe ,men lra dyrpy oaxw - Ÿ¦§¥©§¨¦
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רפפ oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

éøãñ éøúá ìáàigcc ,cg`a xtkzpe ,zeixg`l zern ixeav ipy yixtd oebk Ð

.dil zil :`ni` Ð jpi`l edlïì òîùî à÷.in` iax Ðúåúî úåàèç ùîç
.dilra extiky ,`id ediipin `cg jde .ody oipr lka Ðäéì àøéáñ éáøëÐ

yixtn ike .[zxg`a] dilra extk meyn ,dzn Ð dyxtd zrya dcea` xn`c

zxg`a milrad extki inp zeixg`l dipy

.heyt df oeyl ,dzn `ideàøéáñ éáøë
ãåáàë ãåáàì ùéøôî øîàå øéîçîã äéì

éîã`kilc `kid elit`c dpin rnye Ð

`l` dpey`xd dca` `lc `kd oebk ,cea`

yixtd dpey`xd dnnedyky ,zeixg`a

.dzn ikd elit`e Ð (ikd) dze`äåáàë
äéì àøéáñzezn ze`hg yng :xn`c Ð

.ody oipr lkaøåáö úàèç ïéàù éôì
äúî.i`w mixetkd mei ixiry` Ðéìòá

ïéçãð ïðéà ïééçoey`xd dgcp `le Ð

dvxi m` Ð xtkzn `edyke .exiag zzina

`xza jci`e ,oey`x befay ipya xtkzi

yxted `ly ,xnelk .zeixg`l eyixtnk

`l` oey`x befn zn `l ixdy ,cea` zgz

ikd elit`e ,my ly `le lf`fr ly xiry

.`irye` iaxl `iywe ,dznäì øáñ áø
ïåùàøá äåöî øîàã éñåé éáøëipzwc Ð

yixtde ,ca`e egqt yixtd :migqt iab

dfi` Ð oey`xd `vnpe ,eizgz xg`

devn :xne` iqei iax .aixwi dvxiy

devnc oeike .dizeek dl xaq axe .oey`xa

zlgz ,ceai`l yixtn dil ded Ð oey`xa

ycwd myl dzid `l ipy ly ezyxtd

,dzinl jlie ca`iy ick (myl) `l`

la` .oey`xa devn dil `xiaqc li`ed

ded i`c oeik ,zeixg`l ze`hg izy iab

xninl `kil Ð jiiyc i`da xtkzn ira

.ceai`l dyxtd zlgzøåëáá ïéìéâøî ïéà
jxc xerd hiytdl oiligzny jxck Ð

e` migtp jxevl ,mly ektede milbxd

Ð mly ehiytdl dvex epi`ye .yac jxevl

.eapf cr epexbn epha jxc oikqa ehiytnyk

ïéùã÷åîä éìåñôá àì.ohgye ectpy Ðàì
ïäëä íò ìàøùé äðîéodkd mr lek`l Ð

s` ,`nl` .odk ehgyy men lra xeka xya

oi` jkld .i`w dizyecwa Ð mnedc ab lr

oicaerke ,miycwa dceark incc ,ea oilibxn

.oilegcäãôú íåî úìòázyxtd mcew Ð

cg` `hg myl ze`hg izy jpde ,dipyd

dipy yixtde ,dpey`xa men ltpy ,eyxted

.dizgzíåî úìòáä äèçùðxg`l Ð

.dpeictäøåñàextiky z`hg i`edc Ð

.dilraäôéøùä úéáì àöåéxya z` Ð

wixti`c ab lr s` ,`nl` .men zlrad

z`hg"e ,`niiw dzyecwa Ð higzyi`e

dlbxd iab jkld ,`iixwin "milrad extiky

Ð higzyi`e wixti`c ab lr s` ,inp

.`niiw dzyecwaéàîù úéáë éãéàå éãéàÐ

,xekaa i`ny zia ixngnc ikid ik i`cec

i`n .oiycwend ileqt x`ya inp ixngn

iaxk `tiqe i`ny ziak `yix miwe`c `py

[oerny iaxa xfrl`]ïåéãô åì ïéà øåëá ?Ð

e`ct m`e ."dctz `l" :(gi xacna) aizkc

.ezyecwa epeict qtez epi` Ðæéìèéàá ïéèçùð.higzyi`e wixti` ikn iniiw ediizyecwa e`l `nl` Ðäéì úéøùã ïåéë àîìàcin dil wixte ith filhi`a exkenl Ð

,ith mixwi minca xerd xeknle libxdl eteqc oiycwend ileqtc oeict zrya rcic oeikc ,libxdl dil ixzyil ,inp dlbxd iab .dti exkenl eteqe li`ed ,xweia ycwd

.ycwd cin dil wixteøùáá íâåô øåòá çéáùîù äîdpi` aeye ,xyad jzege xerd jezgl `xizny itl ,geix o`k oi`e Ð xyad inca mbet xerd inca xkzyny dn Ð

.xknil dtiíéùã÷á ãáåòë äàøðù.dceark d`xp la` ,dzin xg`l dcear oi`c ,ied `l i`ce ynn dceare .xaegn dcera dndad lr getn dyery Ðàîù äøæâ
ïäî ìãâé.oiycwend ileqtn Ðíéøãò íéøãò,dceare dfib zlwz icil iz`e ,mixcr lcbl iz`e ,migtp el epncfiy cr higy `le ,edl idyn Ð libxdl dil zixy i`c Ð

.opeict xg`l elit` dceare dfiba oixeq` oiycwend ileqteúàèç ãìå êìò ïøãä
äðùî

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

êãéàå`dn jixt lirl :xn`z m`e Ð dzn cigic `d ipzwe zeixg`l dil ded

yixtnk dil aiyg `kde ,ceai`l yixtnk dil aiygc `a` iaxl

rcei did ipyd yixtdy dryac oeik `zyd dil rnzync :xnel yie !zeixg`l

yixtdl inc `le .zeixg`a dil ded Ð oey`x befay ipya `l` ea xtkzi `ly

oey`xdc xaeq did mzdc ,lirlc ceai`l

dil dede ,dzr yixtny dfa xtkzne ca`p

la` .zeixg`a ied `le ceai`l yixtnk

ipyd zyxtd zrya rcei didy ,`kd

,zeixg` enk dil ded Ð oey`xa xtkziy

iaxl dywe .dzn cigic xn`w ikd elit`e

ze`hg izy yixtn :xn`c ,`irye`

ipyde ,odn zg`a xtkzn Ð zeixg`l

devn :xn`c ,dinrhl ax :ipyne .drex

yxted Ð yxtedy dryne ,oey`xa

`de .dzn jkle ,zeixg` df oi`e ,ceai`l

epiid Ð ceai`l yixtnl lirl dil incnc

:,yxtl yi `ny e` .oey`xa ezevnc mrhn

:lirl xn`c ,`ped axk `kd dil `xiaqc

`le iaxl `l ,dzn dpi` dcea` dpi`

xeaq didc ,dpin jixt ikd meyne .opaxl

.zeixg`l yixtnk `edyéáøiaxa xfrl`

dxicwa men zlra xya elit` xne` oerny

,oizipznn `kd `py i`n :xn`z m`e Ð 'ek

wxfp elit`c oizipznc `idda opax ixn`c

`niiw men zlra dpey`x cera dipyc dnc

dhgyp m`c xn` `kde .dzin oic dl oi` Ð

.dxeq` Ð dninz mc wxfpyn men zlra

xya elit` ,oerny iaxa xfrl` iaxle

`vz Ð dninz ly dnc wxfpyk ,dxicwa

m`c xn`w oizipznae .dtixyd zial

ly dnc zwixf mcew men zlra dhgyp

`iddac :wlgl yie !dxykc ,dninz

mcew men zlra xak dzidc oeik ,oizipznc

.jk lk dyecw dilr oi` Ð ef ly dyxtd

mdipy e`xpe zeixg`l eyxtedc ,`kd la`

.xzei dyecw dilr Ð aixwdl

úàèç ãìå êìò ïøãä
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`oifgeרפפ mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéîéøòî.ezaegl eyixtdle odkn eriwtdl Ðäìåò áø÷é øëæ äãìéÐ

`l ez Ð izixg` dyecwa diqtz` `xwirnc oeike ,mgxa `l` yicw `l xekac

.dxeka zyecw `liigäá÷ð äãìé íà øîà íàådawp dcli ,minly igaf `dz Ð

.minly axwiz Ðíéøëæ éðù äãìéxn`w `dc ,dler zyecw dlg odipy lr Ð

,cg `l` xcp `l edine ."dler `di xkf m`"

xkni ipyde ,excpl cg`d aixwi `ed jkld

.oileg eince dler ikxvlàøîâïéà äìåò
zyecw iiepyl ixy Ð `id lilke li`ed Ð

dyecwc ,minly la` .dzyecwl dxeka

zyecw dlgzkl iiepyl xeq` Ð `id dlw

lihdl xeq`y oky lke .ediizyecwl dxeka

.ixnbl dizyecwn dil witnc ,men eaàîìã
åùàø áåø ÷éôðxcde ,mgx dil yicwe Ð

,miycwa men lihn iede Ð `nen dia icy

lihdl xdfi `edc .opixfb `lc ol rnyn `w

aex `viy mcew ,hrn `viy dryn mend ea

`iicb :(`,dl) zexekaa opixn`ck .ey`x

ze`xpe eircv jxc `vei icbdy ,dipf`a

dlhd ity ,diztya `xni`e ,dlgz mipf`d

.dlgz `veiàôéãò àälihdl ixyinl Ð

`ly ick ,yicw `l oiicre li`ed ,men ea

.ehgeyl xdni `l` ezedyl odkd jxhvi

letiy cr iiedyl ira Ð dia `icy `l i`c

.dceare dfib icil iz` ikde ikdc`e ,men ea

àôéãò àøéñçxa` epnn xqgny ,xnelk Ð

.men lra epyrie ,eaex z`ivi mcewéî äá÷ð
äøåëáá äùã÷,dlr inexri`l irac Ð

.jdl aiygwe ,"oinixrn cvik" xn`wc

ùã÷äã äîäáì`id z`hg m`c Ð

,dzinl jli `ly mixrdl dvexe ,dxarzpe

dyecwl edpyi Ð lif` dzinl z`hg clec

miycw zecleec ol rnyn `we .zxg`

oeike .on` irna `le ,miyecw od oziieda

ivn Ð en` zyecwa yicw `l oiicrc

iklc ,izixg` dyecw dilr iaekx`l

:inlyexi oeyl .z`hg cle ied `l ciliizn

'åëå éî äá÷ðe`l "zxkan" i`de .ziyixtck ,ycwd zndaa miycwc zxkana Ð

."zxkan" oeyl `kd inp hwp Ð oilegc zxkana `yix `pzc icii` `l` ,`wecéà
àéä ùã÷ä úîäádler iaiigl xkni ipyd i`n` Ð?,dler iedil witpc `nw i`d

i`e.dini`c dzyecwa iedil Ð ciliizn ikl jcïàúà íéøëæ éðù äãìéã àôéñ êä
ïéìåç úîäáì.ycwda `zrivne ,oilega `tiqe `yix iede Ð
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ãöéë`zgp `lc ,dler hwp `wecc :`xnba yxtn Ð dler xkf m` ,oinixrn

.minly igaf Ð dawp m`e .ediizyecwn `zgpc ,`l Ð minly la` .dizyecwn

:dl iwene ?dyecwa dqitzdl il dnle ,xnelk ?dxekaa dycw `w in dawpe :jixt `xnba

.zxg` dyecwa dqitzdl dvexe ,m`d zyecw dlr legiy epevx oi`e ,ycwd zndaa

dndaa :dl iwen Ð mixkf ipy dclic `tiqe

oilega `tiqe `yix ixiin ,ok m`e .oilegc

:x"nxd ixenl dnize .ycwd zndaa `zrivne

?oileg zndaa `zrivn inewe`l wgc `l dnl

qitz` ikd elit`e ,ixii` oilegac `tiq ixd

inewe`l irac meyn :uxize !minly igafa

."oinixrn cvik"`

øáñ÷miycw zecle l`ilnb oa oerny oax

oi` jkitl Ð oiyecw od oziieda

ixdy ,qepibexcp`e mehneh lr dlg dyecw

ilra xak eid mdilr m`d zyecw legzy mcew

mbe .ediilr dlg m`d zyecw oi` jkitl ,oinen

,oinen ilra ody oeik ,iycw `l dt zyecwa

on` irnn xaqw i`c .oinen ilra lr ezrc oi`e

ediilr m`d zyecw `zgp ok m` Ð oiyecw od

,oinen ilra eid `l oiicre ,e`vnpy dryn

on` irnn i`c .dl opinwen ycwd zndaa ixdy

,ediilr dtd zyecw `liig `l Ð oiyecw od

:xn`z m`e .m`c dipehne m`d zyecwa iede

meyn l`ilnb oa oerny oaxc `nrhc olpn

oaxc `nrh `nlc ?oiyecw od oziieda xaqwc

ik yicwnd zrc oi`c meyn l`ilnb oa oerny

wxt yix `zi`ck ,zi`ce dawple i`ce xkfl m`

gkenc :xnel yie ?(a,nw `xza `aa) "zny in"

`nrh i`c .oiyecw od oziieeda xaqwc xity

lkn Ð i`cel m` ik yicwnd zrc oi`c meyn

dyecw oi`c xn`we ,m`d zyecwa yecwz mewn

xn`c `cqg axl :xn`z m`e .llk ediilr dlg

mehnehc (a,`n) "oinen el` lr" wxt zexekaa

iax ,dpicna `le ycwna `l qepibexcp`e

minkge .dfn lecb men jl oi` :xne` l`rnyi

`xnba xn`we .carpe ffbpe ,xeka epi` :mixne`

dyecwe ,`witq lkd ixac Ð mehneha la` ,qepibexcp`a zwelgn :`cqg ax xn` ,dlr

oerny oax xn`w i`n`e .dawp e` `ed xkf m` wcaz dhigy xg`le ,ephgyie ,`witqn

lr dlg dyecw inp ikd `cqg axlc :xnel yie ?mdilr dlg dyecw oi`c l`ilnb oa

`wc `de ,mehnehe` i`ce xkfl m` ik ezrc oi`c ,dtd zyecw epiid Ð "dyecw oi`" xn

irnn i`c cenlzd xn`wc `de .(a,nw `xza `aa) "zny in" wxt `zi`ck ,zi`ce dawpl

`kd :xn`z m`e .`cqg axk `iz` `l Ð dini` zyecw edpizqtz `d oiyecw od on`

ediilr `xw jixvn (a,n dcp) "otec `vei" yixae .ediilr dlg sebd zyecw oi`c oinen ilrak od ixde ,qepibexcp`e mehneh lr dlg dyecw oi` oiyecw od oziieeda xn`c o`nlc xn`

migafc `xza wxtn dyw inp ikde !ediilr dlg sebd zyecw oi`c oinen ilrak edl opipiicc xg`n ?`xw il dnle ,miyecw od oziieeda xn`c o`nl elit` iyicw `nl` ,ecxi elr m`c

'd okyn iptl" :xn`py ,xeht Ð uega oaixwdy otec `veide dtixhde mi`lkde xignde opz`de carpde dvwende raxpde raexd :(`,aiw)oi` Ð 'd okyn iptl `al ie`x epi`y lk Ð "

[oie`x] od xityc rnyn `nl` .oiyecw od oziieda miycw zecle :xaqwe ,miycw zecleea wiqnc cr ,"cren ld` gzt l`e"n dil wetiz :dlr (`,ciw my) `xnba jixte .eilr oiaiig

'd okyn iptl"n edl opihrnnc e`l i`e ,cren lde` gzt iptl `al`d iab (a,fr `nw `aa) "daexn" wxta wgvi epiax yxitc dn itl :dyw cere ."cren ld` gzt"n edl hrnn `l "

uxize !(a,e) zexeka yix `zi`ck ,`nen dil ded ipzyi`cn ,`ed men zlrac dil wetiz ?dncp ihernl `xw il dnl :myl wgvi epiaxl dywe ,dncpd z` `ivedl Ð "fr e`" xn`c

dncp ihernl "fr e`"n opihrnnc oeik ,mewn lkn :dywe .`lc "fr e`" ol rnyn `w ,dini` ab` eycwilc `nizc ednc .miycw zeclec dncp ihernl `xw jixhvi`c :wgvi epiax

.dncpn mi`lk irixb `nl` ?irain dncp ,eaxzi` mi`lk `zyd :wiicc (`,gr `nw `aa) "daexn" wxt `zi`ck ,ith irixbc mi`lk oky lke men zlrak dil opiaygc ,miycw zeclec

'd okyn iptl"c migafc `xw ok m`e .irixbc mi`lk oky lk ,wgvi epiax yxitck "fr e`"n miycw zeclec dncp elit` opihrnnc oeikee`l `d ?il dnl mi`lk ihernl mzd jixvnc "

'd okyn iptl" jixhvi` ikd elit`e ,llk iyicw `l (`,ciw) migafc `xza wxta `ipzc ipdc ol `hiyt mlerlc :xnel yie !cren ld` gztl od oie`xodilr oiaiig oi`c edpihernl "

`al oie`x od ixdy ,edpihernl ivn `l cal "cren ld` gzt"n e`lc ,uega.llk iyicw `l zecledc ab lr s` ,miycw znda `ide ,on` ohaa ocera on` mr cren ld` gzt iptl

odc ab lr s` ,dyecw m`dyk on` mr dxfra `al oie`x ody `l` ,dyecw mey odilr oi`c ab lr s` ,ecxi elr m`c edpihernl `xw jixhvi`c ,"otec `vei"c `idd `gip inp ikde

llk iyicw `l onvr.

øîà"dywnd dnda" wxt `ped axc` bilt `kdc dcedi axc `nil :xn`z m`e .dizeetiya `xni` ,dipf`a `icb :(`,dl) zexekaa xn`ck Ð xekaa men lihdl xzen dcedi ax

lihn iab `nip inp ikd .yicw ded `xwirnc rxtnl `zlin i`lbi` seqal `aex wtp ikc .dxekaa yecw df ixd Ð xg` yily `vie xfge ,iebl exkne yily `vi :(a,hq oileg)

.eaex z`ivi xg` xekni `ny xzei zerhl yi dxiknac ,dxiknl men lihn oia wlgl yie !men

àä,odk dil higy Ð men ea yic `zyd la` .dceare dfibc dlwz icil iz` `nlc yginl `ki`e ,zedydl jixv men ea oi` :yexit Ð dceare dfib icil dia iz`cn `xizi `ticr

oipw el dpwiy calae ,ok zeyrl `ed aehe .dxekad on cleed riwtdl ick ,m`d on zvw xeknl mlerd ebdp `zydc :mz epiax xne`e ?epdyi dnlc ,dceare dfib icil iz` `le

dlr xn`we ,lgx xa ixn axc `zeig i`lke 'ek iebl ipwn lgx xa ixn ax iab (a,b) zexekac `nw wxt `ki`c ab lr s`e .enr sqk oipwe dkiyn e` ,dwc dndac ddabd enk aeyg

op`e .dlwz icil iz`e ,car `nlra `zlinc ixaqe ,irci `l `nlr ileke xenb oipw iiepw`l rci ixn axc meyn `ni` i` .ok zeyrl `xeqi` iede ,odkn edl rwtnc meyn i`lkc `dc

Ð aexd z`ivi xg`l men ea lihdl irhinl iz` `lc ,eaex z`ivi mcew men ea lihdln iebl exkenl ith ol `gip inp oey`x oeyll elit`e .xenb oipw `irac :`xza `pyilk ol `niiw

.dceare dfibc dlwz icil iz` `lc ,ith sicr ikde .dcil mcew iebl m`d on zvw xeknle ok zeyrl aeh ikd meyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

ïéîéøòî ãöéë ¯ éùéîç ÷øô
hgype ,dxeka zyecwa yecw ,dxedh dndal clepd oey`xd cled
epi` ,men ea ltp .mipdkl lk`p exyae ,milw miycw x`yk dxfra
efi` zx`an epzpyn .elke`e ehgey odkde ,odkl ozip la` ,axw
`l eznda clzy cledy ick ,zeyrl dndad lra leki dleagz

.eaixwdl lkei envr `ed `l` ,odkl jiiy didi

äðùî
ïéîéøòî ãöékzeyrl dndad lra leki dleagz efi` -øBëaä ìò ¥©©£¦¦©©§

oaxwl eaixwdl lkei envr `ed `l` ,odkl epzil aiig didi `ly
:dpynd zx`an .ea aiigzpyúøkáîdcli `ly oileg znda - §©¤¤

,mlern,úøaeòî äúéäLdndad lra ,xeka `ed dirnay xaerde ¤¨§¨§¤¤
äî ,øîBà[xaerd-]ìL äéòîaMdndaøëæ íà ,Bædidi ,`ed ¥©¤§¥¤¨¤¦¨¨

.äìBòzyecw oi` aeye ,cled lr dler zyecw dlg ,ok xn`y oeike ¨
m` okle ,eilr dlg xekaáø÷é ,øëæ äãìéoaxwlå .äìBòxn` m` ¨§¨¨¨¦§©¨§

y ,dndad lraíà`ed ef dnda ly dirnay xaerd,äá÷ðdidi ¦§¥¨
l,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeiknáø÷z ,äá÷ð äãìéoaxwl ¦§¥§¨¦¨§¨§¥¨¦§©

.íéîìL§¨¦
y ,xn`e dndad lra dpzd m`eíà`ed xaerd,øëædidi,äìBò ¦¨¨¨

íàå`ed xaerd,äá÷ðl didi,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeikn §¦§¥¨¦§¥§¨¦
äãìémbå øëæmb,äá÷ðy ,`ed zecled oicáø÷é øëfäwloax ¨§¨¨¨§§¥¨©¨¨¦§©

áø÷z äá÷päå ,äìBòoaxwl.íéîìL ¨§©§¥¨¦§©§¨¦
dndade ,dler didi ,xkf `ed xaerd m`y xn` dndad lra m`e

,íéøëæ éðL äãìédlg ,dler didi xkf clz m`y xn`y oeikn ¨§¨§¥§¨¦
,cg` oaxw wx `iadl xcp `ede li`ede ,mdipy lr dler zyecw

`l` ,mdipy z` aixwdl aiig epi`áø÷é íäî ãçàoaxwläìBò ¤¨¥¤¦§©¨
,excp xearì øëné éðMäåmdy miyp`,äìBò éáééçexcpy oebk §©¥¦¦¨¥§©§¥¨

,dler `iadlåéîãåmd ezxenz epziy mincde -.ïéleçxn` m`e §¨¨¦
dndade ,minly didi dawp `ed xaerd m`y,úBá÷ð ézL äãìé̈§¨§¥§¥

áø÷z íäî úçàoaxwlì øënéz äiðMäå ,íéîìLmdy miyp` ©©¥¤¦§©§¨¦§©§¦¨¦¨¥§
,íéîìL éáééç,minly `iadl excpy oebkäéîãåeidi.ïéleçm`e ©§¥§¨¦§¨¤¨¦

dndade ,ok xn`íeèîeè äãìé,dawp e` xkf `ed m` xkip oi`y - ¨§¨§
ñBðéâBøcðàå,zeawpe zexkf ipniq el yiy ,qepibexcp` dcliy e` - §©§§¦

,ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømpi`y itl ©¨¦§¤©§¦¥¥¥§¨¨¨£¥¤
.daxwdl miie`x

àøîâ
,miycw x`ya men lihdl xeq`y myk ,xekaa men lihdl xeq`

xn`py(`k ak `xwie)men ozil xeq`y o`kne ,'FA didi `l mEn lM'¨Ÿ¦§¤
y zx`an `xnbd .miycwaclepy xg`l `weec bdep df xeqi`

:`xnbd zx`an .men ea lihdl xzen clepy mcew la` ,xekad
àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéhäì øzeî ,äãeäé áø øîàey`x aex ¨©©§¨¨§©¦©§¤¤¨¨

,íìBòä øéåàì.men ea lihdl xeq` mlerd xie`l `viy xg`l wxe ©£¦¨¨
:dcedi ax lr `xnbd dywn,ïðzick xekad lr oinixrn cvik §©
,odkl epzil aiig didi `lyäî ,íãà øîBà'[xaerd-]äéòîaM ¥¨¨©¤§¥¤¨

ìLdnda,Bæoaxwl didi,'äìBòy ,rnyneïéà äìBò`weec - ¤¨¨¦
xzen okle ,xeka zyecwn dxeng ezyecwy ,eyicwdl xzen dlerl
la` ,dler zyecwl dxeka zyecwn cled zyecw z` zepyl

làì íéîìLmeyn ,minly myl eyicwdl oi` dligzkl - §¨¦Ÿ
zyecw z` cixedle zepyl oi`e ,`id dlw dyecw minly zyecwy
mcew mby ,dfa x`ean ixd .minly zyecwl dxeka zyecwn cled
ezyecw z` cixedl xeq` dligzkl mlerd xie`l xekad `viy

,epnn dlw `idy dyecwlúøîà [zàå][dcedi ax-] dz` eli`e - §©§¨§©
xne`dúMeãwî déì zò÷ôî úéöîcz` ixnbl riwtdl xzeny - §¨¥©§©©§¥¦§¨¨

.mlerd xie`l `viy mcew men ea lihiy ici lr ,xekad zyecw
:`xnbd zvxznäãeäé áø Cì øîàlr jl uxzi dcedi ax - ¨©¨©§¨

,jziiyewéléî éðä`l` mpi` dpyna mix`eand el` mixac -ïîæa ¨¥¦¥¦§©
,íéi÷ Lc÷nä úéaLokle ,epick xekad z` aixwdl xyt` dide ¤¥©¦§¨©¨

didy oky lke ,dlw dyecwl xekad zyecw z` zepyl xeq` did
la` ,men ea lihdle ezyecwn ixnbl eriwtdl xeq`àðéîà÷ ék¦¨£¦¨

àðàezyecwn xekad z` riwtdl xzeny izxn` ip`y dn - £¨
`weec `ed ,men ea lihdleäfä ïîfa,ycwnd zia axgpyéæç àìc ©§©©¤§Ÿ£¦

äáø÷äì.ezyecw riwtdl xzen okle ,daxwdl ie`x xekad oi`y - §©§¨¨
:`xnbd zl`eyéàexn`p dcedi ax ixacàøîéîì éàî ,äfä ïîfa ¦©§©©¤©§¥§¨

i`ce ,xekad z` aixwdl xyt` i`y oeikn ixd ,xaca yecigd dn -
daiyn .mlerd xie`l `viy mcew ezyecw z` riwtdl xzeny

:`xnbdøæâð àîéúc eäîlihdl xeq`le xefbl yiy xn`z `ny - ©§¥¨¦§Ÿ
epl yiy meyn ,dfd onfa mb mlerd xie`l `viy mcew xekaa men

,mlerd xie`l `viy mcew men lihdl xizp m`y ,yeyglàîìc¦§¨
÷éôð`vi `ny -BLàø áBø,dxeka zyecwa ycwzpe ,cled ly ¨¦Ÿ

àîeî déa éãL÷åmen lihn `ed ik ,xeq` i`ce dfe ,men ea lihie - §¨¨¥¥¨
men lihndy itl ,ok xefbl jixv oi`y dcedi ax ycgne ,miycwa
,ey`xn hrn `viy xg`l `l` mend z` ea lihi `le xdfi xekaa

.ey`x aex `viy mcew
:`xnbd zxxanéîð éëä àîéàåxeq`le ok xefbl yi zn`ay - §¥¨¨¦©¦

b xekaa men lihdl:`xnbd daiyn .mlerd xie`l `viy mcew m
,éëä eléôàxg`l mb men lihdle zerhl `eai `ny yyg yiy £¦¨¦

mewn lkn ,ey`x aex `viy(àøéúé) àôéãò àäxizdl sicr - ¨£¦¨§¥¨
didiy jk ici lry meyn ,ey`x aex `viy mcew xekaa men lihdl

,cin odkd ephgyi ,men eaäãBáòå äféb éãéì déa éúàcîxy`n - ¦§¨¥¥¦¥¦¨©£¨
xeq`p m`y ,dceare dfib xeqi`a ea lykdl `eai odkdy mexbl
aex `viyk xekad ycwzi ,ey`x aex `viy mcew men ea lihdl
miizpiae ,men ea letiy cr elv` ezedydl odkd jxhvie ,ey`x

.ea cearl e` effebl `ed lelr
:dpyna epipyíà`ed xaerd,äá÷ðl axwi.íéîìL éçáæ ¦§¥¨¦§¥§¨¦
:`xnbd dywnäLã÷ à÷ éî äá÷ðdyecw dawp ike -azyecw §¥¨¦¨¨§¨¦

,äøBëain recn ok m`e ,xkfd lr `l` dlg dpi` xeka zyecw ixd §¨
`ed m`y zepzdl jixv xaerdn dxeka zyecw riwtdl dvexy
yecw epi` ikd e`la dawp `ed xaerd m` ixd ,minly didi dawp

:`xnbd zvxzn .dxeka zyecwaàôéñm`e' dazky dpynd - ¥¨
`l` ,xeka `edy xaera zwqer dpi` ,'minly igaf dawpàéúà- ©§¨

cnll dfa d`a,Lc÷äc äîäáìm` ,dxarzpy z`hg znday ¦§¥¨§¤§¥
m`e ,dzinl jledy z`hg cle oick ,dzinl jli cled ,clz
,exn`i ,dzinl jli `l cledy dleagz zeyrl mivex milrad
didi ,dawp `ed m`e ,dler didi ,xkf `ed clzy xaerd m`y

.minly
:dpyna epipy'åë íéøëæ éðL äãìéipyde ,dler axwi mdn cg` ¨§¨§¥§¨¦

.dler iaiigl xkni
zl`ey .mixkfd ipy lr dlg dler zyecw recn zxxan `xnbd

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` -Lc÷äc äîäa éàdpynd m` - ¨§¦¦§¥¨§¤§¥
ixac z` dx`ia lirl `xnbdy enk ,ycwd zndaa zwqer o`k
yi ok m` ,ycwd zndaa xaecny ,'minly igaf dawp m`' dpynd

c xnel epläìBò Léc÷àc Càéäeyicwde oey`x `viy cle eze` - ©§©§¦¨
,dlerläìBò [éåäéì] (øãäéì),dler didi -Cãéàclepy clede - ¤¡¥¨¦¨

,ipydénéàc déúMeã÷a éåäðyiy dyecw dze`a yecw didi - ¤§¥¦§§¥§¦¥
:`xnbd daiyn .dler iaiigl xkniy zxne` dpynd recne ,en`l

àôéñly dndaa zwqer dpi` ,'mixkf ipy dcli' dazky dpynd - ¥¨
`l` ,dcliy ycwdïàúàepcnll d`a -ïéleç úîäáì,dcliy £¨§¤¡©¦

dyecw oi`y oeiknyiaiigl xkni `l` ,yecw epi` cled ,m`a
.dler

:dpyna epipy'åë ñBðéâBøcðàå íeèîeè äãìél`ilnb oa oerny oax ¨§¨§§©§§¦
.odilr dlg dyecw oi` xne`

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



רקפ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

ïéîéøòî ãöéë ¯ éùéîç ÷øô
hgype ,dxeka zyecwa yecw ,dxedh dndal clepd oey`xd cled
epi` ,men ea ltp .mipdkl lk`p exyae ,milw miycw x`yk dxfra
efi` zx`an epzpyn .elke`e ehgey odkde ,odkl ozip la` ,axw
`l eznda clzy cledy ick ,zeyrl dndad lra leki dleagz

.eaixwdl lkei envr `ed `l` ,odkl jiiy didi

äðùî
ïéîéøòî ãöékzeyrl dndad lra leki dleagz efi` -øBëaä ìò ¥©©£¦¦©©§

oaxwl eaixwdl lkei envr `ed `l` ,odkl epzil aiig didi `ly
:dpynd zx`an .ea aiigzpyúøkáîdcli `ly oileg znda - §©¤¤

,mlern,úøaeòî äúéäLdndad lra ,xeka `ed dirnay xaerde ¤¨§¨§¤¤
äî ,øîBà[xaerd-]ìL äéòîaMdndaøëæ íà ,Bædidi ,`ed ¥©¤§¥¤¨¤¦¨¨

.äìBòzyecw oi` aeye ,cled lr dler zyecw dlg ,ok xn`y oeike ¨
m` okle ,eilr dlg xekaáø÷é ,øëæ äãìéoaxwlå .äìBòxn` m` ¨§¨¨¨¦§©¨§

y ,dndad lraíà`ed ef dnda ly dirnay xaerd,äá÷ðdidi ¦§¥¨
l,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeiknáø÷z ,äá÷ð äãìéoaxwl ¦§¥§¨¦¨§¨§¥¨¦§©

.íéîìL§¨¦
y ,xn`e dndad lra dpzd m`eíà`ed xaerd,øëædidi,äìBò ¦¨¨¨

íàå`ed xaerd,äá÷ðl didi,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeikn §¦§¥¨¦§¥§¨¦
äãìémbå øëæmb,äá÷ðy ,`ed zecled oicáø÷é øëfäwloax ¨§¨¨¨§§¥¨©¨¨¦§©

áø÷z äá÷päå ,äìBòoaxwl.íéîìL ¨§©§¥¨¦§©§¨¦
dndade ,dler didi ,xkf `ed xaerd m`y xn` dndad lra m`e

,íéøëæ éðL äãìédlg ,dler didi xkf clz m`y xn`y oeikn ¨§¨§¥§¨¦
,cg` oaxw wx `iadl xcp `ede li`ede ,mdipy lr dler zyecw

`l` ,mdipy z` aixwdl aiig epi`áø÷é íäî ãçàoaxwläìBò ¤¨¥¤¦§©¨
,excp xearì øëné éðMäåmdy miyp`,äìBò éáééçexcpy oebk §©¥¦¦¨¥§©§¥¨

,dler `iadlåéîãåmd ezxenz epziy mincde -.ïéleçxn` m`e §¨¨¦
dndade ,minly didi dawp `ed xaerd m`y,úBá÷ð ézL äãìé̈§¨§¥§¥

áø÷z íäî úçàoaxwlì øënéz äiðMäå ,íéîìLmdy miyp` ©©¥¤¦§©§¨¦§©§¦¨¦¨¥§
,íéîìL éáééç,minly `iadl excpy oebkäéîãåeidi.ïéleçm`e ©§¥§¨¦§¨¤¨¦

dndade ,ok xn`íeèîeè äãìé,dawp e` xkf `ed m` xkip oi`y - ¨§¨§
ñBðéâBøcðàå,zeawpe zexkf ipniq el yiy ,qepibexcp` dcliy e` - §©§§¦

,ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømpi`y itl ©¨¦§¤©§¦¥¥¥§¨¨¨£¥¤
.daxwdl miie`x

àøîâ
,miycw x`ya men lihdl xeq`y myk ,xekaa men lihdl xeq`

xn`py(`k ak `xwie)men ozil xeq`y o`kne ,'FA didi `l mEn lM'¨Ÿ¦§¤
y zx`an `xnbd .miycwaclepy xg`l `weec bdep df xeqi`

:`xnbd zx`an .men ea lihdl xzen clepy mcew la` ,xekad
àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéhäì øzeî ,äãeäé áø øîàey`x aex ¨©©§¨¨§©¦©§¤¤¨¨

,íìBòä øéåàì.men ea lihdl xeq` mlerd xie`l `viy xg`l wxe ©£¦¨¨
:dcedi ax lr `xnbd dywn,ïðzick xekad lr oinixrn cvik §©
,odkl epzil aiig didi `lyäî ,íãà øîBà'[xaerd-]äéòîaM ¥¨¨©¤§¥¤¨

ìLdnda,Bæoaxwl didi,'äìBòy ,rnyneïéà äìBò`weec - ¤¨¨¦
xzen okle ,xeka zyecwn dxeng ezyecwy ,eyicwdl xzen dlerl
la` ,dler zyecwl dxeka zyecwn cled zyecw z` zepyl

làì íéîìLmeyn ,minly myl eyicwdl oi` dligzkl - §¨¦Ÿ
zyecw z` cixedle zepyl oi`e ,`id dlw dyecw minly zyecwy
mcew mby ,dfa x`ean ixd .minly zyecwl dxeka zyecwn cled
ezyecw z` cixedl xeq` dligzkl mlerd xie`l xekad `viy

,epnn dlw `idy dyecwlúøîà [zàå][dcedi ax-] dz` eli`e - §©§¨§©
xne`dúMeãwî déì zò÷ôî úéöîcz` ixnbl riwtdl xzeny - §¨¥©§©©§¥¦§¨¨

.mlerd xie`l `viy mcew men ea lihiy ici lr ,xekad zyecw
:`xnbd zvxznäãeäé áø Cì øîàlr jl uxzi dcedi ax - ¨©¨©§¨

,jziiyewéléî éðä`l` mpi` dpyna mix`eand el` mixac -ïîæa ¨¥¦¥¦§©
,íéi÷ Lc÷nä úéaLokle ,epick xekad z` aixwdl xyt` dide ¤¥©¦§¨©¨

didy oky lke ,dlw dyecwl xekad zyecw z` zepyl xeq` did
la` ,men ea lihdle ezyecwn ixnbl eriwtdl xeq`àðéîà÷ ék¦¨£¦¨

àðàezyecwn xekad z` riwtdl xzeny izxn` ip`y dn - £¨
`weec `ed ,men ea lihdleäfä ïîfa,ycwnd zia axgpyéæç àìc ©§©©¤§Ÿ£¦

äáø÷äì.ezyecw riwtdl xzen okle ,daxwdl ie`x xekad oi`y - §©§¨¨
:`xnbd zl`eyéàexn`p dcedi ax ixacàøîéîì éàî ,äfä ïîfa ¦©§©©¤©§¥§¨

i`ce ,xekad z` aixwdl xyt` i`y oeikn ixd ,xaca yecigd dn -
daiyn .mlerd xie`l `viy mcew ezyecw z` riwtdl xzeny

:`xnbdøæâð àîéúc eäîlihdl xeq`le xefbl yiy xn`z `ny - ©§¥¨¦§Ÿ
epl yiy meyn ,dfd onfa mb mlerd xie`l `viy mcew xekaa men

,mlerd xie`l `viy mcew men lihdl xizp m`y ,yeyglàîìc¦§¨
÷éôð`vi `ny -BLàø áBø,dxeka zyecwa ycwzpe ,cled ly ¨¦Ÿ

àîeî déa éãL÷åmen lihn `ed ik ,xeq` i`ce dfe ,men ea lihie - §¨¨¥¥¨
men lihndy itl ,ok xefbl jixv oi`y dcedi ax ycgne ,miycwa
,ey`xn hrn `viy xg`l `l` mend z` ea lihi `le xdfi xekaa

.ey`x aex `viy mcew
:`xnbd zxxanéîð éëä àîéàåxeq`le ok xefbl yi zn`ay - §¥¨¨¦©¦

b xekaa men lihdl:`xnbd daiyn .mlerd xie`l `viy mcew m
,éëä eléôàxg`l mb men lihdle zerhl `eai `ny yyg yiy £¦¨¦

mewn lkn ,ey`x aex `viy(àøéúé) àôéãò àäxizdl sicr - ¨£¦¨§¥¨
didiy jk ici lry meyn ,ey`x aex `viy mcew xekaa men lihdl

,cin odkd ephgyi ,men eaäãBáòå äféb éãéì déa éúàcîxy`n - ¦§¨¥¥¦¥¦¨©£¨
xeq`p m`y ,dceare dfib xeqi`a ea lykdl `eai odkdy mexbl
aex `viyk xekad ycwzi ,ey`x aex `viy mcew men ea lihdl
miizpiae ,men ea letiy cr elv` ezedydl odkd jxhvie ,ey`x

.ea cearl e` effebl `ed lelr
:dpyna epipyíà`ed xaerd,äá÷ðl axwi.íéîìL éçáæ ¦§¥¨¦§¥§¨¦
:`xnbd dywnäLã÷ à÷ éî äá÷ðdyecw dawp ike -azyecw §¥¨¦¨¨§¨¦

,äøBëain recn ok m`e ,xkfd lr `l` dlg dpi` xeka zyecw ixd §¨
`ed m`y zepzdl jixv xaerdn dxeka zyecw riwtdl dvexy
yecw epi` ikd e`la dawp `ed xaerd m` ixd ,minly didi dawp

:`xnbd zvxzn .dxeka zyecwaàôéñm`e' dazky dpynd - ¥¨
`l` ,xeka `edy xaera zwqer dpi` ,'minly igaf dawpàéúà- ©§¨

cnll dfa d`a,Lc÷äc äîäáìm` ,dxarzpy z`hg znday ¦§¥¨§¤§¥
m`e ,dzinl jledy z`hg cle oick ,dzinl jli cled ,clz
,exn`i ,dzinl jli `l cledy dleagz zeyrl mivex milrad
didi ,dawp `ed m`e ,dler didi ,xkf `ed clzy xaerd m`y

.minly
:dpyna epipy'åë íéøëæ éðL äãìéipyde ,dler axwi mdn cg` ¨§¨§¥§¨¦

.dler iaiigl xkni
zl`ey .mixkfd ipy lr dlg dler zyecw recn zxxan `xnbd

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` -Lc÷äc äîäa éàdpynd m` - ¨§¦¦§¥¨§¤§¥
ixac z` dx`ia lirl `xnbdy enk ,ycwd zndaa zwqer o`k
yi ok m` ,ycwd zndaa xaecny ,'minly igaf dawp m`' dpynd

c xnel epläìBò Léc÷àc Càéäeyicwde oey`x `viy cle eze` - ©§©§¦¨
,dlerläìBò [éåäéì] (øãäéì),dler didi -Cãéàclepy clede - ¤¡¥¨¦¨

,ipydénéàc déúMeã÷a éåäðyiy dyecw dze`a yecw didi - ¤§¥¦§§¥§¦¥
:`xnbd daiyn .dler iaiigl xkniy zxne` dpynd recne ,en`l

àôéñly dndaa zwqer dpi` ,'mixkf ipy dcli' dazky dpynd - ¥¨
`l` ,dcliy ycwdïàúàepcnll d`a -ïéleç úîäáì,dcliy £¨§¤¡©¦

dyecw oi`y oeiknyiaiigl xkni `l` ,yecw epi` cled ,m`a
.dler

:dpyna epipy'åë ñBðéâBøcðàå íeèîeè äãìél`ilnb oa oerny oax ¨§¨§§©§§¦
.odilr dlg dyecw oi` xne`
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רקפ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dxenz(oey`x meil)

:epzpyna epipye÷ìçð àì ïBòîL éaø øîàminly cle cle lr'åë ¨©©¦¦§Ÿ¤§§
:eixaca `xnbd dpc .cled lr ewlgp dn lr ,axwi `lyàéòaéà¦©§¨

eäì,daiyid ipa ewtzqd -éðz÷ éëéäiax ixac z` zepyl yi ji` §¥¦§¨¥
y ezpeek m`d .oernye÷ìçð àìzecle lr minkge xfril` iax Ÿ¤§§

xnel zecledàlà eáø÷é àlLlkd ixacl,eáø÷éenvr clea wxe ¤Ÿ¦§§¤¨¦§§
.ewlgpàîìéc Bà,eixac yexit `ed jke÷ìçð àìxfril` iax ¦§¨Ÿ¤§§
nkglxnel zecled zecle lr miàlà ,eáø÷iLlkd ixaclàì ¤¦§§¤¨Ÿ
,eáø÷é.el` miweligl mrhd x`eai jenqae .ewlgp envr clea wxe ¦§§

:el` miccv ipya mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨
àøazñîy ,oerny iax ixaca yxtle÷ìçð àìzecled zeclea ¦§©§¨Ÿ¤§§

àlà eáø÷é àlLlkd ixacl.eáø÷éeàîòè éàî,oerny iax ly ¤Ÿ¦§§¤¨¦§§©©£¨
c meyn,ãìåa àlà ïðaøc déìò øæòéìà éaø âéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤£¥§©¨¨¤¨§¨¨

,mixcr mixcr lcbi `ny dxifbd meyneéàø÷à ãìå ãìå ìáà£¨§©¨¨©§©

àeä àîìòacleeiy cr einly z` mc` ddyiy `ed wegx dxwn - §©§¨
,cle epnn mb cleiy cr cled z` mb ddyie cle mdn`l ok lre

mixcr mdn lcbl ick eiycw z` zedydl `eai `ny minkg ea exfb
.mixcr

,øîà éåì ïa òLBäé éaøå,oerny iax xn` jke÷ìçð àìiax §©¦§ª©¤¥¦¨©Ÿ¤§§
zecled zeclea minkge xfril`àlà ,eáø÷iLlkd ixaclàì ¤¦§§¤¨Ÿ

àîòè éàî .eáø÷éy meyn ,minkg dfa micenyéâéìt àì ïàk ãò ¦§§©©£¨©¨Ÿ§¦¥
,ãìåa àlà øæòéìà éaøc déìò ïðaø`ny yeygl oi`y exaqe ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§¨¨

mdn lcbl ick miycw zedydl e`eai daxwdl exiykpy jk jezn
,mixcr mixcr[åéNòî] (äéùòî) CBzî ,ãìå ãìå ìáàmb ddydy £¨§©¨¨¦©£¨

cle `ed s` ciledy cr cled z`éòa à÷ ìcâìc BzáLçî úøkéð¦¤¤©£©§¦§©¥¨¨¥
déìok lre ,mixcr mixcr mdn lcbl ick minlyd z` ddydy - ¥

.miycw zedydl e`eai `ly ick eilr xefbl yi
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המשך ביאור למס' תמורה ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dxenz(iying meil)

éðz éàåwx 'dca`',íeî úìòa éab`weecy xnel xeaq iziidíúä §¦¨¥©¥©£©¨¨
dì àéðäîc àeäydn,äãáà,dzin icil d`iadlàéæç àìc íeMî §©§§¨¨¨§¨¦§Ÿ©§¨

äáø÷äì.oaxw meyläáø÷äì àéæçc ,'dúðL äøaéò' ìáàzxeza §©§¨¨£¨¦§¨§¨¨§©§¨§©§¨¨
,[z`hg myl dyxted ileli`] dpy oan dlrnl xykd xg` oaxw

àîéày xne` iziid -äãáà dì éðäz àì,dzin icil d`iadl ¥¨Ÿ©£¥¨¨§¨
àëéøöipya 'dca`' oic z` eprinydl `pzd jxved jkl - §¦¨

.mipte`d
epiid ,'dzpy dxary' dpyna epipyy dny ,`ax ixaca x`azd
icil dze` d`ian ef dcia`e ,dca` okn xg`ly ote`a `weec

:`xnbd dywn .jk lr dywn `xnbd .dzinéîey okzi ike -øîà ¦¨©
,éëä àáø,dca` okn xg`le [dzpy dxary oebk] dlqtpy dnday ¨¨¨¦

.dzin icil d`iadl dcia`d dlirenäìéìc äãéáà ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨£¥¨§©§¨
äãéáà dîL àì,dizgz zxg` yixtde ,dlila dca`y dnda - Ÿ§¨£¥¨

`ide ,daxwdl die`x dpi` dlilae xg`ny .'dcea`' dny oi`
,dzinl zkled dpi`e ,'dcea`' dny oi` ,zxgnly meia d`vnp
ycgl `a `axe .dirxl jlz ef ,xg` oaxwa dilra extik m` `l`

oldl dpyna iax zhiyl s`y ,jka(a"r),dca`y dnday xaeqd ,
m`] dzinl dpic ,zxg`a milrad extiky mcew d`vnp m` s`
dpi`y dlil zcea`a `ed dcen mewn lkn ,[zxg`a dilra extik
dnday ,`ax ixacn epcnle .'dcea`' my dilr oi`e xg`n ,dzn
dz`ian dzcia` oi` ,daxwdl dleqt xak dzidy onfa dca`y
.dzinl dpic ,dca`e dzpy dxar recn dyw ok m`e .dzin icil

:`xnbd zvxznéîc àì,dca`e dzpy dxar oic dnec oi` - Ÿ¨¥
ixdy .dlila dca`làéìéìc äãéáà,dlila dca`y dnda -àì £¥¨§¥§¨Ÿ

àéæçdie`x dpi` -dôeâì àì,daxwdléîãì àìådxkenl - ©§¨Ÿ§¨§Ÿ¦§¥
oeikne .dlila zepaxw miaixwn oi` ixdy ,zxg` dinca aixwdle
dze` d`ian dzcia` oi` ,llk die`x dzid `l dzcia` onfay

.drexe ,dzin icilàä ìáà,dzpy dxary z`f -àì dôeâìc éäð £¨¨§¦¦§¨Ÿ
àéæçmewn lkn la` ,daxwdl die`x dpi` xak dnvr `id mpn` - ©§¨

àéæç éîãìdinca eaixwie ,xknidl [dca`y mcew] `id die`x - ¦§¥©§¨
d`iadl dzcia` dlirene ,xenb ote`a dleqt dpi` jkitl .zxg`

.dzin icil
zezerix izy yiy ote`a `weecy ,`ax zrc dx`azd lirl

:jk lr dywn `xnbd .dzinl dndad oic ,[zepexqg-]ïðz(.aq `nei) §©
eilr dlry xiryd zn m` ,mixetikd mei ly mixiryd ipy oiprl
dlry dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl lxebd
mdilr dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd eilr
,z`hgl axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl lxebd

xirydeéðMä,oey`xd z` eaixwd xak ixdy ,daxwdl ie`x epi` ©¥¦
okláàzñiL ãò äòøé,men ea leti -äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

`edyk gafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl einca eynzyi -

.ieptoaxwa dilra extiky z`hg oick ,dzinl epic oi`y mrhde
`ed ,xg`éôì[meyn-]øeaévä úàhç ïéàLxeaivd extikyk §¦¤¥©©©¦

,zxg` z`hga,äúîx`ean dpyna :`xnbd zwiicn .drex `l` ¥¨
,dzinl jled epi` ,xeaivd z`hg `ed xirydy meyn `weecyàä̈

z`hgãéçécdf ote`a,äúîlr o`kn dyw cvik x`azi oldle §¨¦¥¨
.`ax

,axw xiry dfi` ,`neia dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd
:`ax lr zeywdl df itle ,drex dfi`eïðçBé éaø øîàå(.cq my)oi` , §¨©©¦¨¨

ixdy ,oey`xd befdn xzepd xiryd z` aixwn odkdíéiç éìòa©£¥©¦
,ïéçãðzny oeikne ,ig `ed xy`k s` oaxwa iegic jiiy xnelk ¦§¦

.mlerl exiag dgcp ,oey`xd befay lf`frl xirydàeäLëe§¤
[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn -axirydâeæaL éðL ¦§©¥©¥¦¤§

déðL`edàn÷ Cãéàå ,øtkúîbefdn xzepd ipyd xiryd - ¥¦¦§©¥§¦¨©¨
,oey`xdék déì äåäy z`hg enk `ed ixd -,dúðL äøaéò £¨¥¦¦§¨§¨¨

.exiag zny zngn daxwdn dgcp `ed s`e ,daxwdn zigcpy
øeaéöc àîòèå`ed xirydy meyn `weecy dpyna x`eane - §©£¨§¦

,dirxl `l` dzinl jled epi` ,xeaiv z`hgàäz`hgãéçéc ¨§¨¦
,df ote`a,äúî,zg` `zerix wx da yie ,dca` `ly it lr s`e ¥¨

'dl xiryd enk] zxg`a dilra extkzdy oebk ,daxwdn dzgcpy
extike xg`n ,dzinl dpic mewn lkn ,[exiag zny drya dgcpy
oic ,zg` `zerix wx yi xy`k s`y ,o`k x`eane .zxg`a dilra
izy yiyk `weecy xaeqd ,`ax lr dywe ,dzinl dndad

.dzinl zkled dndad ,zezerix
:`xnbd zvxznCì øîàdgcp oaxwdy ote`a s` zn`a ,`ax ¨©¨

epvxizy dne .dcia` `la s` ,dzinl epic ,xg`a extkzd eilrae
`l` df did `l ,dca`e dzpy dxara xaecn dpynay lirl
`axe ,[dirxl dpic cegl dzpy dxary xaeqd] yiwl yix zhiyl
dpynay it lr s`e .dzinl epic cal diigca `l` ,ok xaeq `l
`l cegl dca`y rnyne ,dzn men zlra z`vnpe dca`y epipy

y meyn ,myn zeywdl oi` ,dzin icil dze` `ianãeçì ïééeçc§¦§
ãeçì ïéãeáàå.ca`y oaxw oial dgcpy oaxw oia wlgl yi - ©£¦§

,dzin icil e`iadl ick dgcpy dfa ic ,dgcpy oaxw oiprl `weecy
epic oi`e ,ic `l dfa ,ca`y oaxw oiprl mle` .ca` `l m` s`

:`xnbd zxxan .zezerix izy ea yi ok m` `l` dzinlàîòè éàî©©£¨
:`xnbd zx`an .micea`l miiegc oia weligd mrh edn -ïéãeáà- £¦

,eca`y zepaxwïéçëzLî àîìéc ïBäéìò dézòcmdilr ezrc - ©§¥£¥¦§¨¦§©§¦
la` .dzin icil m`iadl ick eca`y dfa ic oi` okle ,e`vni `ny

ïééeçc,daxwdn egcpy zepaxw -ïééæçúî éøãä àìmixfeg mpi` - §¦Ÿ¨§¦¦§£©¦
ick ,egcpy dfa ic jkitle ,daxwdl miie`x zeidl mlerl cer

.dzin icil m`iadl
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המשך ביאור למס' תמורה ליום רמישי עמ' א



רקפ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dxenz(oey`x meil)

:epzpyna epipye÷ìçð àì ïBòîL éaø øîàminly cle cle lr'åë ¨©©¦¦§Ÿ¤§§
:eixaca `xnbd dpc .cled lr ewlgp dn lr ,axwi `lyàéòaéà¦©§¨

eäì,daiyid ipa ewtzqd -éðz÷ éëéäiax ixac z` zepyl yi ji` §¥¦§¨¥
y ezpeek m`d .oernye÷ìçð àìzecle lr minkge xfril` iax Ÿ¤§§

xnel zecledàlà eáø÷é àlLlkd ixacl,eáø÷éenvr clea wxe ¤Ÿ¦§§¤¨¦§§
.ewlgpàîìéc Bà,eixac yexit `ed jke÷ìçð àìxfril` iax ¦§¨Ÿ¤§§
nkglxnel zecled zecle lr miàlà ,eáø÷iLlkd ixaclàì ¤¦§§¤¨Ÿ
,eáø÷é.el` miweligl mrhd x`eai jenqae .ewlgp envr clea wxe ¦§§

:el` miccv ipya mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨
àøazñîy ,oerny iax ixaca yxtle÷ìçð àìzecled zeclea ¦§©§¨Ÿ¤§§

àlà eáø÷é àlLlkd ixacl.eáø÷éeàîòè éàî,oerny iax ly ¤Ÿ¦§§¤¨¦§§©©£¨
c meyn,ãìåa àlà ïðaøc déìò øæòéìà éaø âéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤£¥§©¨¨¤¨§¨¨

,mixcr mixcr lcbi `ny dxifbd meyneéàø÷à ãìå ãìå ìáà£¨§©¨¨©§©

àeä àîìòacleeiy cr einly z` mc` ddyiy `ed wegx dxwn - §©§¨
,cle epnn mb cleiy cr cled z` mb ddyie cle mdn`l ok lre

mixcr mdn lcbl ick eiycw z` zedydl `eai `ny minkg ea exfb
.mixcr

,øîà éåì ïa òLBäé éaøå,oerny iax xn` jke÷ìçð àìiax §©¦§ª©¤¥¦¨©Ÿ¤§§
zecled zeclea minkge xfril`àlà ,eáø÷iLlkd ixaclàì ¤¦§§¤¨Ÿ

àîòè éàî .eáø÷éy meyn ,minkg dfa micenyéâéìt àì ïàk ãò ¦§§©©£¨©¨Ÿ§¦¥
,ãìåa àlà øæòéìà éaøc déìò ïðaø`ny yeygl oi`y exaqe ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§¨¨

mdn lcbl ick miycw zedydl e`eai daxwdl exiykpy jk jezn
,mixcr mixcr[åéNòî] (äéùòî) CBzî ,ãìå ãìå ìáàmb ddydy £¨§©¨¨¦©£¨

cle `ed s` ciledy cr cled z`éòa à÷ ìcâìc BzáLçî úøkéð¦¤¤©£©§¦§©¥¨¨¥
déìok lre ,mixcr mixcr mdn lcbl ick minlyd z` ddydy - ¥

.miycw zedydl e`eai `ly ick eilr xefbl yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dxenz(iying meil)

éðz éàåwx 'dca`',íeî úìòa éab`weecy xnel xeaq iziidíúä §¦¨¥©¥©£©¨¨
dì àéðäîc àeäydn,äãáà,dzin icil d`iadlàéæç àìc íeMî §©§§¨¨¨§¨¦§Ÿ©§¨

äáø÷äì.oaxw meyläáø÷äì àéæçc ,'dúðL äøaéò' ìáàzxeza §©§¨¨£¨¦§¨§¨¨§©§¨§©§¨¨
,[z`hg myl dyxted ileli`] dpy oan dlrnl xykd xg` oaxw

àîéày xne` iziid -äãáà dì éðäz àì,dzin icil d`iadl ¥¨Ÿ©£¥¨¨§¨
àëéøöipya 'dca`' oic z` eprinydl `pzd jxved jkl - §¦¨

.mipte`d
epiid ,'dzpy dxary' dpyna epipyy dny ,`ax ixaca x`azd
icil dze` d`ian ef dcia`e ,dca` okn xg`ly ote`a `weec

:`xnbd dywn .jk lr dywn `xnbd .dzinéîey okzi ike -øîà ¦¨©
,éëä àáø,dca` okn xg`le [dzpy dxary oebk] dlqtpy dnday ¨¨¨¦

.dzin icil d`iadl dcia`d dlirenäìéìc äãéáà ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨£¥¨§©§¨
äãéáà dîL àì,dizgz zxg` yixtde ,dlila dca`y dnda - Ÿ§¨£¥¨

`ide ,daxwdl die`x dpi` dlilae xg`ny .'dcea`' dny oi`
,dzinl zkled dpi`e ,'dcea`' dny oi` ,zxgnly meia d`vnp
ycgl `a `axe .dirxl jlz ef ,xg` oaxwa dilra extik m` `l`

oldl dpyna iax zhiyl s`y ,jka(a"r),dca`y dnday xaeqd ,
m`] dzinl dpic ,zxg`a milrad extiky mcew d`vnp m` s`
dpi`y dlil zcea`a `ed dcen mewn lkn ,[zxg`a dilra extik
dnday ,`ax ixacn epcnle .'dcea`' my dilr oi`e xg`n ,dzn
dz`ian dzcia` oi` ,daxwdl dleqt xak dzidy onfa dca`y
.dzinl dpic ,dca`e dzpy dxar recn dyw ok m`e .dzin icil

:`xnbd zvxznéîc àì,dca`e dzpy dxar oic dnec oi` - Ÿ¨¥
ixdy .dlila dca`làéìéìc äãéáà,dlila dca`y dnda -àì £¥¨§¥§¨Ÿ

àéæçdie`x dpi` -dôeâì àì,daxwdléîãì àìådxkenl - ©§¨Ÿ§¨§Ÿ¦§¥
oeikne .dlila zepaxw miaixwn oi` ixdy ,zxg` dinca aixwdle
dze` d`ian dzcia` oi` ,llk die`x dzid `l dzcia` onfay

.drexe ,dzin icilàä ìáà,dzpy dxary z`f -àì dôeâìc éäð £¨¨§¦¦§¨Ÿ
àéæçmewn lkn la` ,daxwdl die`x dpi` xak dnvr `id mpn` - ©§¨

àéæç éîãìdinca eaixwie ,xknidl [dca`y mcew] `id die`x - ¦§¥©§¨
d`iadl dzcia` dlirene ,xenb ote`a dleqt dpi` jkitl .zxg`

.dzin icil
zezerix izy yiy ote`a `weecy ,`ax zrc dx`azd lirl

:jk lr dywn `xnbd .dzinl dndad oic ,[zepexqg-]ïðz(.aq `nei) §©
eilr dlry xiryd zn m` ,mixetikd mei ly mixiryd ipy oiprl
dlry dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl lxebd
mdilr dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd eilr
,z`hgl axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl lxebd

xirydeéðMä,oey`xd z` eaixwd xak ixdy ,daxwdl ie`x epi` ©¥¦
okláàzñiL ãò äòøé,men ea leti -äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

`edyk gafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl einca eynzyi -

.ieptoaxwa dilra extiky z`hg oick ,dzinl epic oi`y mrhde
`ed ,xg`éôì[meyn-]øeaévä úàhç ïéàLxeaivd extikyk §¦¤¥©©©¦

,zxg` z`hga,äúîx`ean dpyna :`xnbd zwiicn .drex `l` ¥¨
,dzinl jled epi` ,xeaivd z`hg `ed xirydy meyn `weecyàä̈

z`hgãéçécdf ote`a,äúîlr o`kn dyw cvik x`azi oldle §¨¦¥¨
.`ax

,axw xiry dfi` ,`neia dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd
:`ax lr zeywdl df itle ,drex dfi`eïðçBé éaø øîàå(.cq my)oi` , §¨©©¦¨¨

ixdy ,oey`xd befdn xzepd xiryd z` aixwn odkdíéiç éìòa©£¥©¦
,ïéçãðzny oeikne ,ig `ed xy`k s` oaxwa iegic jiiy xnelk ¦§¦

.mlerl exiag dgcp ,oey`xd befay lf`frl xirydàeäLëe§¤
[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn -axirydâeæaL éðL ¦§©¥©¥¦¤§

déðL`edàn÷ Cãéàå ,øtkúîbefdn xzepd ipyd xiryd - ¥¦¦§©¥§¦¨©¨
,oey`xdék déì äåäy z`hg enk `ed ixd -,dúðL äøaéò £¨¥¦¦§¨§¨¨

.exiag zny zngn daxwdn dgcp `ed s`e ,daxwdn zigcpy
øeaéöc àîòèå`ed xirydy meyn `weecy dpyna x`eane - §©£¨§¦

,dirxl `l` dzinl jled epi` ,xeaiv z`hgàäz`hgãéçéc ¨§¨¦
,df ote`a,äúî,zg` `zerix wx da yie ,dca` `ly it lr s`e ¥¨

'dl xiryd enk] zxg`a dilra extkzdy oebk ,daxwdn dzgcpy
extike xg`n ,dzinl dpic mewn lkn ,[exiag zny drya dgcpy
oic ,zg` `zerix wx yi xy`k s`y ,o`k x`eane .zxg`a dilra
izy yiyk `weecy xaeqd ,`ax lr dywe ,dzinl dndad

.dzinl zkled dndad ,zezerix
:`xnbd zvxznCì øîàdgcp oaxwdy ote`a s` zn`a ,`ax ¨©¨

epvxizy dne .dcia` `la s` ,dzinl epic ,xg`a extkzd eilrae
`l` df did `l ,dca`e dzpy dxara xaecn dpynay lirl
`axe ,[dirxl dpic cegl dzpy dxary xaeqd] yiwl yix zhiyl
dpynay it lr s`e .dzinl epic cal diigca `l` ,ok xaeq `l
`l cegl dca`y rnyne ,dzn men zlra z`vnpe dca`y epipy

y meyn ,myn zeywdl oi` ,dzin icil dze` `ianãeçì ïééeçc§¦§
ãeçì ïéãeáàå.ca`y oaxw oial dgcpy oaxw oia wlgl yi - ©£¦§

,dzin icil e`iadl ick dgcpy dfa ic ,dgcpy oaxw oiprl `weecy
epic oi`e ,ic `l dfa ,ca`y oaxw oiprl mle` .ca` `l m` s`

:`xnbd zxxan .zezerix izy ea yi ok m` `l` dzinlàîòè éàî©©£¨
:`xnbd zx`an .micea`l miiegc oia weligd mrh edn -ïéãeáà- £¦

,eca`y zepaxwïéçëzLî àîìéc ïBäéìò dézòcmdilr ezrc - ©§¥£¥¦§¨¦§©§¦
la` .dzin icil m`iadl ick eca`y dfa ic oi` okle ,e`vni `ny

ïééeçc,daxwdn egcpy zepaxw -ïééæçúî éøãä àìmixfeg mpi` - §¦Ÿ¨§¦¦§£©¦
ick ,egcpy dfa ic jkitle ,daxwdl miie`x zeidl mlerl cer

.dzin icil m`iadl
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רקפ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dxenz(oey`x meil)

axw epi`y xaeqy epivn ,my` zxenz cle iabl eli`e ,dler myl
:`xnbd dywn .dler myl envraøæòéìà éaø øîà éîeyixtny ¦¨©©¦¡¦¤¤

,xkf dclie dlerl dawpeäðéîøe ,Bîöò àeä äìBò áø÷éixde - ¦§©¨©§§¦§
onwl dpyna(:k),epipy,íLà úøeîzokeäøeîz ãìåoke ,my` ly §©¨¨§©§¨

ïãìåoke ,dxenz cle lyãìålyeòøé ,íìBòä ìk óBñ ãò ,ïãìå §¨¨§©§¨¨©¨¨¨¦§
eáàzñiL ãò,[men mda letiy-]eìtéå ,øënéå[eqpkie-]åéîc ©¤¦§¨£§¦¨¥§¦§¨¨

äáãðì.xeaiv zacp ly minc mda mipzepy zexteyl -øæòìà éaø ¦§¨¨©¦¤§¨¨
e wleg,øîBà`l` ,erxi `leúeîéøæòéìà éaø .e wleg,øîBàerxi ¥¨©¦¡¦¤¤¥

e ,men mda letiy cräìBò ïäéîãa àéáézwiicn .cigi zler - ¨¦¦§¥¤¨
,xfril` iax ixacn `xnbdïéà íéîca,dler `iai mdinca `weec - ©¨¦¦

la`àì Bîöò àeä,dlerl axw epi` my` zxenz ly cled - ©§Ÿ
,dyw ok m`e .axw epi` cled s` ,dlerl daixw dpi` en`y oeikny
ixd ,dlerl axwy xfril` iax xaeq ,dler zxenz cle iabl recn

.dlerl daixw dpi` en`
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàxn`y dnøæòéìà éaø`ziixaa ¨©©¦§¨©¦¡¦¤¤

,dler mdinca `iaiy,eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì,mdl xne` jke §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§
eìéôàc éì àøéáñ éãéãì`idy dndaãìå,my` zxenz lyéîð §¦¦§¦¨¦©£¦¨¨©¦

äáø÷l,äìBòdlerl dyxtedy dawp ly cley xaeq ip`y myk §¥¨¨
la` ,dlerl axwezéøîàc eëãéãìzxenz cle `idy dnday §¦§§©§¦

my`úBøúBîc úäéî éì eãBà ,äòBøeyrpy ,el` zenda inc-] ¨¦¦©§¨
[daxwdl miie`x mpi`y itl ,xzen,éìæà ãéçé úáãðìmyl eaxwie §¦§©¨¦¨§¦

.mdilra ly dacp oaxw
:minkg ly mzrc z` zx`an `xnbddéì éøîàåiaxl minkg §¨§¦¥

,xfril`éìæà øeaéö úáãðì úBøúBîmikled my` zxenz inc - ¨§¦§©¦¨§¦
.cigi zacpl mikled mdy jixack `le ,xeaiv ly dacp zlerl

zxne` .xfril` iax ixaca dxizqd z` sqep ote`a uxzn `ax
:`xnbd,øîà àáø,dlerl my` oia wlgn xfril` iaxy xnel yi ¨¨¨©

yàeä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò[cled-],äìBò áø÷é Bîöò ©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤©§¦§©¨
àlà`weecäìBòì äá÷ð Léøôîaaxw envr cledy ,dclie ¤¨§©§¦§¥¨§¨

,dlerl,Bnà ìò äìBò íL àkéàc,dlerl dyicwd ixdy §¦¨¥¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dxenz(iriax meil)

xekay myk -úéaä éðôa àlà ìëàð Bðéà,miiw ziad cera - ¥¤¡¨¤¨¦§¥©©¦
,gafnd lr eixeni` xihwdle encn zzl jixv ixdyBðéà øNòî óà©©£¥¥

.úéaä éðôa àlà ìëàðelit` lk`p epi` zia oi`yky jkn cnlpe ¤¡¨¤¨¦§¥©©¦
:xekan cenild z` `ziixad dgec .milyexiaàì,jk cnlz l` - Ÿ

ixdyøBëaa zøîà íàxacd zaq ,ziad ipta `l` lk`p epi`y ¦¨©§¨©§
`id,çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè ïkLikeøNòna øîàz ¤¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©Ÿ©©©£¥

,ziad ipta `l` lk`i `lyàìcokle ,llk gafnl wewf epi`y - §Ÿ
.zia oi`y dfd onfa s` lk`p `ny

:mixekian dfd onfa ipy xyrn oic cenll dqpne `ziixad zxfeg
íB÷î úàáä ïéðeòè íéøekéa ,zøîàmilyexil m`iadl miaiig - ¨©§¨¦¦§¦£¨©¨

,my mlke`le,íB÷î úàáä ïeòè øNòîe,mzeeydl yi ok m`eäî ©£¥¨£¨©¨©
íéøekéamixekiay myk -øNòî óà ,úéaä éðôa àlà ïéìëàð ïéà ¦¦¥¤¡¨¦¤¨¦§¥©©¦©©£¥

.úéaä éðôa àlà ìëàð ïéàelit` lk`p epi` zia oi`yky epcnle ¥¤¡¨¤¨¦§¥©©¦
:mixekian cenild z` `ziixad dgec .milyexiaíéøekéal äî- ©©¦¦
,ziad ipta `l` milk`p mpi`y mrhd mixekiaaïkLäçpä ïéðeòè ¤¥§¦©¨¨

,gafnd iptlikeøNòna øîàz,ziad ipta `l` lk`i `lyàìc Ÿ©©©£¥§Ÿ
oi`y dfd onfa s` lk`p `ny okle ,gafnd iptl dgpd oerh epi`y -

,wtqd z` heytl cenil `ziixad d`ian .ziaøîBì ãeîìz- ©§©
ipy xyrn oipra xn`pd aezkd epcnln(bk ci mixac),éðôì zìëàå'§¨©§¨¦§¥

éäìà 'äEmW FnW oMWl xgai xW` mFwOAðâc øNòîELøéúå E ¡Ÿ¤©¨£¤¦§©§©¥§¨©§©§¨§§¦Ÿ§
ðàöå Eø÷a úøëáe EøäöéåøBëáì øNòî Léwä ,'E,dfn df cenll §¦§¨¤§ŸŸ§¨§§Ÿ¤¦¦©£¥¦§

øBëa äîxekay myk -øNòî óà ,úéaä éðôa àlà ìëàð Bðéà ©§¥¤¡¨¤¨¦§¥©©¦©©£¥
,úéaä éðôa àlà ìëàð ïéà.miaiyn oi` ywid lre ¥¤¡¨¤¨¦§¥©©¦

oicd z` yexcl l`rnyi iax jxved recn :`xnbd zl`ey
,aezkdnàðéc øcäéìåcenll ozip `ly `ziixad dzgc xy`k - §¦§©¦¨

z` xifgdl el did ,gafnd iptl dgpd miperhy meyn mixekian
lk`p epi` `ed s`y ,gikei dgpd oerh epi`y xekay xnele cenild
meyn xekan cenild z` `ziixad dzgcy s`e ,ziad ipta `l`
epnn cenild xifgdl yi ,gafnd lr mixeni`e minc ozn oerhy
gafnd lr mixeni`e minc ozn miperh mpi`y mixekiay xnele

,ziad ipta `l` milk`p mpi` md s`y egikeiåok m`éúéì`eai - §¥¥
cnlie ipy xyrnãvä äîa,cgi mixekiae xekan a` oipa cenila - ¨¥§¨©©

milk`p mpi`e ,milyexil m`iadl jixvy ,mdipyay deyd cvdy
`ly xn`p ,milyexil e`iadl jixvy xyrn s` ,ziad ipta `l`Ÿ

:`xnbd daiyn .ziad ipta `l` lk`i,éMà áø øîàcnl `ly dn ¨©©©¦

,cgi mixekiae xekan xyrn l`rnyi iaxøîéîì àkéàc íeMî- ¦§¦¨§¥©
,`kxit xnel xyt` cgi mdipy lry meynïäaL äåMä ãväl äî©§©©©¨¤¤¨¤

`id ,ziad ipta `l` milk`p mpi` mixekiae xekay daqd -ïkL¤¥
çaæî ãö ïäa Lédeyy xac dfe ,gafn oerhd xac yi mdipya - ¥¨¤©¦§¥©

jixv mixekiae ,gafnd lr mipzip eixeni`e enc xeka ,mdipya
jiiyy oipr mey ea oi`y xyrn ok oi`y dn ,gafnd iptl mgipdl

leki jkle ,gafnloi`y dfd onfa s` milyexia lk`py xnel iziid
.zia

:`xnbd dywnøáñ÷ éàîexekay el heyt didy l`rnyi iax ©¨¨©
,wtzqd xyrna eli`e ,ziad ipta `l` lk`p epi`äMeã÷ øáñ÷ éà¦¨¨©§¨

ì dLcé÷ äðBLàøàáì ãéúòì dLcé÷å dúòLxaq m` - ¦¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
xg`l s` `l` dpipaa dzidy onfl wx `l dycwzp milyexiy

,dpaxegeäðéð äàáä éða øNòî àðL àìå øBëa àðL àìok m` - Ÿ§¨§§Ÿ§¨©£¥§¥£¨¨¦§
recne ,my mlke`le milyexil m`iadl miie`x xyrn oiae xeka oia
.lk`p m` xyrna wtzqd recne ,lk`p epi`y xekaa el heyt did

ì dLcé÷ äðBLàø äMeã÷ øáñ÷ éàåãéúòì dLcé÷ àìå dúòL §¦¨¨©§¨¦¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¤¨¦
,àáìmileki gafnl jixv epi`y oeikn `ny xyrna wtzqde ¨Ÿ

dpaxeg xg`l mb milyexi `ny ik ,milyexia dfd onfa s` elke`l
aezka zllkp(bk ci mixac),xyrn zlik`a xen`d ''d iptl'eléôà ¦§¥£¦

Cì éòaéz éîð øBëawtzqdl yi gafn jixvy xekaa s` ok m` - §©¦¦¨¥¨
,miiw ziad cera eixeni` exhwede enc wxfpy oebk ,dnec ote`a
dfd onfa milyexi m`d wtzqdl yie ,elke`l `a axgpy xg`le
iax cnel ji`e ,xeka iabl mb xen`d ''d iptl' aezka zllkp¦§¥
:`xnbd zvxzn .dfd onfa lk`p epi`y xekan ipy xyrn l`rnyi

ì dLcé÷ äðBLàø äMeã÷ øáñ÷ íìBòìãéúòì dLcé÷ àìå dúòL §¨¨¨©§¨¦¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¤¨¦
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àáìl`rnyi iax wtzqdy ,`ziixaa ,o`ke - ¨Ÿ§¨¨§©©§¦©

xaecn ,xekaa `le xyrna wxæpL ïBâkéðôa øBëa ìL Bîc ÷ø §¤¦§©¨¤§¦§¥
,íéi÷ BøNa ïééãòå úéaä áøçå ,úéaäwewf epi` xyady s`e ©©¦§¨©©©¦©£©¦§¨©¨

,lk`p epi`y l`rnyi iaxl heyt did gafnl,`ed mrhdeéàc ïåék¥¨§¦
àeä ä÷éøæ øa àì íãì déúéà`l ,dzr miiw mcd did m`y oeik - ¦¥§¨Ÿ©§¦¨

,wxfdl ie`x didéìé øNa éúàícî ómcn cnlpe xya `a - ¨¥¨¨¨¦¦¨
xg` `le lk`p xyad wxfdl mcd ie`xy drya wxy ,ywida

xn`py ,ziad axgpy(gi-fi gi xacna)z`e gAfOd lr wxfY mnC z`'¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©§¤
,'KN didi mxUaE 'ebe xihwY mAlg¤§¨©§¦§¨¨¦§¤¨
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רק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

bedpl xeq`e ,dyecw ea yi oiicr ,dctpy it lr s`y meyn .hgype
.oeifa bdpn ea

:`xnbd zxxan .`ziixad ixaca dpc `xnbdàîìLaxeq`y dn ¦§¨¨
dnda libxdl,áBè íBéameyndéì éæç àìc àçøéè çøè à÷c- §§¨¨©¦§¨§Ÿ£¦¥

.aeh meia el die`x dpi`y dgxih gxeh `edyàlàxeqi`d oiprl ¤¨
l ok zeyrløBëa,dndaàpz ïàî`ziixaa `pzd xaeq in zrck - §©©¨

.men lra xekaa s` ok zeyrl xqe`y
:`xnbd zx`anøBëa øîàc ,àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàs` ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©§

oiicr ,men lra dyrpy it lréà÷ déúMeã÷a`ed ezyecwa - ¦§§¥¨¥
.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e ,cnercïðú(:al zexeka),éànL úéa ¦§©¥©©

,øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àì ,íéøîBàhgyy odk xnelk §¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§
,xekad xya z` enr lek`l l`xyid z` onfi `l ,men lra xeka
x`eane .mnedy xg`l s` mixfl dlik`a xeq` xekady meyn
,men lra dyrpy it lr s` xeka ,i`ny zia zrcly ,ef dpyna

.exyaa libxdl xeq` jkitle .cner `ed ezyecwa oiicr
dn :`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbd

a mb libxdl xeq`y `ziixaa epipyy,ïéLc÷enä éìeñts`y epiide §¥©§¨¦
,cner `ed ezyecwa oiicr ,hgype dctpe men lra dyrpy oaxw

.àpz ïàî©©¨
:`xnbd zx`an.àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

àéðúc(.bl zexeka),úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä §©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©
,íeî úìòayixtde ,men zlra ziyrp yixtdy z`hgdy oebk ©£©

d ,dizgz zxg`,áø÷z äîéîzd eli`eäãtz ,íeî úìòamcew §¦¨¦§©©£©¦¨¤
m`e ,dipyd z` aixwiyäèçLðdíeî úìòadzctpy xg`lãò ¦§£¨©£©©

àlL[y mcew-]ìL dîc ÷øæðd,äîéîzmen zlradúøzeî ¤Ÿ¦§©¨¨¤§¦¨¤¤
oi` aey ,dhigy xzid llkl men zlrad d`ae xg`ny ,dlik`a

men zlrad dhgyp m` mle` .dyecw da÷øæpMî[wxfpy xg`l-] ¦¤¦§©
ìL dîcd,äîéîzmen zlradäøeñà`idy meyn ,d`pda s` ¨¨¤§¦¨£¨

.dzinl dpice ,'zxg`a dilra extiky z`hg'k zaygp
:zwlegd drc d`ian `ziixad,øîà ïBòîL éaøa øæòìà éaøoi` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©

`l` ,dninzd zxtk mcew men zlrad dhgypy ote`a xizdl
eléôàdid m`øNadå ,äøéãwa íeî úìòaf`ìL dîc ÷øæð £¦§©©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤

d,äîéîze lqtp men zlrad xya ixd.äôéøOä úéáì àöBé §¦¨¥§¥©§¥¨
yi mend zlra z`hgly ,oerny iaxa xfrl` iax ixaca x`eane
z`hg' ly leqt dilr lg okle ,dhgype dzctpy xg`l s` dyecw
ileqt iabl `ziixaa epipy jkitle .'zxg`a dilra extiky
xeq`e ,dyecw mda yi ehgype ectpy xg`l s`y ,oiycwend

.mda libxdl
z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl `ziixad oic z` cinrd `cqg ax

ewnd ileqt oiprl oicd`xnbd .oerny iaxa xfrl` iaxk ,oiyc
:`xnbd dywn .jk lr dywn,àcñç áøåz` cinrdl jxved recn §©¦§¨

miycwend ileqt oiprl oicd z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl oicd
,oerny iaxa xfrl` iaxk,éànL úéák éãéàå éãéà dî÷Bì§¨¦¦§¦¦§¥©©

,ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s` xekay mixaeqd
.oiycwend ileqt x`y oiprl mb ok mixingn mdy xazqne

:`xnbd zvxzn,éànL úéa éøîà ék àîìcwx edf,øBëáameyn ¦§¨¦¨§¦¥©©¦§
íçøî déúMeã÷cici lr d`a dpi`y dxeng ezyecwy xnelk ,en` ¦§§¥¥¤¤

i`ny zia ea exingd jkitle .yecw `ed envrn `l` ,edeyicwdy
.ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s`yìáàx`y oiprl £¨

,ïéLc÷enä éìeñtdil`n d`a dpi` ixdy ,xzei dlw mzyecwy §¥©§¨¦
,myicwdy mc` ici lr `l`àì,mdixac z` i`ny zia exn` Ÿ

xzene ,dyecw mda oi` ectpy xg`ly mixaeq md dfay okzie
`ziixad ixac z` cinrdl `cqg ax jxved jkitl .mda libxdl

.oerny iaxa xfrl` iaxk oiycwend ileqt oiprl
:`xnbd dywn .`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàî÷Bìå§§¨

,ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéàileqt oiprl xaeqd ¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§
md mpeict xg`l s`y [zictpy men zlra z`hg oebk] oiycwend

.xeka oiprl mb jk xaeqy xazqne ,mzyecwa micner
:`xnbd zvxzn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà ék àîìc`weec edf ¦§¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§

éìeñôa]dïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,[ïéLc÷eîdxeng mzyecwy - ¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨
.zerna zqtzp dyecwde ,mzectl xyt`y oiprl(øåëáá) ìáà£¨

oiprl[BðBéãt ñtúéîì íélà àìc øBëa]dxeng ezyecw oi`y - §§Ÿ©¦§¦§©¦§
xn`py enk ,epeict z` zqtez `dzy jk lk(fi gi xacna)xFkA K`'©§
,'ebe 'dCtz `l fr xFka F` aUM xFka F` xFWàìxfrl` iax xn` §¤¤§¥Ÿ¦§¤Ÿ

lra dyrpy xg`ly xaeq `ed dfay okzie ,eixac z` oerny iaxa
`cqg ax jxved jkitl .ea libxdl xzene ,dyecw ea oi` ,men

.i`ny ziak xeka oiprl `ziixad ixac z` cinrdl
:`xnbd dywn .oerny iaxa xfrl` iax zhiy lr dywn `xnbd

ïðúc àä déì úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå(.`l zexeka)éìeñt ìk §©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¨¦§©¨§¥
ïéèçLð ïéLc÷enä[mhgeyl xzen-]æéìèéàa,weya -åokïéøkîð ©§¨¦¦§¨¦¨¦§¥§¦§¨¦

àøèéìa ïéì÷Lðå ,æéìèéàamixken miavwdy jxck ,[lwyn oin-] ¨¦§¥§¦§¨¦§¦§¨
.oileg ly xya,àîìàmewn lkn ,leg bdpn mda bdepy it lr s` ©§¨

c meyn ,ok zeyrl exizddéì úéøLc ïåékel xizn dz`y zngn - ¥¨§¨¥¥
xweia xknp xyad myy filh`a xeknl,ïéáæå éôè`ed siqen - ¨¥§¨¦

m` .ycwdl geeix dfa yie ,ycwdd cin xweia ezepwl einca dlrne
oerny iaxa xfrl` iax xq` recn ,oiycwend ileqt oiprl s` ok
eteqy oeictd zrya `ed rcei ,libxdl el xizz m` `lde ,libxdl
.miaexn minca ycwdd cin edctie ,miaexn minca xerd z` xeknl

:`xnbd zvxznøBòa çéaLnM äî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨©¤©§¦©¨
mb envr df ,xweia exkenl lekie mly e`iveny ,dlbxdd ici lr

,øNaa íâBtjzeg `ed okle ,xerd z` jezgl yyeg `edy meyn ¥©¨¨
dndad oi` aeye ,xerd zenilya mebtl `l ick ,envr xyad z`
libxdl el xizpy zngny xnel oi`e ,dlbxdd zngn xzei dey
geix o`k oi`y `vnpe ,miaexn minca ycwd cin dndad dcti

.ycwdl
:sqep uexiz,ïéáà éaøc déîMî àáøòîa (éøîà)xeq`y mrhd ¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦£¦¥

`ed ,oerny iaxa xfrl` iax zrcl libxdl,lecb oeifa edfy meyn
äàøpL éðtîdf ici lräãBáò ãáBòkleg ly,íéLãwa`ed ixdy ¦§¥¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦

.dilr xerd cera dndad lr [xerdn] getn dyer
:sqep uexiz,øîà ïéáà øa éñBé éaøzrcl libxdl xeq`y mrhd ©¦¥©£¦¨©

meyn `ed ,oerny iaxa xfrl` iax,äøéæb,libxdl el xizp m`y §¥¨
yegl yiíäî ìcâé ànL[oiycwend ileqtn-],íéøãò íéøãò ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦

migtp el epncfiy cr oze` hgyi `le zendad z` zedydl `eaiy
ileqt ly mixcr mixcr lcbi `ed jke ,xerd z` epnn epwiy

.dceare dfib xeqi`a mda lykidl `eaie ,oiycwend

úàèç ãìå êìò ïøãä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dxenz(iying meil)

.`tt ax wtzqd drc efi` itl zx`an `xnbd .ceqil miktype
:`xnbd zx`anøîàc ïàîc àaéìàåmc z` laiwy ote`ay §©¦¨§©§¨©

,zeqek rax`a z`hgdäNBò ñBkz`,éeçc Bøéáçxg`ly xnelk ¤£¥¨
,milqtpe migcp zeqekd x`y lk ,cg` qekn zepzn rax` ozpy

,dn`l ektyieCì éòaéz àìlaiwy ote`a] wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
meyn .leqt oaxwdy xacd heyte ,[mdn xg` ca`e zeqek izya
,zeqek rax`a z`hgd mc z` laiwy ,my xaecnd ote`a `weecy
x`ydy it lr s`e ,epiptl mcd lky meyn ,xyk envr oaxwd
,cg` qekn zepzn rax` xak ozpy oeikn mewn lkn ,dn`l miktyp
did eli` mbe xg`n ,cg` qek ca`y o`k mle` .jka gafd xyked
exiag dyer qek ixdy] dn`l jtydl epice iegc did `ed ,epiptl
dzpy dxary z`hg enk ,`zerixl izxz ea yi ca`yk zrk ,[iegc

.jka lqtp envr oaxwd jkitle ,[dzinl dpicy] dca`e
øîàc ïàîc àaéìà Cì éòaéz ékz`hgd mc z` laiwy ote`ay ¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©

,zeqek rax`aäNBò ñBkz`,íééøéL Bøéáçx`yy xnelk ¤£¥¦©¦
md el`e .ceqil miktype ,z`hg ly mcd ixiiy enk mpic zeqekd

,wtqd iccv[ïðéøîà éî]céléî éðä[xyk zeqekd x`yay mcdy] ¦©§¦©¨¥¦¥
`weeceäééåøúì eäðúéàc àëéä,miniiw zeqekd ipyy ote`a - ¥¨§¦©§§©§©§

÷éøæ ,éòác àëéä ìëcmc dfi` wexfl leki `ed df ote`ay - §¨¥¨§¨¥¨¦
.dvxiyàkéì àä ,àëä ìáàca`e xg`ne ,ca` cg` qek ixd - £¨¨¨¨¥¨

z` wxf ixdy ,ef dcia` zngn iegc `ed aygp ,ewxefl xyt` i`e
.jka gafd lqtpe ,cea`e iegc `ed ixde ,df qek zrc lr `l mcd

àðL àì àîìc Bàepiptl miniiw zeqekd ipy m` oia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
:`xnbd dwiqn .ef drcl xyk gafd ote` lkae ,ca` cg`dy e`

.e÷éz¥

äðùî
dpynaoke ,dca`e z`hg yixtnd ipic ihxt ex`azi epiptly

:zernd eca`e ,z`hg oaxw ziipw jxevl zern yixtndLéøônä©©§¦
Ck øçàå ,äézçz úøçà [áéø÷äå] (ùéøôäå) ,äãáàå úàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨

,äðBLàøä úàöîð[dca`y] ef ixd,úeîzdkld dxn`p jky ¦§¥¨¦¨¨
.zenz ,zxg`a dilra extike dca`y z`hgy ,ipiqn dynl

úBòî Léøônädnda mda zepwl ick(ùéøôäå) ,eãáàå ,Búàhçì ©©§¦¨§©¨§¨§
[áéø÷äå]dndal,úBònä eàöîð Ck øçàå ,íäézçz úàhç §¦§¦©¨©§¥¤§©©¨¦§§©¨

çìnä íéì íëéìBéz`hgd oicy ote` lkay ,oicd `ed oky ,ceai`l ¦¥§¨©¤©
.ceai`l glnd mil ekli zerna mb ,dzinl

,ïäézçz úBøçà úBòî Léøôäå ,eãáàå ,úàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦¨£¥©§¥¤
ïäî úàhç çwéì ÷étñä àìå,eyxtedy zexg`d zerndn -ãò §Ÿ¦§¦¦©©¨¥¤©

,úBðBLàøä [úBònä eàöîpL] (úåàöîðù)ipy eiptl yi zrke ¤¦§§©¨¨¦
.mdizgz eyxtedy zern ipyde ,eca`y zern cg`d ,zern ixeaiv

úàhç elàîe elàî àéáédpwie ,zernd ixeaiv ipy z` axri - ¨¦¥¥¥¥©¨
.z`hgl dnda zeaxernd zerndnøàMäå,ex`ypy zernd - §©§¨

äáãðì eìtégafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl mda eynzyi - ¦§¦§¨¨
.iept `edyk

,ïäézçz úàhç Léøôäå ,eãáàå ,Búàhçì úBòî Léøônäeàì ©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦©¨©§¥¤Ÿ
éøäå ,úBònä eàöîpL ãò dáéø÷äì ÷étñäd oaxwúàhç`vnp ¦§¦§©§¦¨©¤¦§§©¨©£¥©¨

,íeî ìòadndadeìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå ,øënz ©©¦¨¥§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§
.äáãðì¦§¨¨

çwéì ÷étñä àìå ,äézçz úBòî Léøôäå ,äãáàå úàhç Léøônä©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦¨©§¤¨§Ÿ¦§¦¦©
,øënéz ,íeî úìòa àéä éøäå Búàhç àöîpL ãò úàhç ïäî¥¤©¨©¤¦§¨©¨©£¥¦©£©¦¨¥

.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨

,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç Léøônäe÷étñä àì ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨Ÿ¦§¦
éøäå ,äðBLàøä úàöîpL ãò dáéø÷äìe`vnp,íeî úìòa ïäézL §©§¦¨©¤¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤©£©

eøëné,odizy.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå ¦¨§§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨
,dizgz zxg` yixtde ,dca`y z`hg oic z` zx`an dpynd

:dipya milrad extiky mcew dcea`d d`vnpeúàhç Léøônä©©§¦©¨
,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàåedáéø÷äì ÷étñä àìz`] §¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨Ÿ¦§¦§©§¦¨

,[dipyd.äðBLàøä úàöîpL ãòm`úçà ,úBîéîz ïäézL eéä ©¤¦§¥¨¦¨¨§¥¤§¦©©
ø÷éz ïäî,éaø éøác ,úeîz äiðMäå ,úàhç áextike xg`ny ¥¤¦§©©¨§©§¦¨¨¦§¥©¦

mcew d`vnpy it lr s` ,dzinl dcea`d oic ,zxg`a milrad
.dipya milrad extkzpyúàhç ïéà ,íéøîBà íéîëçådca`y ©£¨¦§¦¥©¨

àlà ,äúîote`aíéìòaä eøtékL øçàî úàöîpL.zxg`aïéàå ¥¨¤¨¤¦§¥¥©©¤¦§©§¨¦§¥
úBònäeca`e z`hgl eyxtedyàlà ,çìnä íéì íéëìBäote`a ©¨§¦§¨©¤©¤¨

íéìòaä eøtékL øçàî eàöîpLmipte`a jkitle .xg` oaxwa ¤¦§§¥©©¤¦§©§¨¦
,zxg`a milrad extiky mcew z`hgd z`vnpy ,o`k mix`eand
extiky mcew e`vnpy zern oiprl oke .drex `l` dzn dpi`

.glnd mil ekli `le ,dacpl elti ,milrad
äéîãa àéáéå døëBî ,íeî úìòa àéä éøäå ,úàhç Léøônä©©§¦©¨©£¥¦©£©§¨§¨¦§¨¤¨

,úøçàmilrad extiky xg`l s` dlke`le dhgeyl leki dpewde ©¤¤
.'zxg`a dilra extiky z`hg' zaygp ef oi`e ,xg` oaxwaéaø©¦

äiðL äáø÷ íà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàdpwy z`hgd-] ¤§¨¨§©¦¦§¥¦¨§¨§¦¨
,[dpey`xd inca okn xg`l milrad,[äðBLàøä] äèçLð àlL ãò©¤Ÿ¦§£¨¨¦¨

epiidc,dpey`xd z` hgy dpewdy mcew dipya milrad extiky
dpey`xdíéìòaä eøték øákL ,úeîzz`hg'k dpice ,xg` oaxwa ¨¤§¨¦§©§¨¦

.dzinl zkledy 'zxg`a dilra extiky

àøîâ
xg`le ,dizgz zxg` aixwde ez`hg dca` m`y ,dpyna epipy
.df oic epipy in zrck zxxan `xnbd .zenz ,dcea`d d`vnp okn

:`xnbd zwiicnàîòèote`a `weec -äézçz úøçà áéø÷äc ©£¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
,dzinl jlz dcea`d,äézçz úøçà áéø÷ä àì àäwx `l` ¨Ÿ¦§¦©¤¤©§¤¨

`l` dzn dpi` ,dizgz zxg` yixtd.äòBø:`xnbd zx`anépî ¨©¦
.df oic dpyp in zrck -éøîàc ,àéä ïðaøz`hgy ,[dpyna oldl] ©¨¨¦§¨§¦

dzidy,äLøôä úòLa äãeáàzyxten dzxagy drya xnelk £¨¦§©©§¨¨
,dipyd zaxwd mcew d`vnpe ,daxw `l oiicre zcnere.äòBø¨

:`yixl `tiqd oia dxizq `xnbd dywnLéøônä ,àôéñ àîéà¥¨¥¨©©§¦
,íäézçz íéøçà [úBòî] Léøôäå ,eãáàå úàhçì úBòî`le ¨§©¨§¨§§¦§¦¨£¥¦©§¥¤

,z`hg oda gwil witqd,zepey`xd zernd e`vnpeelàî àéáé̈¦¥¥
elàîe,z`hg.äáãðì eìté øàMäå:`xnbd zwiicnàîòè- ¥¥§©§¨¦§¦§¨¨©£¨

ote`a `weecelàîe elàî [àéáäc]df ote`ay ,dacpl x`yd elti §¥¦¥¥¥¥
mdipyn `iad ixdy ,zxg`a milrad extkzdy aygp xacd oi`

,cgi,ïäî ãçàî àéáä àäzern xeaivd,çìnä íéì BëéìBé ,éðMä ¨¥¦¥¤¨¥¤©¥¦¦§¨©¤©
zerndy it lr s`e .xg` oaxwa dilra extkzpy z`hg inc oick
eyixtd wxe ,xg` oaxwa extkzd milrady mcew e`vnp zepey`xd
df oice .dyxtd zrya `l` micea` zernd eid `le ,mixg` zern

ïàúà[dpyp-]ìitøîàc ,éaødzidy z`hgúòLa äãeáà £¨§©¦§¨©£¨¦§©
,äLøôä,dipyd zaxwd mcew d`vnpe.äúîokzi ike ,dyw ok m`e ©§¨¨¥¨

dyàLéøkå ,ïðaød eli`àôéñk.éaø ¥¨©¨¨§¥¨©¦
`id `iyewde ,`iyew oi` ax mya `ped ax zrcly zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .ax mya `a` iax zrcl wx,àðeä áøì àçéðä̈¦¨§©¨
,áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©
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רקצ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ycew zay meil)

bedpl xeq`e ,dyecw ea yi oiicr ,dctpy it lr s`y meyn .hgype
.oeifa bdpn ea

:`xnbd zxxan .`ziixad ixaca dpc `xnbdàîìLaxeq`y dn ¦§¨¨
dnda libxdl,áBè íBéameyndéì éæç àìc àçøéè çøè à÷c- §§¨¨©¦§¨§Ÿ£¦¥

.aeh meia el die`x dpi`y dgxih gxeh `edyàlàxeqi`d oiprl ¤¨
l ok zeyrløBëa,dndaàpz ïàî`ziixaa `pzd xaeq in zrck - §©©¨

.men lra xekaa s` ok zeyrl xqe`y
:`xnbd zx`anøBëa øîàc ,àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàs` ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©§

oiicr ,men lra dyrpy it lréà÷ déúMeã÷a`ed ezyecwa - ¦§§¥¨¥
.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e ,cnercïðú(:al zexeka),éànL úéa ¦§©¥©©

,øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àì ,íéøîBàhgyy odk xnelk §¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§
,xekad xya z` enr lek`l l`xyid z` onfi `l ,men lra xeka
x`eane .mnedy xg`l s` mixfl dlik`a xeq` xekady meyn
,men lra dyrpy it lr s` xeka ,i`ny zia zrcly ,ef dpyna

.exyaa libxdl xeq` jkitle .cner `ed ezyecwa oiicr
dn :`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbd

a mb libxdl xeq`y `ziixaa epipyy,ïéLc÷enä éìeñts`y epiide §¥©§¨¦
,cner `ed ezyecwa oiicr ,hgype dctpe men lra dyrpy oaxw

.àpz ïàî©©¨
:`xnbd zx`an.àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

àéðúc(.bl zexeka),úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä §©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©
,íeî úìòayixtde ,men zlra ziyrp yixtdy z`hgdy oebk ©£©

d ,dizgz zxg`,áø÷z äîéîzd eli`eäãtz ,íeî úìòamcew §¦¨¦§©©£©¦¨¤
m`e ,dipyd z` aixwiyäèçLðdíeî úìòadzctpy xg`lãò ¦§£¨©£©©

àlL[y mcew-]ìL dîc ÷øæðd,äîéîzmen zlradúøzeî ¤Ÿ¦§©¨¨¤§¦¨¤¤
oi` aey ,dhigy xzid llkl men zlrad d`ae xg`ny ,dlik`a

men zlrad dhgyp m` mle` .dyecw da÷øæpMî[wxfpy xg`l-] ¦¤¦§©
ìL dîcd,äîéîzmen zlradäøeñà`idy meyn ,d`pda s` ¨¨¤§¦¨£¨

.dzinl dpice ,'zxg`a dilra extiky z`hg'k zaygp
:zwlegd drc d`ian `ziixad,øîà ïBòîL éaøa øæòìà éaøoi` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©

`l` ,dninzd zxtk mcew men zlrad dhgypy ote`a xizdl
eléôàdid m`øNadå ,äøéãwa íeî úìòaf`ìL dîc ÷øæð £¦§©©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤

d,äîéîze lqtp men zlrad xya ixd.äôéøOä úéáì àöBé §¦¨¥§¥©§¥¨
yi mend zlra z`hgly ,oerny iaxa xfrl` iax ixaca x`eane
z`hg' ly leqt dilr lg okle ,dhgype dzctpy xg`l s` dyecw
ileqt iabl `ziixaa epipy jkitle .'zxg`a dilra extiky
xeq`e ,dyecw mda yi ehgype ectpy xg`l s`y ,oiycwend

.mda libxdl
z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl `ziixad oic z` cinrd `cqg ax

ewnd ileqt oiprl oicd`xnbd .oerny iaxa xfrl` iaxk ,oiyc
:`xnbd dywn .jk lr dywn,àcñç áøåz` cinrdl jxved recn §©¦§¨

miycwend ileqt oiprl oicd z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl oicd
,oerny iaxa xfrl` iaxk,éànL úéák éãéàå éãéà dî÷Bì§¨¦¦§¦¦§¥©©

,ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s` xekay mixaeqd
.oiycwend ileqt x`y oiprl mb ok mixingn mdy xazqne

:`xnbd zvxzn,éànL úéa éøîà ék àîìcwx edf,øBëáameyn ¦§¨¦¨§¦¥©©¦§
íçøî déúMeã÷cici lr d`a dpi`y dxeng ezyecwy xnelk ,en` ¦§§¥¥¤¤

i`ny zia ea exingd jkitle .yecw `ed envrn `l` ,edeyicwdy
.ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s`yìáàx`y oiprl £¨

,ïéLc÷enä éìeñtdil`n d`a dpi` ixdy ,xzei dlw mzyecwy §¥©§¨¦
,myicwdy mc` ici lr `l`àì,mdixac z` i`ny zia exn` Ÿ

xzene ,dyecw mda oi` ectpy xg`ly mixaeq md dfay okzie
`ziixad ixac z` cinrdl `cqg ax jxved jkitl .mda libxdl

.oerny iaxa xfrl` iaxk oiycwend ileqt oiprl
:`xnbd dywn .`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàî÷Bìå§§¨

,ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéàileqt oiprl xaeqd ¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§
md mpeict xg`l s`y [zictpy men zlra z`hg oebk] oiycwend

.xeka oiprl mb jk xaeqy xazqne ,mzyecwa micner
:`xnbd zvxzn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà ék àîìc`weec edf ¦§¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§

éìeñôa]dïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,[ïéLc÷eîdxeng mzyecwy - ¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨
.zerna zqtzp dyecwde ,mzectl xyt`y oiprl(øåëáá) ìáà£¨

oiprl[BðBéãt ñtúéîì íélà àìc øBëa]dxeng ezyecw oi`y - §§Ÿ©¦§¦§©¦§
xn`py enk ,epeict z` zqtez `dzy jk lk(fi gi xacna)xFkA K`'©§
,'ebe 'dCtz `l fr xFka F` aUM xFka F` xFWàìxfrl` iax xn` §¤¤§¥Ÿ¦§¤Ÿ

lra dyrpy xg`ly xaeq `ed dfay okzie ,eixac z` oerny iaxa
`cqg ax jxved jkitl .ea libxdl xzene ,dyecw ea oi` ,men

.i`ny ziak xeka oiprl `ziixad ixac z` cinrdl
:`xnbd dywn .oerny iaxa xfrl` iax zhiy lr dywn `xnbd

ïðúc àä déì úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå(.`l zexeka)éìeñt ìk §©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¨¦§©¨§¥
ïéèçLð ïéLc÷enä[mhgeyl xzen-]æéìèéàa,weya -åokïéøkîð ©§¨¦¦§¨¦¨¦§¥§¦§¨¦

àøèéìa ïéì÷Lðå ,æéìèéàamixken miavwdy jxck ,[lwyn oin-] ¨¦§¥§¦§¨¦§¦§¨
.oileg ly xya,àîìàmewn lkn ,leg bdpn mda bdepy it lr s` ©§¨

c meyn ,ok zeyrl exizddéì úéøLc ïåékel xizn dz`y zngn - ¥¨§¨¥¥
xweia xknp xyad myy filh`a xeknl,ïéáæå éôè`ed siqen - ¨¥§¨¦

m` .ycwdl geeix dfa yie ,ycwdd cin xweia ezepwl einca dlrne
oerny iaxa xfrl` iax xq` recn ,oiycwend ileqt oiprl s` ok
eteqy oeictd zrya `ed rcei ,libxdl el xizz m` `lde ,libxdl
.miaexn minca ycwdd cin edctie ,miaexn minca xerd z` xeknl

:`xnbd zvxznøBòa çéaLnM äî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨©¤©§¦©¨
mb envr df ,xweia exkenl lekie mly e`iveny ,dlbxdd ici lr

,øNaa íâBtjzeg `ed okle ,xerd z` jezgl yyeg `edy meyn ¥©¨¨
dndad oi` aeye ,xerd zenilya mebtl `l ick ,envr xyad z`
libxdl el xizpy zngny xnel oi`e ,dlbxdd zngn xzei dey
geix o`k oi`y `vnpe ,miaexn minca ycwd cin dndad dcti

.ycwdl
:sqep uexiz,ïéáà éaøc déîMî àáøòîa (éøîà)xeq`y mrhd ¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦£¦¥

`ed ,oerny iaxa xfrl` iax zrcl libxdl,lecb oeifa edfy meyn
äàøpL éðtîdf ici lräãBáò ãáBòkleg ly,íéLãwa`ed ixdy ¦§¥¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦

.dilr xerd cera dndad lr [xerdn] getn dyer
:sqep uexiz,øîà ïéáà øa éñBé éaøzrcl libxdl xeq`y mrhd ©¦¥©£¦¨©

meyn `ed ,oerny iaxa xfrl` iax,äøéæb,libxdl el xizp m`y §¥¨
yegl yiíäî ìcâé ànL[oiycwend ileqtn-],íéøãò íéøãò ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦

migtp el epncfiy cr oze` hgyi `le zendad z` zedydl `eaiy
ileqt ly mixcr mixcr lcbi `ed jke ,xerd z` epnn epwiy

.dceare dfib xeqi`a mda lykidl `eaie ,oiycwend

úàèç ãìå êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שבת זודש עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dxenz(iying meil)

.`tt ax wtzqd drc efi` itl zx`an `xnbd .ceqil miktype
:`xnbd zx`anøîàc ïàîc àaéìàåmc z` laiwy ote`ay §©¦¨§©§¨©

,zeqek rax`a z`hgdäNBò ñBkz`,éeçc Bøéáçxg`ly xnelk ¤£¥¨
,milqtpe migcp zeqekd x`y lk ,cg` qekn zepzn rax` ozpy

,dn`l ektyieCì éòaéz àìlaiwy ote`a] wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
meyn .leqt oaxwdy xacd heyte ,[mdn xg` ca`e zeqek izya
,zeqek rax`a z`hgd mc z` laiwy ,my xaecnd ote`a `weecy
x`ydy it lr s`e ,epiptl mcd lky meyn ,xyk envr oaxwd
,cg` qekn zepzn rax` xak ozpy oeikn mewn lkn ,dn`l miktyp
did eli` mbe xg`n ,cg` qek ca`y o`k mle` .jka gafd xyked
exiag dyer qek ixdy] dn`l jtydl epice iegc did `ed ,epiptl
dzpy dxary z`hg enk ,`zerixl izxz ea yi ca`yk zrk ,[iegc

.jka lqtp envr oaxwd jkitle ,[dzinl dpicy] dca`e
øîàc ïàîc àaéìà Cì éòaéz ékz`hgd mc z` laiwy ote`ay ¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©

,zeqek rax`aäNBò ñBkz`,íééøéL Bøéáçx`yy xnelk ¤£¥¦©¦
md el`e .ceqil miktype ,z`hg ly mcd ixiiy enk mpic zeqekd

,wtqd iccv[ïðéøîà éî]céléî éðä[xyk zeqekd x`yay mcdy] ¦©§¦©¨¥¦¥
`weeceäééåøúì eäðúéàc àëéä,miniiw zeqekd ipyy ote`a - ¥¨§¦©§§©§©§

÷éøæ ,éòác àëéä ìëcmc dfi` wexfl leki `ed df ote`ay - §¨¥¨§¨¥¨¦
.dvxiyàkéì àä ,àëä ìáàca`e xg`ne ,ca` cg` qek ixd - £¨¨¨¨¥¨

z` wxf ixdy ,ef dcia` zngn iegc `ed aygp ,ewxefl xyt` i`e
.jka gafd lqtpe ,cea`e iegc `ed ixde ,df qek zrc lr `l mcd

àðL àì àîìc Bàepiptl miniiw zeqekd ipy m` oia welig oi` - ¦§¨Ÿ§¨
:`xnbd dwiqn .ef drcl xyk gafd ote` lkae ,ca` cg`dy e`

.e÷éz¥

äðùî
dpynaoke ,dca`e z`hg yixtnd ipic ihxt ex`azi epiptly

:zernd eca`e ,z`hg oaxw ziipw jxevl zern yixtndLéøônä©©§¦
Ck øçàå ,äézçz úøçà [áéø÷äå] (ùéøôäå) ,äãáàå úàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨

,äðBLàøä úàöîð[dca`y] ef ixd,úeîzdkld dxn`p jky ¦§¥¨¦¨¨
.zenz ,zxg`a dilra extike dca`y z`hgy ,ipiqn dynl

úBòî Léøônädnda mda zepwl ick(ùéøôäå) ,eãáàå ,Búàhçì ©©§¦¨§©¨§¨§
[áéø÷äå]dndal,úBònä eàöîð Ck øçàå ,íäézçz úàhç §¦§¦©¨©§¥¤§©©¨¦§§©¨

çìnä íéì íëéìBéz`hgd oicy ote` lkay ,oicd `ed oky ,ceai`l ¦¥§¨©¤©
.ceai`l glnd mil ekli zerna mb ,dzinl

,ïäézçz úBøçà úBòî Léøôäå ,eãáàå ,úàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦¨£¥©§¥¤
ïäî úàhç çwéì ÷étñä àìå,eyxtedy zexg`d zerndn -ãò §Ÿ¦§¦¦©©¨¥¤©

,úBðBLàøä [úBònä eàöîpL] (úåàöîðù)ipy eiptl yi zrke ¤¦§§©¨¨¦
.mdizgz eyxtedy zern ipyde ,eca`y zern cg`d ,zern ixeaiv

úàhç elàîe elàî àéáédpwie ,zernd ixeaiv ipy z` axri - ¨¦¥¥¥¥©¨
.z`hgl dnda zeaxernd zerndnøàMäå,ex`ypy zernd - §©§¨

äáãðì eìtégafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl mda eynzyi - ¦§¦§¨¨
.iept `edyk

,ïäézçz úàhç Léøôäå ,eãáàå ,Búàhçì úBòî Léøônäeàì ©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦©¨©§¥¤Ÿ
éøäå ,úBònä eàöîpL ãò dáéø÷äì ÷étñäd oaxwúàhç`vnp ¦§¦§©§¦¨©¤¦§§©¨©£¥©¨

,íeî ìòadndadeìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå ,øënz ©©¦¨¥§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§
.äáãðì¦§¨¨

çwéì ÷étñä àìå ,äézçz úBòî Léøôäå ,äãáàå úàhç Léøônä©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦¨©§¤¨§Ÿ¦§¦¦©
,øënéz ,íeî úìòa àéä éøäå Búàhç àöîpL ãò úàhç ïäî¥¤©¨©¤¦§¨©¨©£¥¦©£©¦¨¥

.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨

,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhç Léøônäe÷étñä àì ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨Ÿ¦§¦
éøäå ,äðBLàøä úàöîpL ãò dáéø÷äìe`vnp,íeî úìòa ïäézL §©§¦¨©¤¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤©£©

eøëné,odizy.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç elàîe elàî àéáéå ¦¨§§¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨
,dizgz zxg` yixtde ,dca`y z`hg oic z` zx`an dpynd

:dipya milrad extiky mcew dcea`d d`vnpeúàhç Léøônä©©§¦©¨
,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàåedáéø÷äì ÷étñä àìz`] §¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨Ÿ¦§¦§©§¦¨

,[dipyd.äðBLàøä úàöîpL ãòm`úçà ,úBîéîz ïäézL eéä ©¤¦§¥¨¦¨¨§¥¤§¦©©
ø÷éz ïäî,éaø éøác ,úeîz äiðMäå ,úàhç áextike xg`ny ¥¤¦§©©¨§©§¦¨¨¦§¥©¦

mcew d`vnpy it lr s` ,dzinl dcea`d oic ,zxg`a milrad
.dipya milrad extkzpyúàhç ïéà ,íéøîBà íéîëçådca`y ©£¨¦§¦¥©¨

àlà ,äúîote`aíéìòaä eøtékL øçàî úàöîpL.zxg`aïéàå ¥¨¤¨¤¦§¥¥©©¤¦§©§¨¦§¥
úBònäeca`e z`hgl eyxtedyàlà ,çìnä íéì íéëìBäote`a ©¨§¦§¨©¤©¤¨

íéìòaä eøtékL øçàî eàöîpLmipte`a jkitle .xg` oaxwa ¤¦§§¥©©¤¦§©§¨¦
,zxg`a milrad extiky mcew z`hgd z`vnpy ,o`k mix`eand
extiky mcew e`vnpy zern oiprl oke .drex `l` dzn dpi`

.glnd mil ekli `le ,dacpl elti ,milrad
äéîãa àéáéå døëBî ,íeî úìòa àéä éøäå ,úàhç Léøônä©©§¦©¨©£¥¦©£©§¨§¨¦§¨¤¨

,úøçàmilrad extiky xg`l s` dlke`le dhgeyl leki dpewde ©¤¤
.'zxg`a dilra extiky z`hg' zaygp ef oi`e ,xg` oaxwaéaø©¦

äiðL äáø÷ íà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàdpwy z`hgd-] ¤§¨¨§©¦¦§¥¦¨§¨§¦¨
,[dpey`xd inca okn xg`l milrad,[äðBLàøä] äèçLð àlL ãò©¤Ÿ¦§£¨¨¦¨

epiidc,dpey`xd z` hgy dpewdy mcew dipya milrad extiky
dpey`xdíéìòaä eøték øákL ,úeîzz`hg'k dpice ,xg` oaxwa ¨¤§¨¦§©§¨¦

.dzinl zkledy 'zxg`a dilra extiky

àøîâ
xg`le ,dizgz zxg` aixwde ez`hg dca` m`y ,dpyna epipy
.df oic epipy in zrck zxxan `xnbd .zenz ,dcea`d d`vnp okn

:`xnbd zwiicnàîòèote`a `weec -äézçz úøçà áéø÷äc ©£¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
,dzinl jlz dcea`d,äézçz úøçà áéø÷ä àì àäwx `l` ¨Ÿ¦§¦©¤¤©§¤¨

`l` dzn dpi` ,dizgz zxg` yixtd.äòBø:`xnbd zx`anépî ¨©¦
.df oic dpyp in zrck -éøîàc ,àéä ïðaøz`hgy ,[dpyna oldl] ©¨¨¦§¨§¦

dzidy,äLøôä úòLa äãeáàzyxten dzxagy drya xnelk £¨¦§©©§¨¨
,dipyd zaxwd mcew d`vnpe ,daxw `l oiicre zcnere.äòBø¨

:`yixl `tiqd oia dxizq `xnbd dywnLéøônä ,àôéñ àîéà¥¨¥¨©©§¦
,íäézçz íéøçà [úBòî] Léøôäå ,eãáàå úàhçì úBòî`le ¨§©¨§¨§§¦§¦¨£¥¦©§¥¤

,z`hg oda gwil witqd,zepey`xd zernd e`vnpeelàî àéáé̈¦¥¥
elàîe,z`hg.äáãðì eìté øàMäå:`xnbd zwiicnàîòè- ¥¥§©§¨¦§¦§¨¨©£¨

ote`a `weecelàîe elàî [àéáäc]df ote`ay ,dacpl x`yd elti §¥¦¥¥¥¥
mdipyn `iad ixdy ,zxg`a milrad extkzdy aygp xacd oi`

,cgi,ïäî ãçàî àéáä àäzern xeaivd,çìnä íéì BëéìBé ,éðMä ¨¥¦¥¤¨¥¤©¥¦¦§¨©¤©
zerndy it lr s`e .xg` oaxwa dilra extkzpy z`hg inc oick
eyixtd wxe ,xg` oaxwa extkzd milrady mcew e`vnp zepey`xd
df oice .dyxtd zrya `l` micea` zernd eid `le ,mixg` zern

ïàúà[dpyp-]ìitøîàc ,éaødzidy z`hgúòLa äãeáà £¨§©¦§¨©£¨¦§©
,äLøôä,dipyd zaxwd mcew d`vnpe.äúîokzi ike ,dyw ok m`e ©§¨¨¥¨

dyàLéøkå ,ïðaød eli`àôéñk.éaø ¥¨©¨¨§¥¨©¦
`id `iyewde ,`iyew oi` ax mya `ped ax zrcly zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .ax mya `a` iax zrcl wx,àðeä áøì àçéðä̈¦¨§©¨
,áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©
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`zax `zkld
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המוציא ברכת קודם מרנן'122- 'סברי לומר נוהגים (123.

מרנן' 'סברי אומר: ביחיד המקדש .124גם

åìåëéå úùøô [åðלקדש חב"ד מנהג ברכת- והן 'ויכולו' (הן

מיושב.127מעומדהקידוש) הכוס ושותין ,
úåáéú éùàøá [æðבקול] אומרים הקידוש קודם -128[

בסידור כנדפס וכו' עליכם .129'שלום

ïéìéçúîùëå [çð'ויכולו' כשאומר היינו -130.

úåøðá åéðéò ïúéì [èðשברכו בנרות עיניו ליתן יותר וטוב -
.131עליהם

zetqede mipeiv

Ò"‰עד"ז121) ‚Ú˙ ÔÓÈÒ·נוהגין בשבת חל אם פסח): (לגבי
ביתו בני ואת בניו את להוציא כדי הקידוש קודם ויכולו לומר
אחר ויכולו הציבור כשאמרו שמעו ולא הכנסת בבית היו שלא

ע"כ. התפלה.
לומר נוהגים מקום שמכל א סעיף רסח סימן על נתבאר וכבר
לומר יש שבת שבליל משום אמרוהו, כבר כשכולם גם 'ויכולו'

'ויכולו'. פעמים ג'
נ"ע122) אדמו"ר שלב: ע' היומן רשימת א, אדר טו יום היום

גם מרנן] סברי [התיבות - ובהבדלה בקידוש - אומר היה
התיבות. סכום לתשלום זה והי' לחם, על או שכר, על כשאמרום

סי"א.123) קעד בסימן הוא וכן סידור,
ביאר124) יד) (אות הסידור בקונטרס וראה ,28 ע' המנהגים ס'

שביחיד משום מוקפות אלו תיבות היו חב"ד מסידורי שבכמה
תיבות מנין להשלים שיאמרם שצריך וביאר אומרם, אינו
השומרים למלאכים פניה היא מרנן' ש'סברי וכן לע"ב, הקידוש

אותו.
לפי125) ומעומד רם בקול יחד כולם לאמרו ונוהגין יב: סעיף

צריכים והעדים בראשית במעשה להקב"ה מעידים אנו שבזה
אותו שיאמר טוב הכנסת בבית לאמרו שכח ואם מעומד להעיד

מעומד. שבקידוש
אף - מעומד אומרו היחיד שגם ב ס"ק בקונטרסֿאחרון (ושם

עדות). הגדת בזה שאין

לשתות126) או לאכול חכמים לתלמידי שאין טו, סעיף
שאנו המלך לכבוד מעומד להבדיל תיקנו בהבדלה ורק מעומד,
גמר אחר ישב בהבדלה וגם מעומד לויה ודרך אותו מלוים

ההבדלה.
ואנו127) ח: ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם פסח של הגדה

באגרות ועד"ז בפסח, הן בשויו"ט הן מעומד לקדש נוהגים
ט'. ע' הגדתי ראה בעמידה, אומרים קדוש קכט: ע' ח"ג קודש
קידוש (בענין שאלתי על במענה שעא: ע' היומן וברשימת
במסיבו המלך בס' העידו וכן בעמידה. קידשו לעולם בעמידה):
הלילה קידוש קידש מוהריי"ץ אדמו"ר שכ"ק קיג ע' ח"א

יד. ס"ק עט סי' השלחן בדי וראה בעמידה.
'שלום128ֿ) אומרים שבת בליל שחל דביו"ט מהא משמע כן

תשרי). יז ניסן, יט יום' ב'היום (כמבואר בלחש עליכם'
וכו'.129) עליכם שלום זה: יאמר לביתו כשיבוא סידור:

הצמחֿצדק אדמו"ר על מספרים החסידיםויש מגדולי ועוד
רבינו (סידור קודש שבת בליל 'שלוםֿעליכם' אומרים היו שלא

ערב). ע' והערות ציונים עם הזקן
השו"ע.130) בהגהת דבריו את משה' ב'דרכי פירש כן
(131.283 ע' כב חלק לקו"ש
בתחלתו.132) שא ובסימן סי"ג, צ בסימן עד"ז
יח.133) סעיף

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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Èלחנכו שחייב בנו והוא לחנוך הגיע אפילו לקטן ליתנו ויכול
והתירו סופרים מדברי אלא אינו זה חינוך מקום מכל במצות

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי חכמים לו

ליתנו צריך ושוטה לחרש אפילו או לו כשנותנו מקום ומכל
לעמוד רוצים כשהם מהם וליטלו ללכת רגליהם כשעקרו להם

והנחה עקירה יעשו שלא שאינוכדי שאף למעלה שנתבאר כמו
האסור דבר להאכילם אסור הרי מקום מכל שביתתם על מצווה
כיסו להם שנותן וזה שמ"ג בסי' שיתבאר כמו התורה מן בידים
שיודע כיון מקום מכל יום מבעוד להם שנותן פי על אף
איסור כמאכילם זה הרי להם נותן כן ולדעת בשבת שיוליכוהו
אין שאז והנחה עקירה יעשו שלא אלא היתר אין לפיכך בידים
והתירו גמורה) הרבים ברשות היה אם (אף תורה של איסור בזה
בעצמו. לעשות יבא שלא כדי דבריהם של איסור חכמים לו

יתננו ולא חמורו על יניחנו חמור עמו היה אם מקום ומכל
במצות שחייבים במינם ויש אדם בכלל שהם מאלו לאחד

בהם: ויתחלפו

‡Èבשבת לטלטל לו התירו אלו מכל אחד שום עמו אין ואם
מד' פחות פחות יום מבעוד לידו שבאה מציאה או כיסו
אלא היום משקדש רצופים אמות ד' יוליכם שלא דהיינו אמות
פחות וילך ויחזור לנוח מעט ויעמוד אמות מד' פחות עמהם ילך
למקום שיגיע עד יעשה וכן לנוח מעט ויעמוד אמות מד'
צריך אלא מפסקת זו עמידה אין משאו לתקן עמד ואם שביתתו

לנוח. כדי שיעמוד

אמות מד' פחות פחות טלטול שהתירו מקום בכל מחמירין ויש
שאין כיון כלום אינה העמידה אבל אמות מד' פחות בכל שישב
כדי לנוח רוצה הוא אלא ולהנפש לנוח בשביל בעמידתו כוונתו
במקום לדבריו לחוש וטוב אמות ד' טלטול איסור להתיר

שאפשר:

·Èלענין אלא מועיל אמות מד' פחות פחות אין מקום ומכל
לענין לא אבל הרבים ברשות אמות ד' מעביר איסור
מרשות הכנסה לענין ולא הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה
כיסו עם לביתו כשמגיע יעשה כיצד אלא היחיד לרשות הרבים
כרמלית או הרבים מרשות מכניס נמצא כדרכו יכניסנו אם
שם שיעמוד קודם ביתו לפתח שיגיע מיד אלא היחיד לרשות

מכתיפיו כגון זריקה כדרך שלא דהיינו יד כלאחר לביתו יזרקנו
רשות היא אם ואף התורה מן איסור זו בזריקה ואין ולאחריו
יבא שלא כדי לו והתירו סופרים מדברי אלא גמורה הרבים

כדרכו: להכניסו

‚Èמפני אמות מד' פחות פחות להוליכה יכול אינו ואם
יש אם אפילו וכן ממנו יגזלוהו שלא מלסטים שמתיירא
עליו יניחנו שאם הלסטים מפני עליו להניחו ומתיירא חמור עמו
ויגזלוהו הלסטים יראוהו שנתבאר כמו שיעמוד עת בכל ויטלנו

כאן שאין לביתו שיגיע עד כיסו עם לרוץ יכול שלממנו איסור
קודם לרוץ התחיל אם גמורה הרבים רשות היא אם אף תורה
רץ שהוא זמן וכל בשבת העקירה היתה שלא היום עליו שקדש
שיעמוד קודם ואז לבית סמוך שיגיע עד והנחה עקירה כאן אין
ביתו לתוך כיסו לזרוק הוא צריך הנחה ותיעשה ביתו פתח לפני

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניס שלא כדי יד כלאחר

אף להתיר יש כרמלית אלא הרבים רשות לנו שאין הזה ובזמן
ביתו פתח לפני שיעמוד קודם רק משחשכה לרוץ מתחיל אם
הנחה: בלא עקירה אלא כאן שאין שנמצא יד כלאחר יזרקנו

„Èהתירו לא לאט לילך אבל רץ כשהוא אמורים דברים במה
מעט יעמוד שלפעמים לפי יום מבעוד התחיל אם אפילו לו
בשבת והנחה עקירה עושה ונמצא וילך ויחזור דעת בלא
לו שאסור זו בריצה וזכרון היכר לו יש רץ כשהוא משא"כ

לשכוח: יבא ולא לעמוד

ÂËרץ היום עליו וקדש כתיפו על חבילתו שהיתה מי וכן
ביתו פתח לפני שמגיע עד הרבים ברשות אפילו תחתיה
לתקן מרוצתו באמצע עמד אם ואף יד כלאחר שם ויזרקנה
אי כן אם אלא כלל לעמוד אסור שלכתחלה (אלא פטור המשוי

אחר): בענין לו אפשר

ÊËסבור שהיה פושע שאינו בדרך לו שהחשיך במי זה וכל
מביתו שיצא מי אבל לעיר לבא ביום שהות יש שעדיין
אפילו או הרבים לרשות עמו כיסו והוציא לחשכה סמוך
לא שחשכה קודם ולהצניעו ממנו להסירו אח"כ ושכח לכרמלית
להצניעו לנכרי לומר אפילו האלו מהדרכים אחד שום לו התירו
רנ"ב: בסי' כמ"ש לחשכה סמוך כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל

יֿטז סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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שהקב מגדר"[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של"ה קדמונו

ע"עולם ד") התורה נפקת"י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה
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ב"ה סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל

הוא הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי"

לקמן צדק' ה'צמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה כח אותיות] ["חכמה' ביטול, בחינת שהיא
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה"
הביטול מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
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Èלחנכו שחייב בנו והוא לחנוך הגיע אפילו לקטן ליתנו ויכול
והתירו סופרים מדברי אלא אינו זה חינוך מקום מכל במצות

בעצמו. לעשות יבא שלא כדי חכמים לו

ליתנו צריך ושוטה לחרש אפילו או לו כשנותנו מקום ומכל
לעמוד רוצים כשהם מהם וליטלו ללכת רגליהם כשעקרו להם

והנחה עקירה יעשו שלא שאינוכדי שאף למעלה שנתבאר כמו
האסור דבר להאכילם אסור הרי מקום מכל שביתתם על מצווה
כיסו להם שנותן וזה שמ"ג בסי' שיתבאר כמו התורה מן בידים
שיודע כיון מקום מכל יום מבעוד להם שנותן פי על אף
איסור כמאכילם זה הרי להם נותן כן ולדעת בשבת שיוליכוהו
אין שאז והנחה עקירה יעשו שלא אלא היתר אין לפיכך בידים
והתירו גמורה) הרבים ברשות היה אם (אף תורה של איסור בזה
בעצמו. לעשות יבא שלא כדי דבריהם של איסור חכמים לו

יתננו ולא חמורו על יניחנו חמור עמו היה אם מקום ומכל
במצות שחייבים במינם ויש אדם בכלל שהם מאלו לאחד

בהם: ויתחלפו

‡Èבשבת לטלטל לו התירו אלו מכל אחד שום עמו אין ואם
מד' פחות פחות יום מבעוד לידו שבאה מציאה או כיסו
אלא היום משקדש רצופים אמות ד' יוליכם שלא דהיינו אמות
פחות וילך ויחזור לנוח מעט ויעמוד אמות מד' פחות עמהם ילך
למקום שיגיע עד יעשה וכן לנוח מעט ויעמוד אמות מד'
צריך אלא מפסקת זו עמידה אין משאו לתקן עמד ואם שביתתו

לנוח. כדי שיעמוד

אמות מד' פחות פחות טלטול שהתירו מקום בכל מחמירין ויש
שאין כיון כלום אינה העמידה אבל אמות מד' פחות בכל שישב
כדי לנוח רוצה הוא אלא ולהנפש לנוח בשביל בעמידתו כוונתו
במקום לדבריו לחוש וטוב אמות ד' טלטול איסור להתיר

שאפשר:

·Èלענין אלא מועיל אמות מד' פחות פחות אין מקום ומכל
לענין לא אבל הרבים ברשות אמות ד' מעביר איסור
מרשות הכנסה לענין ולא הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה
כיסו עם לביתו כשמגיע יעשה כיצד אלא היחיד לרשות הרבים
כרמלית או הרבים מרשות מכניס נמצא כדרכו יכניסנו אם
שם שיעמוד קודם ביתו לפתח שיגיע מיד אלא היחיד לרשות

מכתיפיו כגון זריקה כדרך שלא דהיינו יד כלאחר לביתו יזרקנו
רשות היא אם ואף התורה מן איסור זו בזריקה ואין ולאחריו
יבא שלא כדי לו והתירו סופרים מדברי אלא גמורה הרבים

כדרכו: להכניסו

‚Èמפני אמות מד' פחות פחות להוליכה יכול אינו ואם
יש אם אפילו וכן ממנו יגזלוהו שלא מלסטים שמתיירא
עליו יניחנו שאם הלסטים מפני עליו להניחו ומתיירא חמור עמו
ויגזלוהו הלסטים יראוהו שנתבאר כמו שיעמוד עת בכל ויטלנו

כאן שאין לביתו שיגיע עד כיסו עם לרוץ יכול שלממנו איסור
קודם לרוץ התחיל אם גמורה הרבים רשות היא אם אף תורה
רץ שהוא זמן וכל בשבת העקירה היתה שלא היום עליו שקדש
שיעמוד קודם ואז לבית סמוך שיגיע עד והנחה עקירה כאן אין
ביתו לתוך כיסו לזרוק הוא צריך הנחה ותיעשה ביתו פתח לפני

היחיד. לרשות הרבים מרשות יכניס שלא כדי יד כלאחר

אף להתיר יש כרמלית אלא הרבים רשות לנו שאין הזה ובזמן
ביתו פתח לפני שיעמוד קודם רק משחשכה לרוץ מתחיל אם
הנחה: בלא עקירה אלא כאן שאין שנמצא יד כלאחר יזרקנו

„Èהתירו לא לאט לילך אבל רץ כשהוא אמורים דברים במה
מעט יעמוד שלפעמים לפי יום מבעוד התחיל אם אפילו לו
בשבת והנחה עקירה עושה ונמצא וילך ויחזור דעת בלא
לו שאסור זו בריצה וזכרון היכר לו יש רץ כשהוא משא"כ

לשכוח: יבא ולא לעמוד

ÂËרץ היום עליו וקדש כתיפו על חבילתו שהיתה מי וכן
ביתו פתח לפני שמגיע עד הרבים ברשות אפילו תחתיה
לתקן מרוצתו באמצע עמד אם ואף יד כלאחר שם ויזרקנה
אי כן אם אלא כלל לעמוד אסור שלכתחלה (אלא פטור המשוי

אחר): בענין לו אפשר

ÊËסבור שהיה פושע שאינו בדרך לו שהחשיך במי זה וכל
מביתו שיצא מי אבל לעיר לבא ביום שהות יש שעדיין
אפילו או הרבים לרשות עמו כיסו והוציא לחשכה סמוך
לא שחשכה קודם ולהצניעו ממנו להסירו אח"כ ושכח לכרמלית
להצניעו לנכרי לומר אפילו האלו מהדרכים אחד שום לו התירו
רנ"ב: בסי' כמ"ש לחשכה סמוך כיסו עם שיצא בו ופשע הואיל

יֿטז סעיפים בדרך לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב' חלק
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שהקב מגדר"[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של"ה קדמונו

ע"עולם ד") התורה נפקת"י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה

äîëçá ùáìúîå äøåù ä"á óåñ ïéà øåà î"î
.äîëçá ä"éåä ù"îë ,äàìò

ב"ה סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל

הוא הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי"

לקמן צדק' ה'צמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה כח אותיות] ["חכמה' ביטול, בחינת שהיא
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה"
הביטול מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
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c"agרקפ i`iyp epizeax zxezn

בה. להתלבש ב"ה סוף אין לאור אפשר שבחכמה,

דכל מציאות, באיזו נתפס שיהי' א"א ב"ה סוף דאין

מוגבל בלתי לדבר וא"א מוגבלת היא מציאות

ענינה שחכמה היות אבל מוגבל, בדבר להתלבש

אין שורה שבו כלי היא כן על המציאות, והעדר ביטול

ב"ה]. סוף

ìùî úàø÷ð ,ú÷ôð äîëçîã ,äøåúä ïëìå
ìùîðä úåäîî åðéàù ô"òà ìùîä åîëã .éðåîã÷ä

áåìî ìùîðä äæ ìë íò ììëåáå ,ìùîä êåúá ù
äøåúäå äîëçä êë ,ìùîðä åâéùé à÷åã åãé ìòå

.ä"á óåñ ïéà øåàì ùåáì àéä
" נקראת שהתורה מה יובן הקדמוני",משלובזה

ונמשל, משל של כיחס הוא להקב"ה התורה בין שיחס

כלל הנמשל ממהות ואינו זר דבר הוא שמשל דכמו

הנמשל את להשיג אפשר ידו ועל בו מקום שמכל אלא

גם ככה המשל, בתוך מלובש הנמשל של שהשכל לפי

אין הרי אחד דמצד להקב"ה, התורה יחס בענין הוא

בארוכה, (וכנ"ל חכמה מגדר ומתנשא רם ב"ה סוף
וא"כ בעלמא), "שם" כמו הן ספירות העשר שכל
מכל אבל ב"ה, סוף אין לגבי זר דבר כמו היא החכמה
הנמשל (כמו בחכמה מלובש ב"ה סוף אין מקום

המשל). בתוך המלובש

.äîìùë øåà äèåò ù"îëå
על קאי דאור כשלמה, אור עוטה שנאמר וזהו
לבוש כמו היא והתורה אור, ותורה וכמ"ש תורה
וחכמה. בתורה מלובש יתברך שהוא להקב"ה, ושלמה

óåñ ïéà øåà åéæî úåðäéì ìëåé äøåúä ÷ñò é"ò ïëì
.íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáî ,ùîî ä"á

ובאורייתא בחכמה מלובש ב"ה סוף שאין מאחר
האדם יוכל התורה עסק ע"י כן, על נפקת), (דמחכמה
קדמונו מבחינת ממש, ב"ה סוף אין אור מזיו ליהנות

עולם. של

a wxt yipi` aiig d''c
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פי'Â‰�‰(כא) כו' בה יולד ואיש איש יאמר ולציון כתיב
עצמו מצד באה אדל"ע שכאשר עתה כמו לא
תחלה מזריע איש ענין שזהו כנ"ל כלל אדל"ת בלא
בלא גם זכר בחי' איש לציון יולד לע"ל אבל נקבה שיולדת
איש וזהו זכר יולדת תחלה מזרעת שאשה כמו אדל"ת
תחלה מזרעת דאשה מ"ן העלאת מצד א' בה יולד ואיש
תחלה מזריע איש מצד שנולד שני איש והב' זכר שיולדת
א' (שהרי וד"ל א' איש בבחי' כא' כלולים הכל ויהיה כו'
ממש כא' ומ"ד מ"ן בחי' שיוכללו מפני יולדו א' ולא יולד
כו' בני בו שנאמר משיח לידת בחי' שהוא א' איש ויולד
דבחי' בעוה"ז ומע"ט תשובה ע"י שבא כו' ילדתיך היום
בענין למעלה מבואר הנה הענין וביאור וד"ל) דוקא או"ח

שע להוסיףאדל"ת מעשיות מצות ע"י שהוא אדל"ע ושה
כו' תחלה מזרעת אשה ענין זהו באצי' הויה דשם אור
מלובשים הן הרי המצות שנעשים שני' אלפי ו' כל והנה
לא למעלה מ"ן בהעלאת עולין כשהן וגם גשמיים בדברי'
שהוא הויה בשם עליונים אורות תוס' בחי' רק מזה נעשה
מצותי בענין כנ"ל דאצי' אדם שנק' דז"א מקיפים בבחי'
המצות יעלו לע"ל אבל כו' ומתעטף תפילין שמניח כו'
שהמה כמו והוא העצמי שרשן בשרש עכשיו דכנ"י
ממש א"ס בבחי' שהן ממש ב"ה אא"ס ועצמות בפנימי'

שהן כמו ולא גבול בלי מאד מצותך רחבה שאמר כמו
אדם שנק' דז"א דאורות כלים על והעלם מקיף בבחי' באין
בחסד למעלה יגיע דעכשיו וחסד צדקה מצות וכמו כו'
להיות וטלית תפילין מצות וכן כו' שהוא כמו ממש דא"ס
כמו ת"ת מצות גם וכך וכה"ג א"ס בעצמות שהוא כמו
חכמה שנק' ממש א"ס בעצמות היא שבתורה שהחכמה
ולא כלל מספר אין דלתבונתו הקדמוני משל או הקדומה
דא"א דח"ע ומקיף לבוש בבחי' להיות למטה שיורדת כמו
הן יו"ד של וקוצו דיו"ד בכלל הויה שם שנק' וז"א ואו"א
בהן יאיר המצות בכל וכך כו' בכלל וחכמה כתר בחי'
באדם גם שעתה ממש שבמהו"ע ית' רצונו ועצמות פנימית
המורים עליונים וציונים אותיות כמו רק אלא אינו דאצי'
(כמ"ש עליונות שבמצות דא"ס האור עצמות בחי' על
על המורה המראה כמו אלא שאינו מראיך את הראיני
יעשה אשר א' ע"ז שגם עלמא דמארי בתפילין כמו העצם)
והמשכות מהארות רק והוא בהם וחי דלעילא האדם אותם
בעטפו וכן דאצי' האדם שבראש בתפילין שמאיר בהעלם
כמו יתגלה לע"ל אבל כשלמה אור עוטה דכתיב בטלית
במקיפים וכן א"ס בעצמות הוא דטלית דשלמה זה שאור
ומצוה מצוה בכל וכה"ג שבראשו דתפילין בתים דד'
ציון בת לע"ל תקרא לא למטה שכנ"י לפי והוא כו' בפרט
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מפני והיינו כו' יאמר ולציון מ"ש והוא עצמו ציון אלא
אור והיה וכמ"ש ממש שוין יהיו אלא מז"א תקבל שלא
כאור שבעתיי' יהיה החמה ואור כו' החמה כאור הלבנה
מפני כו' ממש ש"ע דקדמונו קדם ימי בחי' שהן הימים ז'

גם שלמעלה אא"ס מעצמות לקבל יותר עוד המל' שתעלה
כנ"י שתקרא וזהו בכלל הימים ז' אור שנק' דא"ק מפנימי'
ממש העצמות ורצון מחפץ שתקבל חפץ ארץ לע"ל

כנ"ל: במהו"ע ממש שהן כמו שבמצות

dkepgd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÈÎוידוע לה'. שבת הארץ ושבתה כו' הארץ אל תבואו
כי מיד הפסוק משמעות כי הוא בזה לדקדק שיש מה
ויובן שנים. שש קודם הארץ ושבתה אזי הארץ אל תבואו
גבוה שהתורה מצינו דלפעמי' ותפלה תורה ענין בהקדם
שיש מצינו ולפעמי' כולם, כנגד ות"ת כמשארז"ל מתפלה
יתפלל והלואי כמאמר התורה בחי' כנגד בתפלה יתרון

כ וארז"לאדם ה' למודי בניך וכל כתי' הנה כולו, היום ל
ולהבין כו') שעוסקי' ת"ח (אלו בוניך אלא בניך תקרא אל
והלא העולם נברא מאמרות בעשרה מארז"ל תחלה י"ל זה
הוא הא' פרושי' שני בזה ויש להבראות יכול אחד במאמר
מאמר נמי בראשי' כי בראשית מאמר הוא א' מאמר פי' כי

בחי' היינו א' במאמר העולם נברא הי' אם כי ופי' הוא
והיינו נעלה היותר אחר באופן העולם הי' בראשי' מאמר
מענין מימין מזוזה בד"ה בת"א (וע' יותר ביטול בחי' שהי'
אף כי מאמרות בעשרה שנברא כעת מאשר ע"ש) חפץ
שכולל נעלה היותר הוא בראשית מאמר בי"מ שנברא כעת
הפשוט דרך ע"פ גם והוא בהיפוך מפרשי' ויש הי"מ, כל
נברא הי' אם מאשר נעלה היותר הוא בע"מ שנברא מה כי
שנברא ועתה מל' בחי' היינו א' מאמר כי א' במאמר
ולכן כו' וכתר חכ' מבחי' ג"כ בה יש הרי מאמרות בעשרה
הקבלה וע"ד כו' מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא אור

דע"ק. ז"ת המה בראשית ימי שבעת

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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¯Â‡È·Âאלף לתלפיות בנוי דוד כמגדל כתיב דהנה הענין
ואעשך באברהם מ"ש ע"ד הוא כמגדל המגן,
ע' העמדת לא מנח אברהם שאמר במד"ר ואי' גדול לגוי

אני ממך א"ל כיאומות, בה דכתיב אומה אותה מעמיד
ריבוי והם אומות שבעים הם הלא ולכאורה גדול, גוי מי
השמים מן קדשך ממעון השקיפה כמ"ש הענין אך יותר,
רם אומרים אוה"ע כי משמים, הבט וכתיב עמך, את וברך
אם אשר הגבוה למקום א"ע מתנשאים שהם גוים כל על
שמים אבל בנ"י, על שולטים הם ולכן לו תתן מה צדקת
כל כמ"ש תורה הוא ומים חכ"ע הוא מים מים, שם הוא
ע"י ההשפעה שיהי' מבקשים אנו וזה למים, לכו צמא
המקיימים נש"י דוקא הוא בשמים כי דוקא השמים
גדול בחי' שממשיכים גדול הגוי הם שישראל וזהו תומ"צ,
אלקינו בעיר מאד ומהולל ה' גדול כמ"ש באלקים הוי'
הדבקים ואתם כמ"ש הוי' לשם דבקים הם שנש"י מפני

לנש"י קרובים שהאלקים קרובים אלקים לו אשר וז"ש בה'
מאברהם. מעמיד הוא אומה ואותה בה', דבוקים שהם

Â‰ÊÂ'ושיהי נש"י מקור כנס"י מל' הוא דוד כי דוד כמגדל
הוא אלף כי המגן, אלף ע"י הוא בדוד ההגדלה
חסד נוצר מ"ש ע"ד והוא בל"ג, על ומורה עצום מספר
שניתנה משה על המגן אלף דרשו ובמדרש לאלפים,
במחשבה עלו דורות שתתקע"ד דור לאלף ידו על התורה
אנכי. בה שנאמר התורה ניתנה דורות כ"ו ואחר להבראות
כתיב הנה כי בו, החוסים לכל הוא מגן מ"ש יובן ובזה
יש דקדושה אדם נגד כי באדם, מבטוח בהוי' לחסות טוב
טוב לכן באדם האדם שלט אשר עת כמ"ש דבליעל אדם
בו, החוסים לכל מגן אבל באדם, מהבטחון בהוי' החסיון
קוצא בשום אתרמיז דלא א"ס הוא בו כי ה', כתיב לא
של שהמגן לך מגן אנכי מ"ש וזהו סתם, בו וזהו ואתא

מאנכי. הוא אברהם
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מפני והיינו כו' יאמר ולציון מ"ש והוא עצמו ציון אלא
אור והיה וכמ"ש ממש שוין יהיו אלא מז"א תקבל שלא
כאור שבעתיי' יהיה החמה ואור כו' החמה כאור הלבנה
מפני כו' ממש ש"ע דקדמונו קדם ימי בחי' שהן הימים ז'

גם שלמעלה אא"ס מעצמות לקבל יותר עוד המל' שתעלה
כנ"י שתקרא וזהו בכלל הימים ז' אור שנק' דא"ק מפנימי'
ממש העצמות ורצון מחפץ שתקבל חפץ ארץ לע"ל

כנ"ל: במהו"ע ממש שהן כמו שבמצות

dkepgd xry
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ÈÎוידוע לה'. שבת הארץ ושבתה כו' הארץ אל תבואו
כי מיד הפסוק משמעות כי הוא בזה לדקדק שיש מה
ויובן שנים. שש קודם הארץ ושבתה אזי הארץ אל תבואו
גבוה שהתורה מצינו דלפעמי' ותפלה תורה ענין בהקדם
שיש מצינו ולפעמי' כולם, כנגד ות"ת כמשארז"ל מתפלה
יתפלל והלואי כמאמר התורה בחי' כנגד בתפלה יתרון

כ וארז"לאדם ה' למודי בניך וכל כתי' הנה כולו, היום ל
ולהבין כו') שעוסקי' ת"ח (אלו בוניך אלא בניך תקרא אל
והלא העולם נברא מאמרות בעשרה מארז"ל תחלה י"ל זה
הוא הא' פרושי' שני בזה ויש להבראות יכול אחד במאמר
מאמר נמי בראשי' כי בראשית מאמר הוא א' מאמר פי' כי

בחי' היינו א' במאמר העולם נברא הי' אם כי ופי' הוא
והיינו נעלה היותר אחר באופן העולם הי' בראשי' מאמר
מענין מימין מזוזה בד"ה בת"א (וע' יותר ביטול בחי' שהי'
אף כי מאמרות בעשרה שנברא כעת מאשר ע"ש) חפץ
שכולל נעלה היותר הוא בראשית מאמר בי"מ שנברא כעת
הפשוט דרך ע"פ גם והוא בהיפוך מפרשי' ויש הי"מ, כל
נברא הי' אם מאשר נעלה היותר הוא בע"מ שנברא מה כי
שנברא ועתה מל' בחי' היינו א' מאמר כי א' במאמר
ולכן כו' וכתר חכ' מבחי' ג"כ בה יש הרי מאמרות בעשרה
הקבלה וע"ד כו' מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא אור

דע"ק. ז"ת המה בראשית ימי שבעת

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik
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¯Â‡È·Âאלף לתלפיות בנוי דוד כמגדל כתיב דהנה הענין
ואעשך באברהם מ"ש ע"ד הוא כמגדל המגן,
ע' העמדת לא מנח אברהם שאמר במד"ר ואי' גדול לגוי

אני ממך א"ל כיאומות, בה דכתיב אומה אותה מעמיד
ריבוי והם אומות שבעים הם הלא ולכאורה גדול, גוי מי
השמים מן קדשך ממעון השקיפה כמ"ש הענין אך יותר,
רם אומרים אוה"ע כי משמים, הבט וכתיב עמך, את וברך
אם אשר הגבוה למקום א"ע מתנשאים שהם גוים כל על
שמים אבל בנ"י, על שולטים הם ולכן לו תתן מה צדקת
כל כמ"ש תורה הוא ומים חכ"ע הוא מים מים, שם הוא
ע"י ההשפעה שיהי' מבקשים אנו וזה למים, לכו צמא
המקיימים נש"י דוקא הוא בשמים כי דוקא השמים
גדול בחי' שממשיכים גדול הגוי הם שישראל וזהו תומ"צ,
אלקינו בעיר מאד ומהולל ה' גדול כמ"ש באלקים הוי'
הדבקים ואתם כמ"ש הוי' לשם דבקים הם שנש"י מפני

לנש"י קרובים שהאלקים קרובים אלקים לו אשר וז"ש בה'
מאברהם. מעמיד הוא אומה ואותה בה', דבוקים שהם

Â‰ÊÂ'ושיהי נש"י מקור כנס"י מל' הוא דוד כי דוד כמגדל
הוא אלף כי המגן, אלף ע"י הוא בדוד ההגדלה
חסד נוצר מ"ש ע"ד והוא בל"ג, על ומורה עצום מספר
שניתנה משה על המגן אלף דרשו ובמדרש לאלפים,
במחשבה עלו דורות שתתקע"ד דור לאלף ידו על התורה
אנכי. בה שנאמר התורה ניתנה דורות כ"ו ואחר להבראות
כתיב הנה כי בו, החוסים לכל הוא מגן מ"ש יובן ובזה
יש דקדושה אדם נגד כי באדם, מבטוח בהוי' לחסות טוב
טוב לכן באדם האדם שלט אשר עת כמ"ש דבליעל אדם
בו, החוסים לכל מגן אבל באדם, מהבטחון בהוי' החסיון
קוצא בשום אתרמיז דלא א"ס הוא בו כי ה', כתיב לא
של שהמגן לך מגן אנכי מ"ש וזהו סתם, בו וזהו ואתא

מאנכי. הוא אברהם
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íéøáàä ìò úåçåëä úòôùä
האברים של ההשפעה את נ"ע הרבי הסביר עכשיו עד

הרבי כעת בהם, המלובשים הרוחניים הכוחות על הגשמיים

והוא האברים, אל הכוחות של ביחס נוסף פן מציג נ"ע

האברים: על הכוחות השפעת

úåçëä ìà íéìèá íéøáàä íðîà,במוחש שרואים וכמו

וכן אותה שמניע התנועה כח אל בטלה הגשמית שהיד

האברים ïëבשאר àì íàã)לכוחות בטלים היו àìשלא
('åë íäì íéìë úðéçáá åéäבזה מתבטא úåçëäùוהביטול

,'åë íúåà íéâéäðîå íéøáàä ìò äìùîîå äèéìù íäì ùé
ïë ìò íéøáàäá úåìâúä úðéçáá ïä úåçëäù éôì åðééäå
íéìë ïäù éðôî àåä àôåâ äæå ,íéøáàä úà íéâéäðî íä
,íäá íéìâúî úåçëä ïë ìò ùôðä úøåö øåàì íééåàøä

ùéù òãåðëåשל èìåùåאופן ìùåî ùéáìîäù úåùáìúä
ïìöéì àðîçø íéìåâìâá åîëå ùáåìîä ìòחלילה שאם

לא הנפש הרי חיים בעל של בגוף אדם נפש מתלבשת

בעל אותו ואז חי, הבעל גוף בתוך עצמה את לבטא מסוגלת

ולא בתוכו סובלת שהיא הרוחנית, הנפש על שולט חיים

של גלגול על מדובר אם זאת ולעומת בו. להתבטא מצליחה

היא לנשמה כלי הוא שהגוף כיון הרי אדם, בגוף נפש

ידו על ולהתבטא בו להתגלות øàáúðùמסוגלת åîëå
øçà íå÷îá29ùéáìîäù éôì åðééäå חי, בעל של גוף כמו

אדם נפש éìëשמלביש úðéçáá åðéàאדםראוי לנפש

.'åë íù äìâúî ùôðä ïéà àìéîîå
éìë úðéçáá íä éøä íéøáàä óåâá ùôðä úåùáìúäá ìáà
íäéìò íéèìåùå íéìùåî íä ïë ìòå íäá íéìâúî úåçëäå

,'åë íâéäðäìבין שלם וחיבור הדדית השפעה יש כן ואם

הנפש כוחות על משפיע אחד מצד הגוף לגוף, הנפש

ידם. על ומונהג אליהם בטל שני מצד אך אותם, ומגשם

êøãá åðéà íéøáàä ìò úåçëäã úàæ äìùîîå äèéìù ïëìå
íúåà íéçéøëî úåçëäù çøëäלמרות שמשתמשים-

הכרח של באופן לא זה 'שליטה' של äîבמושג íà éë
.'åë íäìù úåìâúäå úåùáìúä éãé ìò íäá íéìòåôù

úàæ ïáåéåשל באופן לא באברים מתלבשים הכוחות כיצד

התבוננות ידי על úåçëäהכרח, úåùáìúäáהרוחניים

äòåðúäעצמם çëá ùáìúîùë ìëùä çë åîë äæá äæ
àðååâ éàäëå øåéöä úëàìîá åâéäðîå,הדרך זה ועל –éøä

áåéç éôë úåéäì åá ìòåôù äî íà éë çøëä êøãá äæ ïéà
.'åë ìëùä

לא זה הרי פנימיים כוחות על מדובר שאם הוא בזה והכלל

זאת ולעומת התלבשות, של באופן אלא הכרח של באופן

כח כמו מקיף, באופן הפועלים כוחות על כשמדברים

הכרח. בדרך גם לפעול יכול זה הרי הרצון,

נ"ע: הרבי של ìòåôùובלשונו ïåöøä úìåòô åîë äæ ïéàå
äìòð çë åúåéäì çøëä êøãá åäæù íéøáàäå úåçëä ìëá
úåìâúä çéøëî àåä éøä ïåöøä çë úåìâúäá ïëì íöòá

,'åë úåçëäהוראות את להבין מסוגל שלא קטן ילד וכמו

בדרך דבריו את לעשות צריך ולפעמים המבוגר האדם

כח שהוא הרצון כח כך ביניהם. ריחוק שיש כיון הכרח,

פעולתו ולכן אליו כלים אינם האברים הרי ומרומם, נעלה

כפיה. של בדרך גם היא בהם

àìéîî íéìèáúîù àåä åðåöøì íéòîùðù íéøáàäá ïëå
.'åë ïåöøä éðôìמשהו לעשות חשק לו שאין אדם כמו -

את להכריח הרצון לכח ועוצמה תקיפות יש הרי מסוים,

מצד בהם מעוניין שלא דברים גם לעשות והנפש הגוף

כוחות שני על כשמדברים זאת לעומת הפנימים. הכוחות

הוא הפעולה אופן הרי בשני אחד שמתלבשים פנימיים

הפנימיים הכוחות עניין שכל כיון התלבשות, של באופן

והשפעת הכלי, בתוך וצמצום התחשבות של באופן הוא

קירבה של באופן היא זה על זה הפנימיים הכוחות

והדדיות.

ïë åðéà íééîéðô úåçëäá ìáàוהכרח כפיה íàבדרך éë
ïåéìòä çë áåéç éôë ïåúçúä çëä úåéäì íéìòåôù äî

'åë úåìâúäå úåùáìúä éãé ìò éîéðô êøãá åäæù,כלומר -

ידי על לא הוא אחר פנימי כח על אחד פנימי כח השפעת

התקרבות ידי על להיפך, אלא ורוממות התנשאות

לשנות שמצליח עד השני, בכח האחד הכח של והתלבשות

בפנימיותו עליו ולהשפיע .אותו
åלדוגמאäî åîëהידוע הכלל את èéìùשאומרים çåîäù

ìòåôù íà éë çøëä êøãá äèéìù äæ ïéà éøä áìä ìò
ההתבוננות ידי על åëëæîåהשכל áìáù òáèäá úåùéìç

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëå ,'åë30(תניא(éðôî íòèä
çåîäî úåéç ìá÷î áìäùמק הוא המוח החיותשהרי ור

ויש חיותו, מקור הוא שהמוח מרגיש והלב האברים, כל של

ביניהם, áìäùשייכות éãé ìò åðééäå ,'åë èéìù çåîä ïë ìò
çåîä ìà éìë àåäממנו לקבל èéìùומעוניין çåîä ïë ìò

éîéðô øåà úðéçáá áìä ìòוהזדהות התגלות åשל ,'åëכמו

בשני, אחד הפנימיים הכוחות של בהשפעה àåäשהוא ïë
.'åë íéøáàäá úåçëä úèéìù

ùôðá úé÷åìàä ùôðä úåùáìúäá úåéðçåøá ïéðòä ïë åîëå
úéîäáä ùôðä ìò èìåùå ìùåî úé÷åìàä ùôðäù úéîäáä

çøëäá äèéìù úðéçáá åðéðò ïéàיש שבודאי למרות -
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ההשפעה לא זו הכרח, של באופן היא שהשליטה לפעמים

עיקר אלא הבהמית, הנפש על האלוקית הנפש של האמיתית

פנימית, והשפעה התלבשות של באופן דוקא éëההשפעה

íéëñé úéîäáä ùôðäù êåëéæäå ïå÷éúä åá ìòåôù äî íà
úé÷ìàä éðéðòá äöøé àåä íâù ãò úé÷åìàä ùôðä éðéðò ìò

.øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë

ohw hxtl ,a"xrz ,zereayd bg
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"כלי החומריות. אחרי נמשך ולכן בגלוי, מאיר ואינו בהעלם העצמי רצונו הנ"ל: לכל הסיבה
מלא" "כלי אבל בה. הנשפעים וחסדים ישועות לקבל כוס הוא גשמיות, מתאוות ריקן"

העליונים. החסדים את מחזיק" "אינו החומריים, מרצונותיו

‰p‰Âּבחּוצה ׁשהּוא לפי הּוא זה, ּבכל העּקרית הּסּבה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ּבהעלם אצלֹו הּוא העצמי ׁשהרצֹון והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ.

ולכ ּבגלּוי, אצלֹו מאיר ואינֹו ּבכלוהסּתר נמׁש הּוא ן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּתליא ּבהא ּדהא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות אחרי ּדלפייגעניניו , ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

הּפנימי הרצֹון מתעּלם החמרּיים, הענינים אחרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנמׁש
מתּגּבר העצמי הרצֹון התעּלמּות ידי ועל ּביֹותר, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָוהעצמי
ּבמחׁשבֹות מלא ׁשהּוא מאחר ּדהּנה ּביֹותר, והּגּסּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהעביּות
הּגׁשמּיים, ותאוֹותיו ּגּופֹו ּומעניני העֹולם מהבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּורצֹונֹות
ּדוקא ּכי טֹוב, ּדבר ּבעצמֹו להחזיק יכֹול אינּנּו הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהרי
רז"ל ׁשאמרּו וזהּו מחזיק, אינֹו מלא אבל מחזיק ריקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכלי
האּׁשה "אין ׁשמֹו", צבאֹות ה' עׂשי בעלי "ּכי ּפסּוק ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹעל
ׁשּתהיה ּפרּוׁש ּכלי", ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכֹורתת
ּדכתיב ענין וזהּו ההׁשּפעה, ּבחינת לקּבל קּבּול ּכלי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבבחינת
יׂשראל נׁשמֹות מקֹור יׂשראל ׁשּכנסת אּׂשא", יׁשּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ"ּכֹוס
ּבחינת הם הם יׁשּועֹות, ּבחינת לקּבל ּכלי ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַהּוא
ּדוקא ריקן ּכלי הּנה ואמנם ּבּה, הּנׁשּפעים העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָחסדים
ּדכאׁשר והּכּונה זאת", ּכל "ואמּונה ּבבחינת להיֹות ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמחזיק
הּוא אז ּתֹורה, ּפי על ּומתנהג עצמּיים מרצֹונֹות ריק ְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּוא
ּגּלּוי ענין ׁשהּוא האמּתית האמּונה ּבֹו ּומתּגּלה טֹוב ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָּכלי
מחזיק, אינֹו מלא ּכן ּׁשאין מה הּנ"ל, והעצמי הּפנימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָרצֹון
לאמר הּגׁשמּיים רצֹונֹותיו מּכל מלא הּוא ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהינּו
אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁש"ּזה
ּבמי ּגם ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו ּכלל, ּבּטֹוב רֹוצים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינם
טבע נעׂשה וההרּגל ּותפּלה, ּבתֹורה טֹוב ּבחּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהתחּנ
ּבזה מתעֹורר ּגם ולפעמים ּתֹורה, ּבדברי ׁשּמיּקר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאצלֹו
לעמקֹו הּדבר להבין וחפיצה ּבחׁשיקה טֹובה ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָּבהתעֹוררּות
ּבריֹו על ההּוא ּבענין להבין ּדעּתֹו ּומעמיק ּדוקא, ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָֻולאׁשּורֹו
לֹו ויׁש ההּוא הענין ׁשל ּבהּׂשכלי מתּבֹונן וגם נכֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבסדר
ּבכל לזה ונתּון מסּור הּוא ּכאּלּו ההיא לּׁשעה ּבזה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָחּיּות

עני ּפרטי ּכל וחֹוׁשב ּבזה מעּין ּכי והראיה ודעּתֹו, נילּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ההּוא הענין ּכי עד ּבׂשכלֹו היטב וׁשֹוקלֹו ההּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׂשּכל
ּפרטיו לכל ּומסּדר ׁשלם ּדבר ּבקפסא ּכמּנח אצלֹו ְְְְְְְֵֶָָָָָָָָָֻֻֻהּוא
עּמֹו אּתֹו ּכמּוס והּדבר ההיא, ההׂשּכלה חּיּוב ּכפי ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָועניניו
ּברּור הּדבר ּכי ּבזה לדּבר עת ּבכל ויכֹול ּברּורה, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכהׂשּכלה
לחזר ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ּכי יֹותר ועֹוד ּבׂשכלֹו, ּומאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹלֹו
ּתליא ּבהא הא ּכי ּובפרט, ּבכלל ההיא ההׂשּכלה ּדברי ,יגעל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדבר מּמילא ההּוא הענין אל ּתׁשּוקה לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר
לזאת ּבׂשכלֹו, מאירה ׁשההׂשּכלה ולהיֹות ּבׂשכלֹו, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּברּור
על לחזר והחפץ הּתׁשּוקה אצלֹו יתּגּדל לזמן מּזמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנה
ּבּה רֹוצה אינֹו הּוא זה ּכל ואחר ההיא, ההׂשּכלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדברי
אם ּכי העּקר הּוא הּמדרׁש ּדלא הּוא ידּוע ּכלל ּדהלא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹֹּכלל,
ׁשּמחּיב ּבהכרח הרי הׂשּכלה ּדבר וכל מּמׁש, ּבפעל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּמעׂשה
ּברּור מחּיב ההׂשּכלה ענין ּדכללּות זאת ועֹוד מּדה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאיזה
מענינים עצמֹו והעּתקת היציאה וכן הּמּדֹות, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָוזּכּו
ּדעם מּמילא ּבדר מחּיב איז הׂשּכלה וחמרּיים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמּיים
זי אּפרייסין ּדעם אּון הּגׁשמּיים, ענינים פּון ּגיין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָארֹויס

אלקי,*פּון ּבׂשכל רק הּוא זה אמנם החמרּיים. ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָֹענינים
ׁשּבּלב, העבֹודה יסֹודי ּפי על הּׂשכל את ּכׁשּלֹומדים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָודוקא
רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני "זה האֹומר אדם ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאבל
עּיּוני ּדבר ללמד ּכי לֹומר עצמֹו את ּומצּדיק ּדבריו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹּומטעים
לעבֹודה ּבהּנֹוגע אבל יכֹול, הּוא ׁשּזה לפי רֹוצה הּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוׂשכלי
יכֹול, אינֹו ׁשּבּלב ּבעבֹודה והן הּמּדֹות וזּכּו ּבברּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהן
הּוא מה ּכלל ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון עֹוׂשה ׁשאינֹו הּוא האמת ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
רק הּוא יכֹול ׁשהּוא לֹו ׁשּנדמה ּדזה יכֹול, אינֹו ּומה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ּבזה רֹוצה הּוא מה מּפני והּטעם ּבזה, רֹוצה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּפני
מה, ּדבר מציאת ולהיֹות להתּגאֹות יכֹול ׁשּבזה לפי ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֻהּוא
ּדעּקרּה ׁשּבּלב ּבעבֹודה רֹוצה ׁשאינֹו הּטעם הּוא ּגּופא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוזה

ּבבּטּול,ּב ּכלל חפץ אינֹו והּוא הּמציאּות, והעּדר ּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
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"כלי החומריות. אחרי נמשך ולכן בגלוי, מאיר ואינו בהעלם העצמי רצונו הנ"ל: לכל הסיבה
מלא" "כלי אבל בה. הנשפעים וחסדים ישועות לקבל כוס הוא גשמיות, מתאוות ריקן"

העליונים. החסדים את מחזיק" "אינו החומריים, מרצונותיו

‰p‰Âּבחּוצה ׁשהּוא לפי הּוא זה, ּבכל העּקרית הּסּבה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ּבהעלם אצלֹו הּוא העצמי ׁשהרצֹון והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ.

ולכ ּבגלּוי, אצלֹו מאיר ואינֹו ּבכלוהסּתר נמׁש הּוא ן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
ּתליא ּבהא ּדהא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות אחרי ּדלפייגעניניו , ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

הּפנימי הרצֹון מתעּלם החמרּיים, הענינים אחרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנמׁש
מתּגּבר העצמי הרצֹון התעּלמּות ידי ועל ּביֹותר, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָוהעצמי
ּבמחׁשבֹות מלא ׁשהּוא מאחר ּדהּנה ּביֹותר, והּגּסּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהעביּות
הּגׁשמּיים, ותאוֹותיו ּגּופֹו ּומעניני העֹולם מהבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּורצֹונֹות
ּדוקא ּכי טֹוב, ּדבר ּבעצמֹו להחזיק יכֹול אינּנּו הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהרי
רז"ל ׁשאמרּו וזהּו מחזיק, אינֹו מלא אבל מחזיק ריקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכלי
האּׁשה "אין ׁשמֹו", צבאֹות ה' עׂשי בעלי "ּכי ּפסּוק ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹעל
ׁשּתהיה ּפרּוׁש ּכלי", ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכֹורתת
ּדכתיב ענין וזהּו ההׁשּפעה, ּבחינת לקּבל קּבּול ּכלי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבבחינת
יׂשראל נׁשמֹות מקֹור יׂשראל ׁשּכנסת אּׂשא", יׁשּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ"ּכֹוס
ּבחינת הם הם יׁשּועֹות, ּבחינת לקּבל ּכלי ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַהּוא
ּדוקא ריקן ּכלי הּנה ואמנם ּבּה, הּנׁשּפעים העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָחסדים
ּדכאׁשר והּכּונה זאת", ּכל "ואמּונה ּבבחינת להיֹות ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמחזיק
הּוא אז ּתֹורה, ּפי על ּומתנהג עצמּיים מרצֹונֹות ריק ְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּוא
ּגּלּוי ענין ׁשהּוא האמּתית האמּונה ּבֹו ּומתּגּלה טֹוב ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָּכלי
מחזיק, אינֹו מלא ּכן ּׁשאין מה הּנ"ל, והעצמי הּפנימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָרצֹון
לאמר הּגׁשמּיים רצֹונֹותיו מּכל מלא הּוא ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהינּו
אדם ּבני ּבטבע ּדיׁש רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁש"ּזה
ּבמי ּגם ּבמּוחׁש ׁשּנראה ּוכמֹו ּכלל, ּבּטֹוב רֹוצים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינם
טבע נעׂשה וההרּגל ּותפּלה, ּבתֹורה טֹוב ּבחּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהתחּנ
ּבזה מתעֹורר ּגם ולפעמים ּתֹורה, ּבדברי ׁשּמיּקר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאצלֹו
לעמקֹו הּדבר להבין וחפיצה ּבחׁשיקה טֹובה ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָּבהתעֹוררּות
ּבריֹו על ההּוא ּבענין להבין ּדעּתֹו ּומעמיק ּדוקא, ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָֻולאׁשּורֹו
לֹו ויׁש ההּוא הענין ׁשל ּבהּׂשכלי מתּבֹונן וגם נכֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבסדר
ּבכל לזה ונתּון מסּור הּוא ּכאּלּו ההיא לּׁשעה ּבזה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָחּיּות

עני ּפרטי ּכל וחֹוׁשב ּבזה מעּין ּכי והראיה ודעּתֹו, נילּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ההּוא הענין ּכי עד ּבׂשכלֹו היטב וׁשֹוקלֹו ההּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהּמׂשּכל
ּפרטיו לכל ּומסּדר ׁשלם ּדבר ּבקפסא ּכמּנח אצלֹו ְְְְְְְֵֶָָָָָָָָָֻֻֻהּוא
עּמֹו אּתֹו ּכמּוס והּדבר ההיא, ההׂשּכלה חּיּוב ּכפי ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָועניניו
ּברּור הּדבר ּכי ּבזה לדּבר עת ּבכל ויכֹול ּברּורה, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכהׂשּכלה
לחזר ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ּכי יֹותר ועֹוד ּבׂשכלֹו, ּומאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹלֹו
ּתליא ּבהא הא ּכי ּובפרט, ּבכלל ההיא ההׂשּכלה ּדברי ,יגעל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדבר מּמילא ההּוא הענין אל ּתׁשּוקה לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר
לזאת ּבׂשכלֹו, מאירה ׁשההׂשּכלה ולהיֹות ּבׂשכלֹו, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּברּור
על לחזר והחפץ הּתׁשּוקה אצלֹו יתּגּדל לזמן מּזמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנה
ּבּה רֹוצה אינֹו הּוא זה ּכל ואחר ההיא, ההׂשּכלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדברי
אם ּכי העּקר הּוא הּמדרׁש ּדלא הּוא ידּוע ּכלל ּדהלא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹֹּכלל,
ׁשּמחּיב ּבהכרח הרי הׂשּכלה ּדבר וכל מּמׁש, ּבפעל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּמעׂשה
ּברּור מחּיב ההׂשּכלה ענין ּדכללּות זאת ועֹוד מּדה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאיזה
מענינים עצמֹו והעּתקת היציאה וכן הּמּדֹות, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָוזּכּו
ּדעם מּמילא ּבדר מחּיב איז הׂשּכלה וחמרּיים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמּיים
זי אּפרייסין ּדעם אּון הּגׁשמּיים, ענינים פּון ּגיין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָארֹויס

אלקי,*פּון ּבׂשכל רק הּוא זה אמנם החמרּיים. ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָֹענינים
ׁשּבּלב, העבֹודה יסֹודי ּפי על הּׂשכל את ּכׁשּלֹומדים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָודוקא
רֹוצה", אני אין וזה רֹוצה אני "זה האֹומר אדם ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאבל
עּיּוני ּדבר ללמד ּכי לֹומר עצמֹו את ּומצּדיק ּדבריו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹּומטעים
לעבֹודה ּבהּנֹוגע אבל יכֹול, הּוא ׁשּזה לפי רֹוצה הּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוׂשכלי
יכֹול, אינֹו ׁשּבּלב ּבעבֹודה והן הּמּדֹות וזּכּו ּבברּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהן
הּוא מה ּכלל ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון עֹוׂשה ׁשאינֹו הּוא האמת ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
רק הּוא יכֹול ׁשהּוא לֹו ׁשּנדמה ּדזה יכֹול, אינֹו ּומה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ּבזה רֹוצה הּוא מה מּפני והּטעם ּבזה, רֹוצה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּפני
מה, ּדבר מציאת ולהיֹות להתּגאֹות יכֹול ׁשּבזה לפי ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֻהּוא
ּדעּקרּה ׁשּבּלב ּבעבֹודה רֹוצה ׁשאינֹו הּטעם הּוא ּגּופא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוזה

ּבבּטּול,ּב ּכלל חפץ אינֹו והּוא הּמציאּות, והעּדר ּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
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הּוא ענינֹו ּכל ּכן על ואׁשר מהּותֹו, ּבעצם וגס עב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלהיֹותֹו
ואינֹו ּביֹותר, וגּסּותֹו יׁשּותֹו להראֹות יּוכל אׁשר ּבדבר ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָרק
מתרחק הּוא הרי זאת ּבהנהגתֹו ּכי ּכלל לּבֹו אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹנֹותן
ּכי עד לּצלן רחמנא נפׁשֹו ּומׁשחית יֹותר עֹוד ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָֹמאלקּות
רחמנא ונעׂשה אמת, ּדבר מּכל מרחק וׁשלֹום חס ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֻנעׂשה
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד וכה למעלה, ּומתעב מאּוס ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלּצלן
זה ּדבר אׁשר כּו', הּׁשם לחילּול ּגֹורם ׁשּנעׂשה עד ּדחי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאל
והן עסקים ּבעלי הן ּבנפׁשֹו למצא ואחד אחד ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיכֹול

ּופלֹוני ּפלֹוני "ראּו עליהם מראה אחד ּכל אׁשר אהל, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹיֹוׁשבי
מעׂשיהם מכערים וכּמה רּבה, קדֹוׁשים ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹומדים
ׁשעסקֹו מי ואפּלּו כּו', מעלתם" לפי ּכלל ּבער ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּבעצמֹו ּפעל ׁשּלא זמן ּכל א ּבאמת, ׁשּבּלב ועבֹודה ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבתֹורה
והּוא אלקּות, ועניני לאלקּות עצמֹו ולתת למסר ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹּבעבֹודתֹו
ּכלי הּוא הרי רֹוצה", איני וזה אני רֹוצה "זה אֹומר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶעֹוד
וחסדים יׁשּועֹות ּבחינת ּכלל להחזיק לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמלא

ְִֶעליֹונים.
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היינו אלקי, רוחני מקום הוא עדן דגן המקום אמנם,

אלקות אלקי, רוחני הוא הנה רוחנית, שהוא לבד דלא

בלבוש שהתלבשה אלקות הם ונבראים עולם רוחנית,

למשל ורוחניות, גשמיות כן גם יש בנבראים גשמי,

גשמיות וכו', אויר מחשבה, דיבור היא גופנית רוחניות

שבחוק מה הוא זה כל אבל הנפש, כוחות היא נפשית

הרוחניות גם הנה הנבראים בחוק שהוא ומה הנבראים,

קצוות דששה ההגדרה מגדר יוצאת אינה נפלאה היותר

הזמן, בענין ועתיד הוה דעבר ומההגדרה מקום בשטח

אלו, בגדרים כלל מוגדר אינו יתברך הבורא חוק אבל

זה כי היא, מה לנו מושג לו אין אלקות הנה ולזאת

רוחני דענין זו ידיעה העדר אמנם מהשגתינו. למעלה

בהשגתינו, רק הוא בפרט רוחני ומקום בכלל, אלקי

אנו אין גשמי במוח המלובש השכלי בנפש דאנחנו

אותנו המחיה הנשמה אבל זו, וידיעה השכלה תופסים

אתנו שאין הגם הנה והשגתה, ידיעתה ואופן זאת יודעת

נקרא ומה הנשמה, השגת גדרי הם איך מה עד יודע

גם כי מילתא וברירו הידיעה והעדר ידיעה אצלה

הארץ, ועם חכם דתלמיד דרגות חילוקי ישנם בנשמות

התוארים מאותם כלל אינו אלו ענינים דנושא ומובן

חכם דתלמיד הארץ, ועם חכם תלמיד אצלנו הנקראים

בישובו העוסק הוא הארץ ועם תורה, ולומד היודע הוא

בתחלה ההתעסקות והעדר בתורה, עוסק ואינו עולם של

לו אין התורה לימוד ענין הענין, כללות בעזיבת בא

לעניני עצמו ומוסר לו, נוגע אינו זה ענין אצלו, חשיבות

עולם, בעניני נבלע שהוא עד בזה עצמו ומכניס עולם

רק מוגבלים, בקביעות התורה, מלימוד דעתו ומסיח

ומזמן לימוד, של שיעור באיזה משתתף הוא גם לפרקים

הארץ עם נעשה הזמן שבמשך עד מתקרר זה גם לזמן

תורה. דבר מלקבל אטום שמוחו
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ביאלטא: הרה"ק אאמו"ר כ"ק מסיפורי עשר השבעה ַהסיפור

פשוט ההוא האיש והי' שמו. ליפא אליעזר ור' אחד איש גר בגאליציען טארנאוו העיר ַַָבפרור

ת ומזמורי התפלות של המלות פירוש וגם תורה, ללמוד יכול תםשלא איש הי' אבל ידע, לא הלים

החומש, מתוך התורה קריאת שומע כו', מברך רבא שמי' יהא אמן אמן, ועונה בציבור מתפלל וישר,

תורה. ובני חכמים תלמידי מכבד והי' חול, של דיבור מעולם דיבר לא הכנסת בבית

אלימלך בר' בו ידעו כולם לכת. הצנע ימיו כל שהי' אביו מאת רא"ל נתיתם הוא20בילדותו אשר
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(פרמישלה, אלימלך" "אהל בספר ליפא. אליעזר ר' של אביו (20

אלימלך הר"ר הי' ליפא אליעזר ר' של שאחיו ב) (לג, קנ סימן תר"ע)

בני ממעזריטש), המגיד הרב בבית (משמש מלאנצקרון פילט המכונה

ליפשיץ קאפיל יעקב הר"ר של (אחיו מטיטקין אברהם הר"ר
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הכנסת בבית תורה, בדברי איש עם דבר לא מעולם אבל פה, בעל ותוספות רש"י בש"ס ובקי גדול ת"ח

בצאתו רא"ל. בנו את אשתו לו הולידה זקנתו ולעת החייטות, ממלאכת ומתפרנס התנור אצל עומד הי'

היושב אמו אחי ליב אברהם ר' דודו ויקחהו אביו. מת שנה כבן ובהיותו אמו, עליו מתה אמו, מרחם

רא"ל דודו כי הפשיטות, בתכלית הי' רא"ל של חינוכו לגדלו. לביתו טארנאוו סביבות הכפרים ַָבאחד

השידוכים, לעונת ובבואו פשוט. לאיש נהי' אשר עד תורה ללא גדל והילד עסקיו, בעניני טרוד הי'

מטארנאוו. מאיר משה ר' הצדיק הגאון הרב בבית ושרתה גדלה אשר אחת יתומה עם ַָהשתדך

באחד כי מסחר, מעניני להתפרנס חפץ לא זה בכל הכפר, עסקי בעניני מכיר הי' כי אף רא"ל,

למעריב, מנחה בין השומעים קהל לפני הלומד המלמד גדלי' ר' מפי האגדה לימוד שמע אשר הפעמים

עבודה. בעבודת ויבחר מאד. הקב"ה לפני חביב כפיו מיגיע הנהנה כי שמע

קוצר גנים, חורש עצים, בוקע תנורים, עושה בנאי, הי' הוא רא"ל. עשה ומלאכה עבודה עניני כמה

שנים. כמה עליו עברו וכה – שחת

ששה חמשה וכעבור אלימלך. ר' אביו בשם לו ויקראו בן, להם נולד חתונתם אחר שנים כעשר

זוסיא משולם חותנו בשם לו ויקראו השני, בנם להם נולד .21שנים

ואשתו רא"ל אשר זה ולמרות כך. כל מפותח הי' לא דעתם וגם בגופם, ביותר חלושים היו הילדים

בלימודם. הצליחו לא טובים, מלמדים ידי על הילדים את מוסרים הי'

ובזה כפרסא. משם הרחוקה הנהר מן העיר בפרור מים הספקת בפרנסת רא"ל בחר ההיא בעת

משלמי שהיו מהם וארבעה בגורלו עלו נכבדים בע"ב כי ערכו, לפי לרוחה יפה.התפרנס בעין ם
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משה הר"ר בן יעקב), קול וסידור עדן גן שערי בעמח"ס ממעזריטש

עה"ת אברהם זרע בעל מבריסק אברהם הר"ר של בנו ליפשיץ

תמ"ה). (זולצבאך,

(ה"נועם מליזענסק אלימלך ר' הצדיקים האחים והם (21

הסיפור. בסיום כדלקמן מאניפאלי, זוסיא משולם ור' אלימלך")

נולד זושא שהר"ר א) (מא, קצו סימן (הנ"ל) אלימלך" "אהל בספר

אלימלך. הר"ר קודם שנים ט"ו

•
ycew zexb`

תרצ"ד תמוז ח' ב"ה

ווארשא

להשתדל עליהם ברבים, החסידות לימוד ובדבר . . .

ובפרט להבין, שיכולים דברים שיחיו השומעים לפני להסביר

כוללים: פרטים לכמה הנחלק העבודה, התעוררות בעניני

זיין מקיים פשוט המצות, וקיום התורה בלימוד החיות א)

גישמאק. א מיט לערנען און לעבעדיגקייט, א מיט מצות

דקנאה, רעות המדות בהרחקת א) המדות, תיקון ב)

הרגילות ב) לזה. והדומה ומחלוקת וגאוה, שקר כעס, שנאה,

ומצות, תורה לעניני ולקרבו חבירו דאהבת טובות במדות

לנחמו בצערו חלק ליקח וח"ו, וח"ו וטובו, בשמחתו להשתתף

את לשעבד הרגילות ג) רעהו. עם איש גמ"ח לעשות ולעודדו,

גם הנה ידועה, במדה באמת, כי מושכל, דבר להבין המוח

דההשכלות והראי' שכל, דבר לקבל יכול פשוט איש

ולפעמים מבין, הוא ומתן משא דעניני בתחבולות וההתחכמות

תורה, של מבין אינו מה ומפני גדולה, בהתחכמות בזה משכיל

טעמים: מב' שהוא אלא

שייך אינו שהוא בעצמו, וההחלט הכללי היאוש הוא א.

אים, פאר ניט איז לימוד אזא ההמון, כפתגם כאלו, ללימודים

שייך אינו זה שלימוד בעצמו, ומחליט מזה מתיאש שהוא

גדול חלק טוב רוב המאבד עיקרי טעות הוא ובאמת איליו,

פשוטים אנשים דגל על עצמם המיחסים שי', מאחב"י

טוב. מרוב נעזבים זה ידי ועל הלימודים, את ועוזבים

ישראל, אהבת זיק לו שיש ואחד אחד כל על החובה ובכן

שיטה כי אמיתי, ודעת טעם בטוב ולהסביר זה דבר על לעורר

והיא היא, טעות בלימוד, ההבנה דהעדר והחלט יאוש של זו

רבה. בנזקין גורמת סיבה

תלוי השכל כח גילוי כי בלימוד, הרגילות העדר הוא ב.
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ואשתו רא"ל אשר זה ולמרות כך. כל מפותח הי' לא דעתם וגם בגופם, ביותר חלושים היו הילדים

בלימודם. הצליחו לא טובים, מלמדים ידי על הילדים את מוסרים הי'

ובזה כפרסא. משם הרחוקה הנהר מן העיר בפרור מים הספקת בפרנסת רא"ל בחר ההיא בעת
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גם הנה ידועה, במדה באמת, כי מושכל, דבר להבין המוח

דההשכלות והראי' שכל, דבר לקבל יכול פשוט איש

ולפעמים מבין, הוא ומתן משא דעניני בתחבולות וההתחכמות
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שייך אינו שהוא בעצמו, וההחלט הכללי היאוש הוא א.

אים, פאר ניט איז לימוד אזא ההמון, כפתגם כאלו, ללימודים

שייך אינו זה שלימוד בעצמו, ומחליט מזה מתיאש שהוא

גדול חלק טוב רוב המאבד עיקרי טעות הוא ובאמת איליו,

פשוטים אנשים דגל על עצמם המיחסים שי', מאחב"י

טוב. מרוב נעזבים זה ידי ועל הלימודים, את ועוזבים

ישראל, אהבת זיק לו שיש ואחד אחד כל על החובה ובכן

שיטה כי אמיתי, ודעת טעם בטוב ולהסביר זה דבר על לעורר

והיא היא, טעות בלימוד, ההבנה דהעדר והחלט יאוש של זו

רבה. בנזקין גורמת סיבה

תלוי השכל כח גילוי כי בלימוד, הרגילות העדר הוא ב.
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הכחות. שארי כמו ברגילות

האברים כמו דבר, בדוגמת הנפש, אברי הם הנפש כחות

קדימה בהם יש הרי הגוף שבאברי וכשם הגוף, אברי שהם

והרגלים והראשון, מעלה הוא דהראש האדם, בקומת ואיחור,

הכחות, שהם הנפש, באברי הוא כמו"כ הנה ואחרון, מטה

הכחות כי - פנימיים בהכחות הראשון הוא השכל כח הנה

פנימיים הכחות לגבי במעלה גבוהים הם ורצון, דענג מקיפים

השוה הצד אמנם אחרון, היותר כח הוא ותנועה ההילוך וכח -

בדוגמת פעולותיו, שקידת ע"י מתפתח כח שכל הוא, שבהם

האברים. התפתחות כמו דבר,

כמה ישכב האדם שכאשר במוחש, רואין שאנו וכמו

ואין עליהם, לעמוד יוכל שלא רגליו, יחלשו במטתו שבועות

ונק' הפעולה, העדר בסבת הבאה חלישות כ"א ח"ו, חולי זה

זה, ולעומת איינגעשלאפן, איז קראפט די אדם, בני בלשון

הכח ומתפתח חזקים שרגליו האבר, מתחזק בהילוך השוקד

אשר המוח, חומר שלו, והכלי השכל בכח וכן דהילוך. הרוחני

ווערט עס השכל, ומתעלם המוח נחלש השימוש, בהעדר

כח. דער איין שלאפט במילא און מוח דער אפגעשוואכט

השכל כח גילוי להרגיל הרגילות, היא היעוצה והעצה

ברגל, ההילוך כח גילוי בדוגמת המוח, חומר שלו בהכלי

ירבו כן - מישראל ורבבות אלפים וכמה כמה כי עד והמוחש

וכאשר הפשוטים, דגל על התיחסו תחלה אשר מאנשים -

מדרגא לעלות זכו מסודר בסדר תורה בשערי לכנוס התעוררו

ההבנה. בסולם לדרגא

גילוי הפועל פנימי, והחפץ הרצון הוא כולנה על והעולה

דב לך ואין וכמאמר האבר, וזיכוך הרצון,הכח בפני העומד ר

הבא עליון כח הוא הרצון כי בחסידות, בארוכה ענינו ומבואר

הכשרת שלימות פועל וגם הכח, גילוי יהי' כי ומכריח בגזירה,

וממשלה. שליטה בדרך והכל ההוא, הכח של הכלי

הרבים, ממזכי להיות לאמיתו באמת החפץ כן על אשר

הון להיות דין, בעלמא החיים באור נפשו להאיר ולזכות

לבו ישים לעד, עומדת וצדקתו בעוה"ז בביתו נצחי ואושר

לו יקר ויהי' החסידות, לימוד על לעורר ותבונתו ודעתו ונפשו

הוא מישראל אחד כל כי זה, ללימוד שיקרבו אחד איש גם

מלא. עולם

לתורה התעוררות של בחיים נפשו השם האיש ואשרי

לקביעות ומכיריו חביריו את מעורר שהאדם ובמדה ועבודה,

כל ועל עליו יתעוררו זו במדה הנה ברבים, לתורה עתים

רבים רחמים והלימוד בההתעוררות והמשתתפים העוזרים

מרובה וברכה חיים שפעת להם להשפיע העליונים וחסדים

וברוחניות. בגשמיות ריבוי אחר בריבוי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות

מו"ה יום טוב ליפמאן שי'

שלום וברכה!

ע"י הרבני וו"ח אי"א מו"ה דובער שי' פאנטילעייעוו קבלתי תשורתו הכי יקרה מכתב אאמו"ר 

זללה"ה והפטור, אשר נוסף על כללות הענין דמילתא אלבישייהו יקירא, הרי גם הוראה בו בהנוגע לכתיבת 

דמתקריא ע"ש יהודי ולעשותו לשם טפל לשם חול.

וכן נעם לי להודע מהנ"ל בהנוגע לכת"ר בכלל, ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ינצל משרתו בקדש 

רב בית הכנסת לחזק שם עניני יהדות ולהפיצם באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ומתוך הרחבת הדעת.

בכפילת תודה על התשורה האמורה ובברכה לארך ימים ושנים טובות.

בכבוד ובברכה לפורים שמח.
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-øLà ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:eNré Eúéeöôáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âé-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèíéîé úLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»
Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤



ipyרקפ - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬
:úîeéæèúBNrì úaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯

:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úàæééða ïéáe éðéa ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«¥¦À¥Æ§¥´
äNr íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈¦¥´¤¨¦À¨¨³
éréáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáLñ ¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . e�zÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆

'מחצית', אּלא ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתינה

וכּידּוע, הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָואין

הּוא מהם אחד ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּקּב"ה

מּמעל"). אלקה "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ'ּפלג

חצֹוצרֹות": ׁשּתי ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּוכתֹורת

˙B¯ˆBˆÁ.צּורֹות חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL,יׂשראל ּוכנסת הּקּב"ה - ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿ְְִֵֶֶַָָָ

ׁשלמה. צּורה הם ְְֵֵֶַַָָׁשּביחד

éðùçééðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéýìûáìàúãøì äLî LLá ék írä àøiå ¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤
| íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´
äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîáð e÷øt ïøäà íäìà øîàiåéîæ ¤¨¬¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´
eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−

:éìàâøLà áäfä éîæð-úà írä-ìk e÷øtúiå ¥¨«©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàaãBúà øöiå íãiî çwiå §¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriå èøçaE ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäïøäà àøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiåýåýéì âç øîàiå ïøäà ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
:øçîåíéîìL eLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®

:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiåôæøaãéå ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«©§©¥¬
úéìrä øLà Enr úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨

:íéøöî õøàîçíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¥¤¬¤¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eNr̈´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½

éýìû älà eøîàiåõøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤
:íéøöîèírä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´

:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfäéél äçépä äzrå ©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½

:ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«
àéäîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³

úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýéõøàî §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîáéeøîàé änì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á«Ÿ§¸

íéøäa íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½
íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬

:Enrì ärøä-ìrâéìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ ©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹
éãáríäìà øaãzå Ca íäì zraLð øLà E £¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½

õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íërøæ-úà äaøà©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤
:íìòì eìçðå íërøæì ïzà ézøîà øLà úàfä©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«

ãéúBNrì øac øLà ärøä-ìr ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
:Bnrìôåèúçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå §©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ

äfîe äfî íäéøár éðMî íéáúk úçì Bãéa úãrä̈«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−
:íéáúk íäæèänä íéýìû äNrî úçläå ¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨

:úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëî ázënäå§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
æé-ìà øîàiå äòøa írä ìB÷-úà rLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤

:äðçna äîçìî ìB÷ äLîçéúBðr ìB÷ ïéà øîàiå ¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´
éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðr ìB÷ ïéàå äøeáb§½̈§¥¬−£´£¨®´©½¨«Ÿ¦−

:rîLèé-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå Ÿ¥«©©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤
-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe ìârä̈¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤

Léå úçlä:øää úçz íúà øaëìârä-úà çwiå ©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤
øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå eNr øLà£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ

:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìràëøîàiå ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨

:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−
:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãàâëeøîàiå £Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«©´Ÿ§

| äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈
:äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåäëàøiå ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«©©³§

ïøäà äòøô-ék àeä røô ék írä-úà äLî¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîLåëäðçnä ørLa äLî ãîriå §¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà ýåýéì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«
æëeîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬

iriax ,iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr Baøç-LéàørL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

:Báø÷-úà Léàåçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éôèëøîàiå ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«©Ÿ́¤

eàìî äLîBðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé ¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáeìúøçnî éäéå §¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«©«§¦Æ¦¨«¢½̈

äìãâ äàèç íúàèç ízà írä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈
ãra äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìrà äzrå§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

:íëúàhçàìàpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ©©§¤«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈
éýìû íäì eNriå äìãâ äàèç äfä írä àèç̈º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬

:áäæáìéðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzrå ¨¨«§©−̈¦¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦
:záúk øLà Eøôqî àðâìäLî-ìà ýåýé øîàiå ½̈¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

:éøôqî epçîà éì-àèç øLà éîãì| Cì äzrå ¦ µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´
éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà äçð§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−

éðôì Cìé:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«
äìbiåìârä-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤¨¥½¤

:ïøäà äNr øLàñâìàäLî-ìà ýåýé øaãéå £¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ
õøàî úéìrä øLà íräå äzà äfî äìr Cì¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤
÷çöéì íäøáàì ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³

îàì á÷réìe:äpðzà Erøæì øáéðôì ézçìLåE §©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−
éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà ézLøâå Càìî©§®̈§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨«́¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäâàì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà ©«¦¦−§©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ
Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−

:Cøcaãäfä òøä øácä-úà írä òîLiå ©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−
:åéìr Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiåäýåýé øîàiå ©¦§©®̈§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥
éúélëå Eaø÷á äìrà ãçà òâø óøòäzrå E ½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãr ãøBäéìrî E:Cl-äNrà äî ärãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
å:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
æäðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À

äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
øaãå ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−

:äLî-íréãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå ¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äà:Bìàéíéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½
äðçnä-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½
CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬

:ìäàäô ¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ È�L(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו יהיהNÚ‰נחּות "לא (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְְִֶַֹ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל‰NÚ,ׁשּכן "אנכי"). , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹ¬≈ִֵֶָֹ

ענין הּוא ּוׁשלילה, העׂשּיה העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגם

וחּבּור). צותא מּלׁשֹון ('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָחּיּובי:

éùéìùáééìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéra ïç úàöî-íâåâéïç éúàöî àð-íà äzrå §©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹

éðéraïrîì Erãàå Eëøc-úà àð éðrãBä E §¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©
éðéra ïç-àöîà:äfä éBbä Enr ék äàøe E ¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬©¤«

ãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiååèåéìà øîàiå ©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«©−Ÿ¤¥¨®
éðt ïéà-íà:äfî eðìrz-ìà íéëìä Eæè| änáe ¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«©¤´

éðéra ïç éúàöî-ék àBôà òãeéàBìä Enrå éðà E ¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−
øLà írä-ìkî Enrå éðà eðéìôðå eðnr Ezëìa§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìrô ©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ e�ÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈ�t ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆

ּבדמּות מעלה ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

,ּבמלא רצה לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאריה,

ּכאן: רׁש"י לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי ב)"על לב, נאמר(ח"ג ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּכאריה". ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"וּתצא

זעם. ׁשל ּבפנים מּזה ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפי

éòéáøæéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−



רקפ iriax ,iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr Baøç-LéàørL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

:Báø÷-úà Léàåçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éôèëøîàiå ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«©Ÿ́¤

eàìî äLîBðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé ¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáeìúøçnî éäéå §¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«©«§¦Æ¦¨«¢½̈

äìãâ äàèç íúàèç ízà írä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈
ãra äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìrà äzrå§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

:íëúàhçàìàpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ©©§¤«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈
éýìû íäì eNriå äìãâ äàèç äfä írä àèç̈º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬

:áäæáìéðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzrå ¨¨«§©−̈¦¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦
:záúk øLà Eøôqî àðâìäLî-ìà ýåýé øîàiå ½̈¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

:éøôqî epçîà éì-àèç øLà éîãì| Cì äzrå ¦ µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´
éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà äçð§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−

éðôì Cìé:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«
äìbiåìârä-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤¨¥½¤

:ïøäà äNr øLàñâìàäLî-ìà ýåýé øaãéå £¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ
õøàî úéìrä øLà íräå äzà äfî äìr Cì¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤
÷çöéì íäøáàì ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³

îàì á÷réìe:äpðzà Erøæì øáéðôì ézçìLåE §©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−
éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà ézLøâå Càìî©§®̈§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨«́¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäâàì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà ©«¦¦−§©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ
Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−

:Cøcaãäfä òøä øácä-úà írä òîLiå ©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−
:åéìr Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiåäýåýé øîàiå ©¦§©®̈§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥
éúélëå Eaø÷á äìrà ãçà òâø óøòäzrå E ½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãr ãøBäéìrî E:Cl-äNrà äî ärãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
å:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
æäðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À

äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
øaãå ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−

:äLî-íréãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå ¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äà:Bìàéíéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½
äðçnä-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½
CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬

:ìäàäô ¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ È�L(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו יהיהNÚ‰נחּות "לא (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְְִֶַֹ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל‰NÚ,ׁשּכן "אנכי"). , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹ¬≈ִֵֶָֹ

ענין הּוא ּוׁשלילה, העׂשּיה העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגם

וחּבּור). צותא מּלׁשֹון ('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָחּיּובי:

éùéìùáééìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéra ïç úàöî-íâåâéïç éúàöî àð-íà äzrå §©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹

éðéraïrîì Erãàå Eëøc-úà àð éðrãBä E §¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©
éðéra ïç-àöîà:äfä éBbä Enr ék äàøe E ¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬©¤«

ãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiååèåéìà øîàiå ©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«©−Ÿ¤¥¨®
éðt ïéà-íà:äfî eðìrz-ìà íéëìä Eæè| änáe ¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«©¤´

éðéra ïç éúàöî-ék àBôà òãeéàBìä Enrå éðà E ¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−
øLà írä-ìkî Enrå éðà eðéìôðå eðnr Ezëìa§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìrô ©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ e�ÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈ�t ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆

ּבדמּות מעלה ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

,ּבמלא רצה לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאריה,

ּכאן: רׁש"י לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי ב)"על לב, נאמר(ח"ג ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּכאריה". ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"וּתצא

זעם. ׁשל ּבפנים מּזה ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפי

éòéáøæéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−



iyyרקפ ,iying - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèééðà øîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤£¦̧
-ìk øéáràéðt-ìr éáeèýåýé íLá éúàø÷å E ©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−

éðôìøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬
:íçøàëék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå £©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²

:éçå íãàä éðàøé-àìàëíB÷î äpä ýåýé øîàiå «Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−
:øevä-ìr závðå ézàáëéãák øára äéäå ¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½

ézîNåéìr étë éúkNå øevä úø÷ða E:éøár-ãr E §©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«
âëàì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ

:eàøéô ¥«̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï È�Ùe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

הּפסּוק וסֹוף אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלכאֹורה

ּכל על ּבמקצת נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמיּתר.

'הּׂשגת ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפנים:

" – אחֹוריÏ‡הּׁשלילה' את "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַָ…ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(אבל יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופני

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹראּית

éùéîçãìà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬

:zøaLáøä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå ¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñâ-àì Léàå ¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ

ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨®̈©©³Ÿ
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäåãìñôiå §©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«©¦§¿Ÿ

øk íéðáà úçì-éðLø÷aá äLî íkLiå íéðLà §¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½

:íéðáà úçì éðLäBnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå §¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−
:ýåýé íLá àø÷iå íLååéðt-ìr | ýåýé øáriå ®̈©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»

íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé | ýåýé àø÷iå©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦
:úîàå ãñç-áøåæðïår àNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå̈¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr:íéraø-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

ç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéåè-íà øîàiå ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«©¿Ÿ¤¦
ïç éúàöî àðéðéraeðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E ¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
:eðzìçðe§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙� ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

הרחבה לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמחצב

ּתם, רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּגׁשמית

ּכדי זהּובים' ׁשל 'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבזמּנים

הּדעת. הרחבת ְְִַַַַַָֹלפעל

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

àéLøâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîå éøîàä-úà Eéeçäå éføtäå ézçäå éðrðkä ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåáéõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä §©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìr àa äzà øLàâéék £¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³

ïeözz íúçaæî-úà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLàãéçà ìûì äåçzLú àì ékøék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³

:àeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýéåèúéøa úøëz-ït §Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−
eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬
éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ

éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ
:Cl-äNrúçéíéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹

ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàzŸ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ
:íéøönî úàöé áéáàä Lãçaèééì íçø øèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®

ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ
øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³

éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ
øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−

úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´
éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLíéîrt L ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬§¨¦−

éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬
:ìàøNéãëéðtî íéBb LéøBà-ék-úà ézáçøäå E ¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤

úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ
éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt Läë-àì ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨««Ÿ

xihtn ,iriay - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬
:çñtäåëýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰�Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

ענין זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכל

‰¯Bz;הּכל והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚהעֹולם ּבריאת – »ְְְַַַַָֹֹ»ְִַָָ

ּבֹו; לרמז:l‡b‰והעבֹודה יׁש זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר –ÁÒt ְֲָָ¿À»ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ∆«

ּבבּׁשּולּה". מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי –˙BÚe·L– ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ»

חּטים". קציר "ּבּכּורי האדם, העבֹודה,BkÒ˙עבֹודת ׁשלמּות – ְֲִִִִֵַָָָÀְֲֵָָ

הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל ואסיפת יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ"חג

הּגאּלה. ְְֵַָֻּבעת

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨®̈
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥®̈©§©¥¬
:íäìà äLîáììûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®

:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
âì:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
ãì-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤

úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−

:äeöé øLàäìék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå £¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´
äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷̈©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈ�t ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»

הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֻידּועה

ּבלבד, הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָויׁש

ואּגדֹות, מדרׁש הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָואּלּו

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה פמ"ו)"ּתעלּומֹות ריש רבה לכן(שמות . ְְְֲִִִֵַַָָָָ

"חכמת ּדר על ּפניו, עֹור קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנתוּסף

ּפניו". ּתאיר ִָָָָָאדם

.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬

ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
:äeöé øLà úàäìäLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå ¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½

äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ
:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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



רקפ xihtn ,iriay - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬
:çñtäåëýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰�Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

ענין זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכל
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הּגאּלה. ְְֵַָֻּבעת

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨®̈
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥®̈©§©¥¬
:íäìà äLîáììûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®

:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
âì:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
ãì-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤

úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−

:äeöé øLàäìék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå £¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´
äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷̈©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈ�t ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל חמישי י"ד אדר



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא בערים שונות בעולם  רקפ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:015:548:228:188:558:509:549:5117:4417:4918:0818:1217:2818:22באר שבע )ח(

6:015:538:228:188:548:509:539:5017:4317:4818:0718:1217:1718:21חיפה )ח(

5:585:508:218:178:528:489:529:4817:4417:4818:0818:1217:0818:20ירושלים )ח(

6:025:558:238:188:558:519:559:5117:4317:4818:0718:1217:2718:22תל אביב )ח(

6:266:148:428:359:149:0710:1110:0717:4717:5618:1718:2617:3718:39אוסטריה וינה )ח(

7:047:109:449:4610:1610:1811:2111:2219:5919:5020:2420:1519:3320:26אוסטרליה מלבורן )ק(

6:286:178:448:389:169:1010:1410:0917:5017:5818:1918:2717:3918:31אוקראינה אודסה )ח( 

6:005:488:168:108:488:429:469:4117:2117:3017:5118:0017:1118:04אוקראינה דונייצק )ח(

6:126:008:288:219:008:539:579:5217:3117:4118:0118:1017:2118:14אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:406:278:548:479:279:2010:2410:1817:5518:0418:2518:3517:4518:39אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:326:198:478:409:199:1210:1610:1117:4817:5818:1918:2917:3818:33אוקראינה קייב )ח(

6:536:429:109:039:429:3610:4010:3518:1818:2618:4618:5418:0619:07איטליה מילאנו )ח(

6:156:138:488:479:189:1710:2110:1918:3618:3518:5718:5618:1719:00אקוואדור קיטו )ח(

6:426:479:189:209:519:5310:5610:5619:2819:2019:5319:4419:0319:55ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:257:3210:0710:1010:3810:4111:4411:4620:2820:1820:5420:4420:0120:48ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:326:238:508:459:239:1810:2110:1718:0518:1118:3118:3717:5218:41ארה״ב בולטימור )ח(

6:216:118:408:359:129:0710:1110:0717:5518:0118:2118:2817:4218:38ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:226:128:418:359:139:0710:1110:0717:5418:0118:2018:2717:4218:39ארה״ב ג׳רסי )ח(

6:586:489:179:129:499:4310:4710:4318:3018:3718:5719:0418:1819:15ארה״ב דטרויט )ח(

6:406:349:028:589:359:3110:3410:3118:2618:3018:4918:5318:1119:02ארה״ב היוסטן )ח(

6:136:068:358:309:079:0210:0610:0317:5618:0118:2118:2517:4218:34ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:386:329:018:579:339:3010:3310:3018:2718:3018:5018:5318:1119:02ארה״ב מיאמי )ח(

6:196:098:368:319:099:0410:0710:0317:4817:5518:1518:2217:3618:34ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:156:058:358:309:079:0110:0510:0117:5017:5618:1618:2317:3718:33ארה״ב שיקאגו )ח(

6:246:259:039:039:329:3210:3610:3619:0419:0019:2619:2118:4219:25בוליביה לה פאס )ח(

7:187:059:319:2410:049:5711:0110:5518:3118:4119:0219:1218:2119:28בלגיה אנטוורפן )ח(

7:177:049:319:2410:049:5611:0110:5518:3218:4319:0319:1418:2319:28בלגיה בריסל )ח(

6:346:208:478:399:199:1110:1510:1017:4217:5418:1518:2717:3418:31בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:596:028:358:369:069:0710:1010:1018:3718:3118:5918:5418:1419:00ברזיל ס.פאולו )ח(

5:455:488:218:228:538:539:579:5618:2318:1718:4618:4018:0018:46ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:356:218:508:429:219:1410:1810:1317:5018:0118:2218:3217:4118:46בריטניה לונדון )ח(

6:466:318:598:519:319:2410:2810:2217:5618:0818:2918:4017:4818:56בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:436:298:568:499:299:2110:2510:2017:5418:0518:2618:3717:4518:41גרמניה ברלין )ח(

6:586:459:149:079:459:3810:4310:3818:1718:2718:4718:5718:0719:01גרמניה פרנקפורט )ח(

5:566:008:358:369:069:0710:0910:0818:4218:3619:0518:5918:1919:03דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:546:499:179:149:509:4710:5010:4818:4718:4919:0919:1118:3119:15הודו בומביי )ח(

6:486:439:139:109:459:4210:4510:4318:4518:4719:0719:0918:2819:13הודו פונה )ח(

6:156:038:318:259:038:5710:019:5617:3617:4518:0518:1417:2618:18הונגריה בודפשט )ח(

6:316:218:498:439:219:1610:2010:1518:0118:0818:2818:3517:4918:39טורקיה איסטנבול )ח(

6:496:419:099:049:419:3610:4010:3618:2418:3018:5018:5618:1119:00יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:258:528:459:259:1810:2210:1717:5718:0518:2618:3417:4618:38מולדובה קישינב )ח(

6:466:419:159:129:459:4210:4610:4418:5018:5219:1319:1418:3419:18מקסיקו מ. סיטי )ח(

7:117:199:519:5410:2410:2711:2911:3120:0919:5920:3720:2719:4420:31ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:196:138:458:419:159:1210:1510:1218:1218:1518:3518:3817:5718:42נפאל קטמנדו )ח(

7:117:109:399:3810:1210:1011:1311:1219:2119:2019:4219:4119:0219:45סינגפור סינגפור )ח(

6:115:578:268:188:578:509:549:4917:2517:3617:5718:0817:1618:12פולין ורשא )ח(

6:096:108:408:399:129:1210:1510:1418:3018:2718:5218:4818:0918:52פרו לימה )ח(

7:106:599:279:219:599:5310:5710:5218:3518:4419:0419:1218:2419:24צרפת ליאון )ח(

7:227:109:399:3210:1010:0411:0811:0318:4318:5219:1319:2218:3319:35צרפת פריז )ח(

5:595:578:318:309:019:0010:0410:0218:1718:1618:3818:3717:5818:41קולומביה בוגוטה )ח(

6:446:349:038:579:359:2910:3310:2918:1418:2218:4218:4918:0319:01קנדה טורונטו )ח(

6:236:128:408:349:139:0610:1010:0617:4917:5718:1718:2617:3818:38קנדה מונטריאול )ח(

6:106:028:288:239:018:5710:009:5617:4517:5018:1018:1517:3118:19קפריסין לרנקה )ח(

8:077:5210:2110:1310:5210:4411:4911:4319:1619:2819:5020:0219:0820:18רוסיה מוסקבה )ח(

7:537:4110:0810:0210:4110:3411:3811:3419:1319:2219:4219:5119:0319:55רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:556:449:139:079:459:3810:4210:3718:2018:2918:4918:5818:1019:10שוייץ ציריך )ח(

6:306:268:558:539:289:2510:2810:2618:2918:3018:5118:5218:1218:56תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:015:548:228:188:558:509:549:5117:4417:4918:0818:1217:2818:22באר שבע )ח(

6:015:538:228:188:548:509:539:5017:4317:4818:0718:1217:1718:21חיפה )ח(

5:585:508:218:178:528:489:529:4817:4417:4818:0818:1217:0818:20ירושלים )ח(

6:025:558:238:188:558:519:559:5117:4317:4818:0718:1217:2718:22תל אביב )ח(

6:266:148:428:359:149:0710:1110:0717:4717:5618:1718:2617:3718:39אוסטריה וינה )ח(

7:047:109:449:4610:1610:1811:2111:2219:5919:5020:2420:1519:3320:26אוסטרליה מלבורן )ק(

6:286:178:448:389:169:1010:1410:0917:5017:5818:1918:2717:3918:31אוקראינה אודסה )ח( 

6:005:488:168:108:488:429:469:4117:2117:3017:5118:0017:1118:04אוקראינה דונייצק )ח(

6:126:008:288:219:008:539:579:5217:3117:4118:0118:1017:2118:14אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:406:278:548:479:279:2010:2410:1817:5518:0418:2518:3517:4518:39אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:326:198:478:409:199:1210:1610:1117:4817:5818:1918:2917:3818:33אוקראינה קייב )ח(

6:536:429:109:039:429:3610:4010:3518:1818:2618:4618:5418:0619:07איטליה מילאנו )ח(

6:156:138:488:479:189:1710:2110:1918:3618:3518:5718:5618:1719:00אקוואדור קיטו )ח(

6:426:479:189:209:519:5310:5610:5619:2819:2019:5319:4419:0319:55ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:257:3210:0710:1010:3810:4111:4411:4620:2820:1820:5420:4420:0120:48ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:326:238:508:459:239:1810:2110:1718:0518:1118:3118:3717:5218:41ארה״ב בולטימור )ח(

6:216:118:408:359:129:0710:1110:0717:5518:0118:2118:2817:4218:38ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:226:128:418:359:139:0710:1110:0717:5418:0118:2018:2717:4218:39ארה״ב ג׳רסי )ח(

6:586:489:179:129:499:4310:4710:4318:3018:3718:5719:0418:1819:15ארה״ב דטרויט )ח(

6:406:349:028:589:359:3110:3410:3118:2618:3018:4918:5318:1119:02ארה״ב היוסטן )ח(

6:136:068:358:309:079:0210:0610:0317:5618:0118:2118:2517:4218:34ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:386:329:018:579:339:3010:3310:3018:2718:3018:5018:5318:1119:02ארה״ב מיאמי )ח(

6:196:098:368:319:099:0410:0710:0317:4817:5518:1518:2217:3618:34ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:156:058:358:309:079:0110:0510:0117:5017:5618:1618:2317:3718:33ארה״ב שיקאגו )ח(

6:246:259:039:039:329:3210:3610:3619:0419:0019:2619:2118:4219:25בוליביה לה פאס )ח(

7:187:059:319:2410:049:5711:0110:5518:3118:4119:0219:1218:2119:28בלגיה אנטוורפן )ח(

7:177:049:319:2410:049:5611:0110:5518:3218:4319:0319:1418:2319:28בלגיה בריסל )ח(

6:346:208:478:399:199:1110:1510:1017:4217:5418:1518:2717:3418:31בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:596:028:358:369:069:0710:1010:1018:3718:3118:5918:5418:1419:00ברזיל ס.פאולו )ח(

5:455:488:218:228:538:539:579:5618:2318:1718:4618:4018:0018:46ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:356:218:508:429:219:1410:1810:1317:5018:0118:2218:3217:4118:46בריטניה לונדון )ח(

6:466:318:598:519:319:2410:2810:2217:5618:0818:2918:4017:4818:56בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:436:298:568:499:299:2110:2510:2017:5418:0518:2618:3717:4518:41גרמניה ברלין )ח(

6:586:459:149:079:459:3810:4310:3818:1718:2718:4718:5718:0719:01גרמניה פרנקפורט )ח(

5:566:008:358:369:069:0710:0910:0818:4218:3619:0518:5918:1919:03דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:546:499:179:149:509:4710:5010:4818:4718:4919:0919:1118:3119:15הודו בומביי )ח(

6:486:439:139:109:459:4210:4510:4318:4518:4719:0719:0918:2819:13הודו פונה )ח(

6:156:038:318:259:038:5710:019:5617:3617:4518:0518:1417:2618:18הונגריה בודפשט )ח(

6:316:218:498:439:219:1610:2010:1518:0118:0818:2818:3517:4918:39טורקיה איסטנבול )ח(

6:496:419:099:049:419:3610:4010:3618:2418:3018:5018:5618:1119:00יוון אתונה )ח(

רקפ לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:258:528:459:259:1810:2210:1717:5718:0518:2618:3417:4618:38מולדובה קישינב )ח(

6:466:419:159:129:459:4210:4610:4418:5018:5219:1319:1418:3419:18מקסיקו מ. סיטי )ח(

7:117:199:519:5410:2410:2711:2911:3120:0919:5920:3720:2719:4420:31ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:196:138:458:419:159:1210:1510:1218:1218:1518:3518:3817:5718:42נפאל קטמנדו )ח(

7:117:109:399:3810:1210:1011:1311:1219:2119:2019:4219:4119:0219:45סינגפור סינגפור )ח(

6:115:578:268:188:578:509:549:4917:2517:3617:5718:0817:1618:12פולין ורשא )ח(

6:096:108:408:399:129:1210:1510:1418:3018:2718:5218:4818:0918:52פרו לימה )ח(

7:106:599:279:219:599:5310:5710:5218:3518:4419:0419:1218:2419:24צרפת ליאון )ח(

7:227:109:399:3210:1010:0411:0811:0318:4318:5219:1319:2218:3319:35צרפת פריז )ח(

5:595:578:318:309:019:0010:0410:0218:1718:1618:3818:3717:5818:41קולומביה בוגוטה )ח(

6:446:349:038:579:359:2910:3310:2918:1418:2218:4218:4918:0319:01קנדה טורונטו )ח(

6:236:128:408:349:139:0610:1010:0617:4917:5718:1718:2617:3818:38קנדה מונטריאול )ח(

6:106:028:288:239:018:5710:009:5617:4517:5018:1018:1517:3118:19קפריסין לרנקה )ח(

8:077:5210:2110:1310:5210:4411:4911:4319:1619:2819:5020:0219:0820:18רוסיה מוסקבה )ח(

7:537:4110:0810:0210:4110:3411:3811:3419:1319:2219:4219:5119:0319:55רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:556:449:139:079:459:3810:4210:3718:2018:2918:4918:5818:1019:10שוייץ ציריך )ח(

6:306:268:558:539:289:2510:2810:2618:2918:3018:5118:5218:1218:56תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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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