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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤
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äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' סיון, בו כותב אודות הצעת נכבדות ושהיא יראת שמים וכו'.

ובמ"ש אודות החילוק בגיל, אין זה נוגע בנדון דידן כלל וכלל.

ובמ"ש שאין לו הרגש וכו', עליו לבחון השינוי שחל בין פעם הראשונה שנפגשו ולאחר כמה 

פעמים שנפגשו, ובאם חלה הזזה לקירוב, הרי זה נותן מקום לומר, שיגדל השינוי הלוך וטוב.

והשם יתברך המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם 

יחד.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד

,jzelrda zyxt zay .c"qa
*f"kyz'd oeiq 'h

Èp¯'גֹו צּיֹון ּבת הּזקן 1וׂשמחי אדמּו"ר ּומדּיק , »ƒְְְְִִִֵֵַַַַָ

 ֿ ּדּבּור חנּוּכה) (דרּוׁשי אֹור' ְְֲִֵָָּב'תֹורה

זה  להתחיל 2הּמתחיל צרי היה ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבּפסּוק  חנּוּכה ּדׁשּבת גֹו'3ההפטרה אלי וּיאמר ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מתחילין  ולּמה גֹו', זהב מנֹורת והּנה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָראיתי

ׁשם  ּומבאר צּיֹון. ּבת וׂשמחי ׁשהּׁשּייכּות 4ּברּני , ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

צּיֹון  ּבת ּכי היא, לחנּוּכה צּיֹון ּבת וׂשמחי ְְְֲִִִִִִִַַַָָּדרּני

הּבית  ּדבזמן הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּכנסת על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָקאי

הּגלּות  ּובזמן צּיֹון, ּבׁשם יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָנקראת

ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבֹואר צּיֹון, ּבת ְְֲִִֵַַַָָָנקראת

CÈ¯ˆÂ ׁשהתחלת] הּנ"ל ּדדּיּוק להבין, ¿»ƒְְְִִֶַַַַָָ

ולא  צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני היא ְְְְִִִִִַַַָָָֹההפטרה

ּבהפטרה  ּגם הּוא זהב'] מנֹורת והּנה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'ראיתי

מּתן  לזמן ׁשּבסמיכּות ,ּבהעלֹות ּפרׁשת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּדׁשּבת

חירּות  ענין הּוא ֿ ּתֹורה ּדמּתן ֿ 5ּתֹורתנּו, ואףֿעל , ְְְִֵֵַַַַַָָ

ּפרׁשת  ּדׁשּבת ההפטרה התחלת ּגם ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָּפיֿכן

וׂשמחי רּני היא ּבהעלֹותzA.צּיֹון ְְְְֲִִִִַָ©ִ

רּני p‰Â‰ב) ּבּדּבּורֿהּמתחיל ׁשם אֹור ' ּב'תֹורה ¿ƒ≈ְְִִִַַַָָָ

הראׁשֹון  רּני 6וׂשמחי  הּפס ּוק מקּׁשר ְְְִִִִֵַַָָָ

הּמדרׁש מאמר עם צּיֹון ּבת הּפ7וׂשמחי ׁשעּטרה 8סּוק (על ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מחּבבּה זז לא כּו' למל מׁשל אּמֹו), לא 9לֹו כּו' אחֹותי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא כּו' ּבּתי ׁשּקראּה עד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
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ב  לאור יצא (*p"yz ± oeiq e"h qxhpew בשנת נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו "לקראת ,

. . jzelrdaתרפ"ז* 'b,oeiq ai,p"yz'd zpy."(1.בהעלותך דש"פ ההפטרה וראש התחלת – יד. ב, סע"ד 2)זכרי' לו, – השני

ב.3)ואילך. ד, ואילך.4)זכרי' סע"ב (בסופו).5)לז, ג פי"ח, ויק"ר (בתחלתו). ז פמ"א, שמו"ר א. נד, (עירובין כמארז"ל

המלכיות  מן חירות שם), (שמו"ר גליות מן חירות חירות, אלא חרות א"ת – הלוחות" על "חרות טז) לב, (תשא עה"פ ועוד)

שם). שמו"ר גם וראה שם. (עירובין בהן שולטת ולשון אומה כל אין סע"ב), קיג, זח"ב גם וראה שם. ואילך.6)(ויק"ר א לו,

רצז). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז** בהעלותך דפ' זה ברד"ה ספ"ג.7)וכ"ה שהש"ר פקודי. ס"פ יא.8)שמו"ר ג, כ"ה 9)שה"ש

שם. הנ"ל תרכ"ז וברד"ה בתו"א ואילך).n"kae.(10הלשון שב ע' תרכ"ז (סה"מ ואילך ס"ה תרכ"ז הנ"ל ד"ה גם וראה

בהפצת  והוספה בריבוי צמיחה תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות.

רשום  בשוה"ג) 3 ע' מהר"ש דאדמו"ר דא"ח מאמרי ברשימת (הובא א' בכת"י שלח. דפ' להמאמר נשא דפ' המאמר בין שנרשם מזה כמובן (**

הכוונה ולכאורה תרכ"ז". חנוכה "שבת זה ד"ה בהעלותך.שנאמר על בפ' נסדר שהרי חנוכה, בשבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זכריה: הנביא אומר השבוע פרשת של ההפטרה בתחילת

'B‚ ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯1˜i„Óe ‰Ô˜fושואל , ¯"eÓ„‡ »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈«¿«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a שמות בראשית החומשים על שלו חסידות מאמרי ספר ¿»

השנה  של זו בתקופה שחלים keÁ‰והמועדים ÈLe¯„) רני" זו, והפטרה ¿≈¬»
שבת  הפטרת גם היא ציון" בת ושמחי

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחנוכה  במאמר ) ƒ««¿ƒ
בפסוק  היא והשאלה ,Ê2‰הפותח ∆

ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ¿«¿ƒ
‰keÁ ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰ בפרק ««¿»»¿«»¬»

זכריה  בנבואת eÒta3¯Ó‡iÂ˜זה «»«…∆
˙¯BÓ ‰p‰Â È˙È‡¯ 'B‚ ÈÏ‡≈«»ƒƒ¿ƒ≈¿«

,'B‚ ·‰Ê נקבע שבגללו הנושא שזה »»
נס  נעשה בו חנוכה להפטרת זה פרק

בבית  המנורה בהדלקת השמן פך

ÔÈÏÈÁ˙Óהמקדש  ‰nÏÂ כמה ¿»»«¿ƒƒ
לכן  קודם ÈÁÓNÂפסוקים Èp¯a¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

?.ÔBiˆ ˙a«ƒ
¯‡·Óe'אור 'תורה ,ÌL4בספר ¿…»»

˙eÎÈiM‰L התוכני Èp¯cהקשר ∆««»¿»ƒ
,‡È‰ ‰keÁÏ ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬»ƒ
של  ההפטרה את מתחילים שבגללה

היא  זה בפסוק חנוכה התואר Èkשבת ƒ
È‡˜ ÔBiˆ ˙aמכוון˙Òk ÏÚ «ƒ»≈«¿∆∆

Ï‡¯NÈשהיא ‰כפי ÔÓÊa,˙eÏb ƒ¿»≈ƒ¿««»
˙Òk ˙‡¯˜ ˙Èa‰ ÔÓÊ·c¿ƒ¿«««ƒƒ¿≈¿∆∆

ÔBiˆ ÌLa Ï‡¯NÈ,סתםÔÓÊ·e ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«
,ÔBiˆ ˙a ˙‡¯˜ ˙eÏb‰«»ƒ¿≈«ƒ

‰ke¯‡a ÌL ¯‡B·Ók" ·˙כיצד «¿»»«¬»
שנקבה  (כשם מ"ציון" המקבלת ציון"

נמוכה  יותר דרגא היא מהזכר) מקבלת

הבית, בזמן ולכן עצמה, מ"ציון"

הגלות, בזמן ואילו "ציון", נקראת היא נעלה, במצב  היא ישראל כשכנסת

" נקראת היא נמוך, יותר במצב ציון".·˙כשהיא

˜ei„c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהשאלה] Ï"p‰כך ‰‰ËÙ¯‰על ˙ÏÁ˙‰L ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆«¿»«««¿»»
['·‰Ê ˙¯BÓ ‰p‰Â È˙È‡¯' ‡ÏÂ ,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ≈¿«»»
˙aLc ‰¯ËÙ‰a Ìb ‡e‰«««¿»»¿«»
˙eÎÈÓÒaL ,E˙BÏÚ‰a ˙L¯t»»«¿«¬¿∆ƒ¿ƒ

,e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊÏ בסמוך שחלה ƒ¿«««»≈
תורה, מתן זמן השבועות, לחג

ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»ƒ¿«
˙e¯ÈÁ5, מאמרי בכמה כמבואר ≈

בחירות  קשורה שהתורה ז"ל חכמינו

כאן) 5 הערה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ(ראה
והיפך  נעלה מצב היא שחירות למרות

שבו  מצב זהו כן ואם הגלות עניין

בשם  להיקרא צריכה ישראל כנסת

ציון" "בת ולא ‰˙ÏÁ˙"ציון" Ìb««¿»«
˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿«»»»«
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«

.ÔBiˆ בשבת גם מדוע ביאור וצריך ƒ
פותחת  ההפטרה בהעלותך פרשת

זה? בפסוק

ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿»»
ÈÁÓNÂ Èp¯ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eaca«ƒ««¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔBL‡¯‰6¯M˜Ó את הזקן רבנו »ƒ¿«≈
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ה

,jzelrda zyxt zay .c"qa
*f"kyz'd oeiq 'h

Èp¯'גֹו צּיֹון ּבת הּזקן 1וׂשמחי אדמּו"ר ּומדּיק , »ƒְְְְִִִֵֵַַַַָ

 ֿ ּדּבּור חנּוּכה) (דרּוׁשי אֹור' ְְֲִֵָָּב'תֹורה

זה  להתחיל 2הּמתחיל צרי היה ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבּפסּוק  חנּוּכה ּדׁשּבת גֹו'3ההפטרה אלי וּיאמר ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָֹ

מתחילין  ולּמה גֹו', זהב מנֹורת והּנה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָראיתי

ׁשם  ּומבאר צּיֹון. ּבת וׂשמחי ׁשהּׁשּייכּות 4ּברּני , ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

צּיֹון  ּבת ּכי היא, לחנּוּכה צּיֹון ּבת וׂשמחי ְְְֲִִִִִִִַַַָָּדרּני

הּבית  ּדבזמן הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּכנסת על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָקאי

הּגלּות  ּובזמן צּיֹון, ּבׁשם יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָנקראת

ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבֹואר צּיֹון, ּבת ְְֲִִֵַַַָָָנקראת

CÈ¯ˆÂ ׁשהתחלת] הּנ"ל ּדדּיּוק להבין, ¿»ƒְְְִִֶַַַַָָ

ולא  צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני היא ְְְְִִִִִַַַָָָֹההפטרה

ּבהפטרה  ּגם הּוא זהב'] מנֹורת והּנה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'ראיתי

מּתן  לזמן ׁשּבסמיכּות ,ּבהעלֹות ּפרׁשת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּדׁשּבת

חירּות  ענין הּוא ֿ ּתֹורה ּדמּתן ֿ 5ּתֹורתנּו, ואףֿעל , ְְְִֵֵַַַַַָָ

ּפרׁשת  ּדׁשּבת ההפטרה התחלת ּגם ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָּפיֿכן

וׂשמחי רּני היא ּבהעלֹותzA.צּיֹון ְְְְֲִִִִַָ©ִ

רּני p‰Â‰ב) ּבּדּבּורֿהּמתחיל ׁשם אֹור ' ּב'תֹורה ¿ƒ≈ְְִִִַַַָָָ

הראׁשֹון  רּני 6וׂשמחי  הּפס ּוק מקּׁשר ְְְִִִִֵַַָָָ

הּמדרׁש מאמר עם צּיֹון ּבת הּפ7וׂשמחי ׁשעּטרה 8סּוק (על ּבעטרה ׁשלמה ּבּמל צּיֹון ּבנֹות ּוראינה צאינה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מחּבבּה זז לא כּו' למל מׁשל אּמֹו), לא 9לֹו כּו' אחֹותי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא כּו' ּבּתי ׁשּקראּה עד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
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ב  לאור יצא (*p"yz ± oeiq e"h qxhpew בשנת נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו "לקראת ,

. . jzelrdaתרפ"ז* 'b,oeiq ai,p"yz'd zpy."(1.בהעלותך דש"פ ההפטרה וראש התחלת – יד. ב, סע"ד 2)זכרי' לו, – השני

ב.3)ואילך. ד, ואילך.4)זכרי' סע"ב (בסופו).5)לז, ג פי"ח, ויק"ר (בתחלתו). ז פמ"א, שמו"ר א. נד, (עירובין כמארז"ל

המלכיות  מן חירות שם), (שמו"ר גליות מן חירות חירות, אלא חרות א"ת – הלוחות" על "חרות טז) לב, (תשא עה"פ ועוד)

שם). שמו"ר גם וראה שם. (עירובין בהן שולטת ולשון אומה כל אין סע"ב), קיג, זח"ב גם וראה שם. ואילך.6)(ויק"ר א לו,

רצז). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז** בהעלותך דפ' זה ברד"ה ספ"ג.7)וכ"ה שהש"ר פקודי. ס"פ יא.8)שמו"ר ג, כ"ה 9)שה"ש

שם. הנ"ל תרכ"ז וברד"ה בתו"א ואילך).n"kae.(10הלשון שב ע' תרכ"ז (סה"מ ואילך ס"ה תרכ"ז הנ"ל ד"ה גם וראה

בהפצת  והוספה בריבוי צמיחה תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות.

רשום  בשוה"ג) 3 ע' מהר"ש דאדמו"ר דא"ח מאמרי ברשימת (הובא א' בכת"י שלח. דפ' להמאמר נשא דפ' המאמר בין שנרשם מזה כמובן (**

הכוונה ולכאורה תרכ"ז". חנוכה "שבת זה ד"ה בהעלותך.שנאמר על בפ' נסדר שהרי חנוכה, בשבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זכריה: הנביא אומר השבוע פרשת של ההפטרה בתחילת

'B‚ ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯1˜i„Óe ‰Ô˜fושואל , ¯"eÓ„‡ »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈«¿«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a שמות בראשית החומשים על שלו חסידות מאמרי ספר ¿»

השנה  של זו בתקופה שחלים keÁ‰והמועדים ÈLe¯„) רני" זו, והפטרה ¿≈¬»
שבת  הפטרת גם היא ציון" בת ושמחי

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacחנוכה  במאמר ) ƒ««¿ƒ
בפסוק  היא והשאלה ,Ê2‰הפותח ∆
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‰keÁ ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰ בפרק ««¿»»¿«»¬»

זכריה  בנבואת eÒta3¯Ó‡iÂ˜זה «»«…∆
˙¯BÓ ‰p‰Â È˙È‡¯ 'B‚ ÈÏ‡≈«»ƒƒ¿ƒ≈¿«
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?.ÔBiˆ ˙a«ƒ
¯‡·Óe'אור 'תורה ,ÌL4בספר ¿…»»
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,‡È‰ ‰keÁÏ ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬»ƒ
של  ההפטרה את מתחילים שבגללה

היא  זה בפסוק חנוכה התואר Èkשבת ƒ
È‡˜ ÔBiˆ ˙aמכוון˙Òk ÏÚ «ƒ»≈«¿∆∆

Ï‡¯NÈשהיא ‰כפי ÔÓÊa,˙eÏb ƒ¿»≈ƒ¿««»
˙Òk ˙‡¯˜ ˙Èa‰ ÔÓÊ·c¿ƒ¿«««ƒƒ¿≈¿∆∆

ÔBiˆ ÌLa Ï‡¯NÈ,סתםÔÓÊ·e ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«
,ÔBiˆ ˙a ˙‡¯˜ ˙eÏb‰«»ƒ¿≈«ƒ

‰ke¯‡a ÌL ¯‡B·Ók" ·˙כיצד «¿»»«¬»
שנקבה  (כשם מ"ציון" המקבלת ציון"

נמוכה  יותר דרגא היא מהזכר) מקבלת

הבית, בזמן ולכן עצמה, מ"ציון"

הגלות, בזמן ואילו "ציון", נקראת היא נעלה, במצב  היא ישראל כשכנסת

" נקראת היא נמוך, יותר במצב ציון".·˙כשהיא

˜ei„c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהשאלה] Ï"p‰כך ‰‰ËÙ¯‰על ˙ÏÁ˙‰L ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆«¿»«««¿»»
['·‰Ê ˙¯BÓ ‰p‰Â È˙È‡¯' ‡ÏÂ ,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ≈¿«»»
˙aLc ‰¯ËÙ‰a Ìb ‡e‰«««¿»»¿«»
˙eÎÈÓÒaL ,E˙BÏÚ‰a ˙L¯t»»«¿«¬¿∆ƒ¿ƒ

,e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊÏ בסמוך שחלה ƒ¿«««»≈
תורה, מתן זמן השבועות, לחג

ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»ƒ¿«
˙e¯ÈÁ5, מאמרי בכמה כמבואר ≈

בחירות  קשורה שהתורה ז"ל חכמינו

כאן) 5 הערה ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ(ראה
והיפך  נעלה מצב היא שחירות למרות

שבו  מצב זהו כן ואם הגלות עניין

בשם  להיקרא צריכה ישראל כנסת

ציון" "בת ולא ‰˙ÏÁ˙"ציון" Ìb««¿»«
˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿«»»»«
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«

.ÔBiˆ בשבת גם מדוע ביאור וצריך ƒ
פותחת  ההפטרה בהעלותך פרשת

זה? בפסוק
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L¯„n‰ ¯Ó‡Ó ÌÚ7ÏÚ) ƒ«¬««ƒ¿»«
˜eÒt‰8˙Ba ‰È‡¯e ‰È‡ˆ «»¿∆»¿∆»¿

‰¯ËÚa ‰ÓÏL CÏna ÔBiƒ̂«∆∆¿……»¬»»
ÏLÓ ,(Bn‡ BÏ ‰¯hÚL∆ƒ¿»ƒ»»
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 מפתח  כללי

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

ג  ......................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

  'רני ושמחי בת ציון גוה "מאמר ד  )ג

ה ...........................  ז"כתש'ה ,סיון 'ט, בהעלותךשבת פרשת 

 גי  ..............  ו"כתש'ה סיון ז"ט, בהעלותך פ"ששיחת   )ד

   בהעלותךפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

כו   ...... ................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

לב  ..........................  ל "יאורסאהן זצלוי יצחק שנ' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

לג ............   תרגום מאידיש, טכחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

לד  ...............  בהעלותךפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לה  .............  בהעלותךלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

גס  ................  בהעלותךלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

דס  .....................................  בהעלותךלשבוע פרשת  

עג................  בהעלותךלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

עה  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

חע   .............  בהעלותךלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

ק   .............  בהעלותךלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

חק  ...............  בהעלותךלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  וכתובים  נביאים  )יז

יק  .....................................  פא- פ פרק יםתהל, יד- יגפרק  מלכים א

  בתראבבא  מסכת – משניות  )יח

יבק  ...................................................   ביאור קהתי

יחק.......................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כ

כק  ......................................................  חעף עד דעב מדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

נדק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת לחן ערוךשו  )כב

נהק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

נוק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נזק  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כה

נחק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נחק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נטק  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

סק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

סאק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

סבק  ..................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

סגק....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

הסק  ...............................ב פרק ביאורים בפרקי אבות   )לב

סוק  ....... ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

עדק  ........................ בהעלותךשת לשבוע פרלוח זמנים   )לד

עהק ...................  בת קודששלהדלקת נרות מצות סדר   )לה



eb'ו oeiv za ignye ipx

ׁשם  ּומבאר אּמי. ׁשּקראּה עד מחּבבּה ּדג'10זז , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

האדם  ּבעבֹודת אּמי) אחֹותי (ּבּתי אּלה ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָענינים

הּמצֹות  קּיּום והעבֹודה 11הם הּתֹורה עסק ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

את  המקּים האדם הּמצֹות ּדבק ּיּום נפׁש. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדמסירת

מקּבל  ׁשהּוא (ּבת), מקּבל ּבחינת הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּמצוה

הּמצוה. קּיּום עלֿידי ׁשּנמׁשכת ההמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

אחים  יׂשראל  נעׂשים הּתֹורה עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָועלֿידי

העבֹודה  ועלֿידי (אחֹותי). להּקּב"ה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָורעים

ׁשהם  אּמי, ּבׁשם נקראים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָּדמסירתֿנפ ׁש

עם  זה לקּׁשר ויׁש ּבהקּב"ה. ּכביכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּפיעים

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבעטרה 12הּמבֹואר הּפסּוק על ְְְֲַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ּכנסת ׁשעּטרה ּדהעטרה אּמֹו, לֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשעּטרה

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלֿידי הּוא להּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(אּמֹו)

הּוא  לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת הּביטּול ּכי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָלנׁשמע,

ּדמסירתֿנפׁש .13ּכהּביטּול ְְִִִֶֶַַ

LÈÂ ּפרׁשת ׁשּקֹוראין ּדמהּטעמים לֹומר, ¿≈ְְְִִֵֶַַַָָָ

חג  לאחרי הּנרֹות את ְְְֲֲֵֵֶַַַַּבהעלֹות

נׁשמֹות 14הּׁשבּועֹות  על קאי נרֹות ּכי הּוא, ְִִֵֵַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם 15יׂשראל נׁשמת הוי' ,16נר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

(מׁשּפעת) מאירה ׁשהּנׁשמה הּוא הוי' נר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּדפירּוׁש

להוי' ּבּמדרׁש17ּכביכֹול וכדאיתא הּפסּוק 18, על ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

הּנ את למי ּבהעלֹות מאירין ׁשּיׂשראל רֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

לחג  ׁשּי זה וענין העֹולם, לכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמאיר

ועלּֿפיֿזה  אּמֹו. לֹו ׁשעּטרה עטרה ְְֲִִִֶֶַַָָָָהּׁשבּועֹות,

ּדׁשּבת  ׁשההפטרה מה יֹותר עֹוד להבין ְְְִִֵֶַַַַָָָָָצרי
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סע"ד).11) (לו, שם בתו"א להדיא רכה).12)כ"ה ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת וראינה צאינה תרכ"ט 13)סד"ה סה"מ גם ראה

העטרות  דשתי ואילך, סע"א לה, אמור מלקו"ת גם ולהעיר באחד. נפשו למסור הו"ע דנעשה שהביטול ואילך, קפד ע'

שעטרה העטרה היא לעצמו, שנטל והעטרה ואחותי), (בתי והתורה המצוות. ע"י הוא ישראל של בראשן `enשנתן el,

באחד. מס"נ לעולם 14)ע"י קוראין במדבר שפרשת וע"ד השבועות. חג לאחרי נשא פ' גם קוראין שנים שבכמה אלא

נשא. פ' גם ולפעמים השבועות חג שלפני כז.15)בשבת כ, את 16)משלי בהעלותך רד"ה (בהעלותך) פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ. רצז). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה ב). (לג, גו' זהב מנורת והנה ראיתי רד"ה ג). (כט, תרכ"ז 17)הנרות סה"מ

א). (לו, שם תו"א עד"ז וראה הובא 18)שם. – ב. פל"ו, בשמו"ר גם וכ"ה ד. פרשתנו תנחומא ה. פט"ו, פרשתנו במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï 'eÎ È˙BÁ‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ≈«¿»«∆¿»»¬ƒ…»≈«¿»«∆¿»»

Èn‡:יוסי ברבי אלעזר ר' את שאל "רשב"י במילואו: המדרש לשון (וזה ƒƒ
למלך  משל הן, לו: אמר אמו? לו שעטרה בעטרה מהו מאביך ששמעת אפשר

לא  בתי, אותה קורא והיה מדאי ביותר מחבבה והיה יחידה בת לו שהייתה

ועד  אחותי שקראה עד מחבבה זז

הקדושֿברוךֿהוא  כך אמי, שקראה

שנאמר  בת לישראל קרא בתחילה

עמך  ושכחי אזנך והטי וראי בת 'שמעי

שקראן  עד מחבבן זז לא אביך', ובית

רעיתי  אחותי לי 'פתחי שנאמר אחותי

קוצותי  טל נמלא שראשי תמתי יונתי

שקראן  עד מחבבן זז לא לילה', רסיסי

ולאמי  עמי אלי הקשיבו שנאמר אמי

תצא  מאיתי תורה כי האזינו אלי

עמד  ארגיע'. עמים לאור ומשפטי

ראשו). על ונשקו רשב"י

¯‡·Óe'אור ÌL10'‚cב'תורה , ¿…»»¿
‰l‡ ÌÈÈÚ בני נקראים שבהם ƒ¿»ƒ≈∆

‡Èn)ישראל È˙BÁ‡ Èza)ƒƒ¬ƒƒƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Úa'ה ˜Ìeiאת  Ì‰ «¬«»»»≈ƒ

˙Bˆn‰11 ישראל בני שמו שעל «ƒ¿
"בתי" ‰Bz¯‰נקראים ˜ÒÚ שעל ≈∆«»

"אחותי" נקראים ישראל בני שמו

LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰Â שעל ¿»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
כפי  "אמי", נקראים ישראל בני שמה

ומבאר. שהולך

Ì„‡‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜·cƒ¿ƒ«ƒ¿»»»
‡e‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»
‡e‰L ,(˙a) Ïa˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈«∆

‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ Ïa˜Ó האור של ¿«≈∆««¿»»
מלמעלה ÎLÓpL˙האלוקי  ויורדת ∆ƒ¿∆∆

‰Âˆn‰למטה  Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿»
כנזכר  "מקבל", בחינת היא ו"בת"

‰Bz¯‰לעיל. ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚÂ בני ¿«¿≈≈∆«»
ואזי  לאלוקות מתקרבים ישראל

aw‰Ï ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ Ï‡¯NÈ ÌÈNÚÈ„ÈŒÏÚÂ .(È˙BÁ‡) ‰" «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ«»»¬ƒ¿«¿≈
ÌÈÚÈtLÓ Ì‰L ,Èn‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈«¿ƒƒ

a˜‰a"‰תוספת ופועלים  ÏBÎÈ·k.לבנה משפיעה שהאם כשם ƒ¿»«»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ12 החסידות בתורת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»¿«»¿
˜eÒt‰ ÏÚ שלמה]הנזכר במלך ציון בנות וראינה ËÚa¯‰[צאינה ««»»¬»»

(Bn‡) Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯hÚL ‰¯ËÚ‰c ,Bn‡ BÏ ‰¯hÚL∆ƒ¿»ƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
‰"aw‰Ï המלך,ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ במתן «»»«¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

Óc˜‰c˙תורה ÏeËÈa‰ Èkƒ«ƒ¿«¿»«
ÚÓLÏ ‰NÚ גם לקיים הנכונות «¬∆¿ƒ¿«

היא  הציווי, בטעם והשגה הבנה ללא

הקדוש  כלפי ישראל בני של התבטלות

זה וביטול הוא, ‰e‡ברוך
LÙŒ˙¯ÈÒÓc ÏeËÈa‰k13 ¿«ƒƒ¿ƒ«∆∆

ומוותר  נפשו את מוסר האדם כאשר

על  שכאמור ה' עבודת למען חייו על

נקראים  ישראל בני זו עבודה שם

הוא. ברוך הקדוש של "אמו"

ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«¿≈«¿»ƒ
לכך  L¯t˙הטעמים ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»«

È¯Á‡Ï ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈¿«¬≈
˙BÚe·M‰ ‚Á14,‡e‰ ובסמוך ««»

˜‡Èלו, ˙B¯ Èk מכווןÏÚ ƒ≈»≈«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL"נרות" הנקראות ƒ¿ƒ¿»≈

·e˙kL BÓk15˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ¿∆»≈¬»»ƒ¿«
Ì„‡16‡e‰ 'ÈÂ‰ ¯ Le¯ÈÙc , »»¿≈≈¬»»

‰ÓLp‰L היינו ה', של הנר היא ∆«¿»»
(ÚtLÓ˙שהיא  ‰¯È‡Ó ומוסיפה ¿ƒ»«¿««

ÈÂ‰Ï'ר או  ÏBÎÈ·k (17, ƒ¿»«¬»»
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ18ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«

,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ˜eÒt‰«»¿«¬¿∆«≈
¯È‡nL ÈÓÏ ÔÈ¯È‡Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ∆≈ƒ

,ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ישראל שבני הרי ¿»»»
ברוך  לקדוש כביכול, אור, מוסיפים

Ê‰הוא  ÔÈÚÂ נשמות מעלת של ¿ƒ¿»∆
ברוך  לקדוש המאירים כנרות ישראל

‰BÚe·M˙,הוא  ‚ÁÏ CiL שבו «»¿««»
ישראל  הקדוש זכו כלפי "אמו" לתואר

נאמר  זה בהקשר וכאמור, הוא, ברוך

‡Bn.הכתוב  BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚ¬»»∆ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ גדולה למעלה ישראל בני הגיעו השבועות שבחג האמור  לפי ¿«ƒ∆

"אמו" להיקרא זכו ולכן BÈ˙¯ביותר „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ השאלה מתחזקת »ƒ¿»ƒ≈
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רּני  היא אּמי) (ענין הּנרֹות את ּבהעלֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּפרׁשת

צּיֹון.zAוׂשמחי ְְִִ©ִ

קּיּום ÔÈÚ‰Âג) ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶֶַַַָָ

נעלית  המׁשכה היא ּבּתי , - ְְֲִִִִֵַַַָָהּמצֹות

ּדאחֹותי  העבֹודה ׁשעלֿידי מההמׁשכה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר

 ֿ ועל (אּמי), ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָואּמי.

ׁשהיא  מּכיון (אחֹותי), הּתֹורה עסק ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּדרֿזה

לההמׁשכה  ׁשּיכּות לּה יׁש רּוחנית, ְְֲִֵַַַָָָָָָעבֹודה

ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה וכיון עלֿידּה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמׁשכת

 ֿ אתערּותא ּכמֹו היא ואּמי ּדאחֹותי ְְְֲֲֲִִִִִַָָָהעבֹודה

 ֿ אתערּותא עלֿידי ונמׁשכת ׁשּמתעֹוררת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּדלעילא

 ֿ ׁשאתערּותא מּמקֹום רק היא ההמׁשכה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּדלתּתא,

מעׂשה  ׁשעלֿידי וההמׁשכה לׁשם. מּגעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּדלתּתא

ּגׁשמית  עׂשּיה היא הּמצוה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָהּמצֹות,

ּכלל  ּבער ֿ 19ׁשאינּה אתערּותא ּכמֹו היא , ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ

היא  ההמׁשכה ולכן עצמּה, ׁשּמצד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדלעילא

איןֿסֹוף  אֹור ּבת 20מעצמּות וׂשמחי רּני וזהּו . ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ּבא' ׁש'הנני ,ּבתֹוכ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָצּיֹון

ׁשּלא  מעצמי מּוכן הּנני ענינים. ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹולל

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבעצמי 21עלֿידי אני - ּבא , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

מּמׁש ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור .22ּכביכֹול, ְִֵַָָָ

LÈÂ על ּדבּתי ּדהעבֹודה ׁשהּמעלה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲֲִִִֶַַַָָָ

ּבנֹוגע  ּגם היא ואּמי ּדאחֹותי ְְֲֲִִִִֵַַַָָהעבֹודה

ּדאח  ׁשּבהעבֹודה העֹובד. נרּגׁשלהאדם ואּמי ֹותי ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
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שם*. תרכ"ז נה.19)בסה"מ ע' תרס"ו המשך ד 20)ראה המעלה בענין ג) (לז, שם תו"א אתערותא zaראה "יש ציון

כלל". שם מגעת דלתתא אתערותא שאין מקום לעילא לעילא שהיא ושמחי 21)דלעילא רני ד"ה החנוכה שער אורה שערי

ב). (לג, שם.22)פכ"א התו"א לשון

וכמו שם: בסה"מ וכמושפרש"י *) וצ"ל: ט"ס הוא וכפה"נ בהעלותך. בהעלותך.במד"ר ע"פ ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
על  לעיל ‡˙האמורה E˙BÏÚ‰a ˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰L ‰Ó«∆««¿»»¿«»»»«¿«¬¿∆

(Èn‡ ÔÈÚ) ˙B¯p‰ ישראל של מעלתם דווקא מודגשת ¯Èpשבה ‡È‰ «≈ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ"מ"אמי למטה ביותר, נמוכה דרגא דווקא שמבטא תואר ¿ƒ¿ƒ«ƒ

מ"אחותי".? ולמטה

‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»∆««¿»»
ויורדת  הנמשכת האלוקי האור של

למטה  ˜Ìeiמלמעלה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
,Èza - ˙Bˆn‰ היא ש"בת" אף «ƒ¿ƒƒ

של  הדרגות בסולם הנחות התואר

של  לאמיתו ו"אמי", "אחותי" "בתי",

BÈ˙¯דבר  ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»»«¬≈≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈»¬»

È˙BÁ‡c העיסוק של העבודה שהיא «¬ƒ
של Èn‡Âבתורה  העבודה שהיא ¿ƒƒ

נפש. ‰B·Ú„‰מסירות Èkƒ»¬»
ŒÏÚÂ ,(Èn‡) LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆ƒƒ¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‰ÊŒC¯c∆∆∆≈∆«»

,(È˙BÁ‡) היתרונות למרות הרי ¬ƒ
ביחס  אלה עבודות של והמעלות

המצוות קיום של ("בתי"),לעבודה

,˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú ‡È‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ¬»»ƒ
שימוש  ידי על נפשיים ונעשית בכוחות

eÎiL˙רוחניים  dÏ LÈ וקשר ≈»«»
האלוקית ÎLÓ‰‰Ï‰תוכניֿמהותי  ¿««¿»»

d„ÈŒÏÚ,הרוחנית  ˙ÎLÓpL כי ∆ƒ¿∆∆«»»
דרגות  הבדלי יש ברוחניות שגם למרות

עצם  מאד, ומשמעותיים ניכרים ופערים

על  מלמדת ברוחניות שמדובר העובדה

האדם  פעולת בין מסויימת שייכות

הרוחנית  וההתגלות וההמשכה

ממנה כתוצאה «≈¿ÔÂÈÎÂשנפעלת
‰ÎLÓ‰‰L מלמעלה האלוקית ∆««¿»»

È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»«¬ƒ
Èn‡Â נפש ומסירות התורה לימוד ¿ƒƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ BÓk ‡È‰ מלמעלה BÚ˙nL¯¯˙התעוררות ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓÂ וכתוצאה מלמטה התעוררות ¿ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

ללא  מלמעלה שבאה דלעילא" "אתערותא שיש בחסידות (כמבואר ממנה

דלעילא" "אתערותא ויש האדם מצד דלתתא" "אתערותא של והקדמה ההכנה

למטה), האדם עבודת ידי על מלמעלה ‰‰ÎLÓ‰שנגרמת ‰È‡ההתגלות ««¿»»ƒ
ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L ÌB˜nÓ ולכן ¯˜ מזה, יותר ולא «ƒ»∆ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»

דלתתא" ה"אתערותא של והרמה ומהותה לתוכנה בהתאם מוגבלת, היא

אותה. מלמעלהÎLÓ‰‰Â‰שגורמת האלוקית È„ÈŒÏÚLההתגלות ¿««¿»»∆«¿≈
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓכיון˙ÈÓLb ‰iNÚ ‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙iNÚL «¬≈«ƒ¿∆¬ƒ««ƒ¿»ƒ¬ƒ»«¿ƒ

ÏÏk C¯Úa dÈ‡L19, להתגלות והשוואה דמיון יחס, שום לה שאין ∆≈»¿∆∆¿»
בעקבותיה  שבאה הרוחנית האלוקית

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ BÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה dÓˆÚ,התעוררות „ˆnL∆ƒ««¿»

האדם  מצד מהתעוררות כתוצאה שלא

‰‰למטה  ÔÎÏÂ‰ÎLÓ שנמשכת ¿»≈««¿»»
המצוות  קיום ידי על למטה מלמעלה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰20 ƒ≈«¿≈
וזו  ובעצמו, בכבודו הוא ברוך מהקדוש

לעומת  שיעור לאין נעלית המשכה

ידי  על מלמעלה שנמשכת ההמשכה

התורה  לימוד של הרוחנית העבודה

(ומעתה  נפש מסירות של והעבודה

לפרשת  בקשר דווקא מדוע מובן

של  הנעלה לזמן ובסמיכות בהעלותך

והפתיחה  זו הפטרה קוראים תורה מתן

ושמחי "רני בפסוק דווקא ·˙היא

בגודל  להלן עוד שיתבאר וכפי ציון",

"אחותי" לעומת "בתי" התואר מעלת

ו"אמי").

e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי ¯Èpהתוכן ¿∆»ƒ
‡a Èp‰ Èk ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»
'‡a È‰'L ,CÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

.ÌÈÈÚ ÈL ÏÏBk האחד -הענין ≈¿≈ƒ¿»ƒ
Èp‰ הוא ברוך ÔÎeÓהקדוש ƒ¿ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‡lL ÈÓˆÚÓ≈«¿ƒ∆…«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡21 וכאמור ƒ¿¬»ƒ¿«»

נגרמת  שלא מלמעלה שהמשכה

היא  דלתתא" מ"אתערותא כתוצאה

השני  והעניין שיעור, לאין «a‡נעלית
,ÏBÎÈ·k ÈÓˆÚa È‡ שמקור - ¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»

הקדוש  של ומהותו  עצמותו "אני", הוא מלמעלה וההתגלות ההמשכה ושורש

הוא, LnÓברוך ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡22. ≈»«»
Èz·c ‰„B·Ú‰c ‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ המצוות ÏÚקיום ¿≈¿ƒ∆««¬»¿»¬»¿ƒƒ«

È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰ התורה נפש Èn‡Âלימוד מצד ‰È‡מסירות רק לא »¬»«¬ƒ¿ƒƒƒ
אלא  מאד נעלית שהיא מלמעלה ‰BÚ·„ההמשכה Ì„‡‰Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿»»»»≈

המצוות. קיום "בתי", של לעבודה ויתרון מעלה יש מצידו היא שגם והמעלה
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ז 'eb oeiv za ignye ipx

ׁשם  ּומבאר אּמי. ׁשּקראּה עד מחּבבּה ּדג'10זז , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

האדם  ּבעבֹודת אּמי) אחֹותי (ּבּתי אּלה ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָענינים

הּמצֹות  קּיּום והעבֹודה 11הם הּתֹורה עסק ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

את  המקּים האדם הּמצֹות ּדבק ּיּום נפׁש. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדמסירת

מקּבל  ׁשהּוא (ּבת), מקּבל ּבחינת הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּמצוה

הּמצוה. קּיּום עלֿידי ׁשּנמׁשכת ההמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

אחים  יׂשראל  נעׂשים הּתֹורה עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָועלֿידי

העבֹודה  ועלֿידי (אחֹותי). להּקּב"ה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָורעים

ׁשהם  אּמי, ּבׁשם נקראים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָּדמסירתֿנפ ׁש

עם  זה לקּׁשר ויׁש ּבהקּב"ה. ּכביכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּפיעים

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבעטרה 12הּמבֹואר הּפסּוק על ְְְֲַַַַָָָָָָ

יׂשראל  ּכנסת ׁשעּטרה ּדהעטרה אּמֹו, לֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשעּטרה

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלֿידי הּוא להּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(אּמֹו)

הּוא  לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת הּביטּול ּכי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָלנׁשמע,

ּדמסירתֿנפׁש .13ּכהּביטּול ְְִִִֶֶַַ

LÈÂ ּפרׁשת ׁשּקֹוראין ּדמהּטעמים לֹומר, ¿≈ְְְִִֵֶַַַָָָ

חג  לאחרי הּנרֹות את ְְְֲֲֵֵֶַַַַּבהעלֹות

נׁשמֹות 14הּׁשבּועֹות  על קאי נרֹות ּכי הּוא, ְִִֵֵַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם 15יׂשראל נׁשמת הוי' ,16נר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

(מׁשּפעת) מאירה ׁשהּנׁשמה הּוא הוי' נר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּדפירּוׁש

להוי' ּבּמדרׁש17ּכביכֹול וכדאיתא הּפסּוק 18, על ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

הּנ את למי ּבהעלֹות מאירין ׁשּיׂשראל רֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

לחג  ׁשּי זה וענין העֹולם, לכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמאיר

ועלּֿפיֿזה  אּמֹו. לֹו ׁשעּטרה עטרה ְְֲִִִֶֶַַָָָָהּׁשבּועֹות,

ּדׁשּבת  ׁשההפטרה מה יֹותר עֹוד להבין ְְְִִֵֶַַַַָָָָָצרי
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סע"ד).11) (לו, שם בתו"א להדיא רכה).12)כ"ה ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת וראינה צאינה תרכ"ט 13)סד"ה סה"מ גם ראה

העטרות  דשתי ואילך, סע"א לה, אמור מלקו"ת גם ולהעיר באחד. נפשו למסור הו"ע דנעשה שהביטול ואילך, קפד ע'

שעטרה העטרה היא לעצמו, שנטל והעטרה ואחותי), (בתי והתורה המצוות. ע"י הוא ישראל של בראשן `enשנתן el,

באחד. מס"נ לעולם 14)ע"י קוראין במדבר שפרשת וע"ד השבועות. חג לאחרי נשא פ' גם קוראין שנים שבכמה אלא

נשא. פ' גם ולפעמים השבועות חג שלפני כז.15)בשבת כ, את 16)משלי בהעלותך רד"ה (בהעלותך) פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ. רצז). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה ב). (לג, גו' זהב מנורת והנה ראיתי רד"ה ג). (כט, תרכ"ז 17)הנרות סה"מ

א). (לו, שם תו"א עד"ז וראה הובא 18)שם. – ב. פל"ו, בשמו"ר גם וכ"ה ד. פרשתנו תנחומא ה. פט"ו, פרשתנו במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ ‡Ï 'eÎ È˙BÁ‡ d‡¯wL „Ú d·aÁÓ≈«¿»«∆¿»»¬ƒ…»≈«¿»«∆¿»»

Èn‡:יוסי ברבי אלעזר ר' את שאל "רשב"י במילואו: המדרש לשון (וזה ƒƒ
למלך  משל הן, לו: אמר אמו? לו שעטרה בעטרה מהו מאביך ששמעת אפשר

לא  בתי, אותה קורא והיה מדאי ביותר מחבבה והיה יחידה בת לו שהייתה

ועד  אחותי שקראה עד מחבבה זז

הקדושֿברוךֿהוא  כך אמי, שקראה

שנאמר  בת לישראל קרא בתחילה

עמך  ושכחי אזנך והטי וראי בת 'שמעי

שקראן  עד מחבבן זז לא אביך', ובית

רעיתי  אחותי לי 'פתחי שנאמר אחותי

קוצותי  טל נמלא שראשי תמתי יונתי

שקראן  עד מחבבן זז לא לילה', רסיסי

ולאמי  עמי אלי הקשיבו שנאמר אמי

תצא  מאיתי תורה כי האזינו אלי

עמד  ארגיע'. עמים לאור ומשפטי

ראשו). על ונשקו רשב"י

¯‡·Óe'אור ÌL10'‚cב'תורה , ¿…»»¿
‰l‡ ÌÈÈÚ בני נקראים שבהם ƒ¿»ƒ≈∆

‡Èn)ישראל È˙BÁ‡ Èza)ƒƒ¬ƒƒƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Úa'ה ˜Ìeiאת  Ì‰ «¬«»»»≈ƒ

˙Bˆn‰11 ישראל בני שמו שעל «ƒ¿
"בתי" ‰Bz¯‰נקראים ˜ÒÚ שעל ≈∆«»

"אחותי" נקראים ישראל בני שמו

LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰Â שעל ¿»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
כפי  "אמי", נקראים ישראל בני שמה

ומבאר. שהולך

Ì„‡‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜·cƒ¿ƒ«ƒ¿»»»
‡e‰ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆«ƒ¿»
‡e‰L ,(˙a) Ïa˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈«∆

‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ Ïa˜Ó האור של ¿«≈∆««¿»»
מלמעלה ÎLÓpL˙האלוקי  ויורדת ∆ƒ¿∆∆

‰Âˆn‰למטה  Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿»
כנזכר  "מקבל", בחינת היא ו"בת"

‰Bz¯‰לעיל. ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚÂ בני ¿«¿≈≈∆«»
ואזי  לאלוקות מתקרבים ישראל

aw‰Ï ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ Ï‡¯NÈ ÌÈNÚÈ„ÈŒÏÚÂ .(È˙BÁ‡) ‰" «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ«»»¬ƒ¿«¿≈
ÌÈÚÈtLÓ Ì‰L ,Èn‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈«¿ƒƒ

a˜‰a"‰תוספת ופועלים  ÏBÎÈ·k.לבנה משפיעה שהאם כשם ƒ¿»«»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ12 החסידות בתורת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»¿«»¿
˜eÒt‰ ÏÚ שלמה]הנזכר במלך ציון בנות וראינה ËÚa¯‰[צאינה ««»»¬»»

(Bn‡) Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯hÚL ‰¯ËÚ‰c ,Bn‡ BÏ ‰¯hÚL∆ƒ¿»ƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
‰"aw‰Ï המלך,ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ במתן «»»«¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

Óc˜‰c˙תורה ÏeËÈa‰ Èkƒ«ƒ¿«¿»«
ÚÓLÏ ‰NÚ גם לקיים הנכונות «¬∆¿ƒ¿«

היא  הציווי, בטעם והשגה הבנה ללא

הקדוש  כלפי ישראל בני של התבטלות

זה וביטול הוא, ‰e‡ברוך
LÙŒ˙¯ÈÒÓc ÏeËÈa‰k13 ¿«ƒƒ¿ƒ«∆∆

ומוותר  נפשו את מוסר האדם כאשר

על  שכאמור ה' עבודת למען חייו על

נקראים  ישראל בני זו עבודה שם

הוא. ברוך הקדוש של "אמו"

ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«¿≈«¿»ƒ
לכך  L¯t˙הטעמים ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»»«

È¯Á‡Ï ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈¿«¬≈
˙BÚe·M‰ ‚Á14,‡e‰ ובסמוך ««»

˜‡Èלו, ˙B¯ Èk מכווןÏÚ ƒ≈»≈«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL"נרות" הנקראות ƒ¿ƒ¿»≈

·e˙kL BÓk15˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ¿∆»≈¬»»ƒ¿«
Ì„‡16‡e‰ 'ÈÂ‰ ¯ Le¯ÈÙc , »»¿≈≈¬»»

‰ÓLp‰L היינו ה', של הנר היא ∆«¿»»
(ÚtLÓ˙שהיא  ‰¯È‡Ó ומוסיפה ¿ƒ»«¿««

ÈÂ‰Ï'ר או  ÏBÎÈ·k (17, ƒ¿»«¬»»
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ18ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«

,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ˜eÒt‰«»¿«¬¿∆«≈
¯È‡nL ÈÓÏ ÔÈ¯È‡Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ∆≈ƒ

,ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ישראל שבני הרי ¿»»»
ברוך  לקדוש כביכול, אור, מוסיפים

Ê‰הוא  ÔÈÚÂ נשמות מעלת של ¿ƒ¿»∆
ברוך  לקדוש המאירים כנרות ישראל

‰BÚe·M˙,הוא  ‚ÁÏ CiL שבו «»¿««»
ישראל  הקדוש זכו כלפי "אמו" לתואר

נאמר  זה בהקשר וכאמור, הוא, ברוך

‡Bn.הכתוב  BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚ¬»»∆ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ גדולה למעלה ישראל בני הגיעו השבועות שבחג האמור  לפי ¿«ƒ∆

"אמו" להיקרא זכו ולכן BÈ˙¯ביותר „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ השאלה מתחזקת »ƒ¿»ƒ≈
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f"kyz'd ,oeiq 'h ,jzelrda zyxt zay

רּני  היא אּמי) (ענין הּנרֹות את ּבהעלֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּפרׁשת

צּיֹון.zAוׂשמחי ְְִִ©ִ

קּיּום ÔÈÚ‰Âג) ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶֶַַַָָ

נעלית  המׁשכה היא ּבּתי , - ְְֲִִִִֵַַַָָהּמצֹות

ּדאחֹותי  העבֹודה ׁשעלֿידי מההמׁשכה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר

 ֿ ועל (אּמי), ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָואּמי.

ׁשהיא  מּכיון (אחֹותי), הּתֹורה עסק ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּדרֿזה

לההמׁשכה  ׁשּיכּות לּה יׁש רּוחנית, ְְֲִֵַַַָָָָָָעבֹודה

ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה וכיון עלֿידּה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמׁשכת

 ֿ אתערּותא ּכמֹו היא ואּמי ּדאחֹותי ְְְֲֲֲִִִִִַָָָהעבֹודה

 ֿ אתערּותא עלֿידי ונמׁשכת ׁשּמתעֹוררת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּדלעילא

 ֿ ׁשאתערּותא מּמקֹום רק היא ההמׁשכה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּדלתּתא,

מעׂשה  ׁשעלֿידי וההמׁשכה לׁשם. מּגעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּדלתּתא

ּגׁשמית  עׂשּיה היא הּמצוה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָהּמצֹות,

ּכלל  ּבער ֿ 19ׁשאינּה אתערּותא ּכמֹו היא , ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ

היא  ההמׁשכה ולכן עצמּה, ׁשּמצד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדלעילא

איןֿסֹוף  אֹור ּבת 20מעצמּות וׂשמחי רּני וזהּו . ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ּבא' ׁש'הנני ,ּבתֹוכ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָצּיֹון

ׁשּלא  מעצמי מּוכן הּנני ענינים. ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹולל

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבעצמי 21עלֿידי אני - ּבא , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

מּמׁש ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור .22ּכביכֹול, ְִֵַָָָ

LÈÂ על ּדבּתי ּדהעבֹודה ׁשהּמעלה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲֲִִִֶַַַָָָ

ּבנֹוגע  ּגם היא ואּמי ּדאחֹותי ְְֲֲִִִִֵַַַָָהעבֹודה

ּדאח  ׁשּבהעבֹודה העֹובד. נרּגׁשלהאדם ואּמי ֹותי ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ
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שם*. תרכ"ז נה.19)בסה"מ ע' תרס"ו המשך ד 20)ראה המעלה בענין ג) (לז, שם תו"א אתערותא zaראה "יש ציון

כלל". שם מגעת דלתתא אתערותא שאין מקום לעילא לעילא שהיא ושמחי 21)דלעילא רני ד"ה החנוכה שער אורה שערי

ב). (לג, שם.22)פכ"א התו"א לשון

וכמו שם: בסה"מ וכמושפרש"י *) וצ"ל: ט"ס הוא וכפה"נ בהעלותך. בהעלותך.במד"ר ע"פ ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
על  לעיל ‡˙האמורה E˙BÏÚ‰a ˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰L ‰Ó«∆««¿»»¿«»»»«¿«¬¿∆

(Èn‡ ÔÈÚ) ˙B¯p‰ ישראל של מעלתם דווקא מודגשת ¯Èpשבה ‡È‰ «≈ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ"מ"אמי למטה ביותר, נמוכה דרגא דווקא שמבטא תואר ¿ƒ¿ƒ«ƒ

מ"אחותי".? ולמטה

‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»∆««¿»»
ויורדת  הנמשכת האלוקי האור של

למטה  ˜Ìeiמלמעלה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
,Èza - ˙Bˆn‰ היא ש"בת" אף «ƒ¿ƒƒ

של  הדרגות בסולם הנחות התואר

של  לאמיתו ו"אמי", "אחותי" "בתי",

BÈ˙¯דבר  ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»»«¬≈≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈»¬»

È˙BÁ‡c העיסוק של העבודה שהיא «¬ƒ
של Èn‡Âבתורה  העבודה שהיא ¿ƒƒ

נפש. ‰B·Ú„‰מסירות Èkƒ»¬»
ŒÏÚÂ ,(Èn‡) LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆ƒƒ¿«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‰ÊŒC¯c∆∆∆≈∆«»

,(È˙BÁ‡) היתרונות למרות הרי ¬ƒ
ביחס  אלה עבודות של והמעלות

המצוות קיום של ("בתי"),לעבודה

,˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú ‡È‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ¬»»ƒ
שימוש  ידי על נפשיים ונעשית בכוחות

eÎiL˙רוחניים  dÏ LÈ וקשר ≈»«»
האלוקית ÎLÓ‰‰Ï‰תוכניֿמהותי  ¿««¿»»

d„ÈŒÏÚ,הרוחנית  ˙ÎLÓpL כי ∆ƒ¿∆∆«»»
דרגות  הבדלי יש ברוחניות שגם למרות

עצם  מאד, ומשמעותיים ניכרים ופערים

על  מלמדת ברוחניות שמדובר העובדה

האדם  פעולת בין מסויימת שייכות

הרוחנית  וההתגלות וההמשכה

ממנה כתוצאה «≈¿ÔÂÈÎÂשנפעלת
‰ÎLÓ‰‰L מלמעלה האלוקית ∆««¿»»

È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»«¬ƒ
Èn‡Â נפש ומסירות התורה לימוד ¿ƒƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ BÓk ‡È‰ מלמעלה BÚ˙nL¯¯˙התעוררות ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓÂ וכתוצאה מלמטה התעוררות ¿ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

ללא  מלמעלה שבאה דלעילא" "אתערותא שיש בחסידות (כמבואר ממנה

דלעילא" "אתערותא ויש האדם מצד דלתתא" "אתערותא של והקדמה ההכנה

למטה), האדם עבודת ידי על מלמעלה ‰‰ÎLÓ‰שנגרמת ‰È‡ההתגלות ««¿»»ƒ
ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L ÌB˜nÓ ולכן ¯˜ מזה, יותר ולא «ƒ»∆ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»

דלתתא" ה"אתערותא של והרמה ומהותה לתוכנה בהתאם מוגבלת, היא

אותה. מלמעלהÎLÓ‰‰Â‰שגורמת האלוקית È„ÈŒÏÚLההתגלות ¿««¿»»∆«¿≈
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓכיון˙ÈÓLb ‰iNÚ ‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙iNÚL «¬≈«ƒ¿∆¬ƒ««ƒ¿»ƒ¬ƒ»«¿ƒ

ÏÏk C¯Úa dÈ‡L19, להתגלות והשוואה דמיון יחס, שום לה שאין ∆≈»¿∆∆¿»
בעקבותיה  שבאה הרוחנית האלוקית

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ BÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה dÓˆÚ,התעוררות „ˆnL∆ƒ««¿»

האדם  מצד מהתעוררות כתוצאה שלא

‰‰למטה  ÔÎÏÂ‰ÎLÓ שנמשכת ¿»≈««¿»»
המצוות  קיום ידי על למטה מלמעלה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰20 ƒ≈«¿≈
וזו  ובעצמו, בכבודו הוא ברוך מהקדוש

לעומת  שיעור לאין נעלית המשכה

ידי  על מלמעלה שנמשכת ההמשכה

התורה  לימוד של הרוחנית העבודה

(ומעתה  נפש מסירות של והעבודה

לפרשת  בקשר דווקא מדוע מובן

של  הנעלה לזמן ובסמיכות בהעלותך

והפתיחה  זו הפטרה קוראים תורה מתן

ושמחי "רני בפסוק דווקא ·˙היא

בגודל  להלן עוד שיתבאר וכפי ציון",

"אחותי" לעומת "בתי" התואר מעלת

ו"אמי").

e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי ¯Èpהתוכן ¿∆»ƒ
‡a Èp‰ Èk ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»
'‡a È‰'L ,CÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

.ÌÈÈÚ ÈL ÏÏBk האחד -הענין ≈¿≈ƒ¿»ƒ
Èp‰ הוא ברוך ÔÎeÓהקדוש ƒ¿ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‡lL ÈÓˆÚÓ≈«¿ƒ∆…«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡21 וכאמור ƒ¿¬»ƒ¿«»

נגרמת  שלא מלמעלה שהמשכה

היא  דלתתא" מ"אתערותא כתוצאה

השני  והעניין שיעור, לאין «a‡נעלית
,ÏBÎÈ·k ÈÓˆÚa È‡ שמקור - ¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»

הקדוש  של ומהותו  עצמותו "אני", הוא מלמעלה וההתגלות ההמשכה ושורש

הוא, LnÓברוך ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡22. ≈»«»
Èz·c ‰„B·Ú‰c ‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ המצוות ÏÚקיום ¿≈¿ƒ∆««¬»¿»¬»¿ƒƒ«

È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰ התורה נפש Èn‡Âלימוד מצד ‰È‡מסירות רק לא »¬»«¬ƒ¿ƒƒƒ
אלא  מאד נעלית שהיא מלמעלה ‰BÚ·„ההמשכה Ì„‡‰Ï Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿»»»»≈

המצוות. קיום "בתי", של לעבודה ויתרון מעלה יש מצידו היא שגם והמעלה
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eb'ח oeiv za ignye ipx

העילּוי  ּגֹודל העֹובד, האדם ׁשל מציאּותֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָּבדּקּות

עצמּהFNWּדהעבֹודה ּדהעבֹודה [העילּוי ְֲָָ¤ְְֲִַָָָָ

העבֹודה  ּומּכלֿׁשּכן הּתֹורה, ּדעסק ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ(העבֹודה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה והעילּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּדמסירתֿנפ ׁש),

מּזֹו ויתירה להּקּב"ה, אח ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודתֹו,

ּדבּתי  ּובהעבֹודה ּבהּקּב"ה], ּכביכֹול ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּמׁשּפיע

ׁשּלֹו הּבּטּול נרּגׁש הּמצֹות) ּבנֹוגע 23(קּיּום הן , ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

לקּים  רק היא עבֹודתֹו ׁשּכל עצמּה, ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלהעבֹודה

ׁשעלֿידי  לההמׁשכה ּבנֹוגע והן הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָצּוּוי

נמׁש הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּדזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָעבֹודתֹו,

ׁשל  ענינֹו מּצד לא הּוא איןֿסֹוף , אֹור ְְִִֵֶַַָֹעצמּות

ׁשהּמצֹות  מּפני אּלא הּמצֹות את המקּים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאדם

ּדעלֿידי  לֹומר, ויׁש העצמּות. וצּוּוי רצֹון ְְְְְְִֵֵֵַַַָהם

עלֿידי  ׁשּנמׁש להאֹור ּכלי נעׂשה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּבּטּול

,ּבתֹוכ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהּמצֹות.

היא  ּכביכֹול, ּבעצמי אני ּבא, ּדהנני ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

KkFzA.ּבפנימּיּות , §¥ְִִִ

העבֹודה CÈ¯ˆÂד) היא ׁשאּמי ּדכיון להבין, ¿»ƒְְֲִִִִֵֶָָָָ

הּוא  ּדמסירתֿנפׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַּדמסירתֿנפׁש,

(סעיף  לעיל הּמּובא לפי ּובפרט הּביטּול, ְְְְִִִִֵַַַָָענין

(אּמֹו) יׂשראל ּכנסת ׁשעּטרה ּדהעטרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָב)

לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלהּקּב"ה

הּביטּול  הּוא לנׁשמע  נעׂשה ּדהקּדמת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָׁשהּביטּול

הרצֹון  על 24לּבעל ּדבּתי ּבהּביטּול הּמעלה מהי , ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ

ׁשהּביטּול  ּבזה, לֹומר ויׁש ּדאּמי. ְְִִִִֵֶֶַַַָהּביטּול

הּוא לנׁשמע, נעׂשה קיּבלּוl`xUIWּדהקּדמת ְְְְֲִֶַַַַָ¤¦§¨¥ְִ
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הביטול.23) בענין היא דבתי שהמעלה שם, ובהנסמן ואילך) צח ס"ע (לעיל ס"ד ה'תשל"ה החודש ד"ה גם בכ"מ 24)ראה

להרצון  ביטול הוא שנשמע ועוד) א. יד, במדבר לקו"ת וראה ואילך). שב ע' (לעיל ס"ז ה'תשכ"ט השלישי בחודש (ד"ה

בכלל  הוא דנעשה הקב"ע שגם ,(148 ע' ה'תש"ט (סה"מ ס"ב ה'תש"ט בששה"ק ובד"ה הרצון. לבעל ביטול הוא ונעשה

הוא הרצון לבעל והביטול להרצון, לנשמע.zncwdaביטול נעשה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èn‡Â È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰aLמעלתה גודל עם לפחות Lb¯יחד ∆¿»¬»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿»

‰„B·Ú‰c ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ,„·BÚ‰ Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙ew„a¿«¿ƒ∆»»»»≈∆»ƒ¿»¬»
BlL אבל האישית המציאות ביטול של מסויימת מידה בכך יש שאמנם היינו ∆

היא  [והכוונה עצמו האדם של המציאות גם ניכרת בדקות לפחות זאת, בכל

בתור  ביטוי לידי שבא הכפול לתוכן

שלו B·Ú‰c„‰עבודה ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿»¬»
˜ÒÚc ‰„B·Ú‰) dÓˆÚ«¿»»¬»¿≈∆
‰„B·Ú‰ ÔkLŒÏkÓe ,‰¯Bz‰«»ƒ»∆≈»¬»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc נעלית עבודה שהיא ƒ¿ƒ«∆∆
יותר  NÚpL‰עוד ÈeÏÈÚ‰Â ,(¿»ƒ∆«¬∆

NÚpL‰באדם  ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»∆«¬∆
התורה  לימוד ידי aw‰Ï"‰,על Á‡»«»»

נקרא  זה בעניין עבודתו בגלל ולכן

ÚÈtLnL"אחותי" BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿ƒ«
‰"aw‰a ÏBÎÈ·k העבודה ידי על ƒ¿»«»»

זו  עבודה ידי על ולכן נפש במסירות

ניכר  זה שבכל ומאחר "אמי"], נקרא

בעבודה  קיימות הללו המעלות כל כיצד

ÂÏ˘ המציאות לתחושת ביטוי כאן יש

האדם  של «¬«¿B·Ú‰·e„‰האישית
Lb¯ (˙Bˆn‰ Ìei˜) Èz·c¿ƒƒƒ«ƒ¿ƒ¿»

אלא  המציאות לא Ïeha‰«ƒההיפך,
BlL23, האמורים ההיבטים ובשני ∆

,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰Ï Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿»¬»«¿»
Ìi˜Ï ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú ÏkL∆»¬»ƒ«¿«≈

,‰"aw‰ Èeeˆ בה מעורבות ולא ƒ«»»
אישיות  Ú‚Baפניות Ô‰Â¿≈¿≈«

‰ÎLÓ‰‰Ï מלמעלה האלוקית ¿««¿»»
ŒÏÚL ‰Êc ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»¿∆∆«
CLÓ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

‡ÛBÒŒÔÈ,מלמעלה  ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ«ƒ¿»∆»»»

˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ הוא ולא «¿«≈∆«ƒ¿
הזו  הנעלית ההמשכה את «∆‡l‡הגורם

ÈeeˆÂ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ¿≈¿¿ƒ
‰.˙eÓˆÚ»«¿

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈«ƒ
האישית  המציאות מגדרי יציאה ה'‰e‡שעניינו את העובד ∆¬»NÚ‰האדם

ÈÏk ומוכשר אור B‡‰Ï¯ראוי וההגבלות הגדרים מכל שלמעלה האלוקי ¿ƒ¿»
e‰ÊÂה'עצמות' .˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL המשך של הפנימי התוכן ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿¿∆

ÎLÓ‰‰L‰הפסוק  ,CÎB˙a ÈzÎLÂ ‡a Èp‰ Èk וההתגלות ƒƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈∆««¿»»

,‡a È‰c כוונתו "הנני" הכוונה לעיל כאמור ÈÓˆÚaאשר È‡ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
,ÏBÎÈ·k ומתגלה eiÓÈÙa˙בא ,CÎB˙a ‡È‰ בתוך נקלטת וההמשכה ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ

לעובדה  הודות בפנימיות לביטול האדם הודות אותה, לקלוט ראוי כלי שהוא

האדם, של הקליטה ויכולת הקבלה מכלי שלמעלה נעלית שהתגלות (בעוד

בו  ולהיקלט להיכנס יכולה לא

בדרך  מעליו ונשארת בפנימיות

'מקיף').

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כל „) למרות ¿»ƒ¿»ƒ
של  הגדולה המעלה על לעיל המבואר

"אחותי" לבחינת ביחס "בתי" בחינת

בתוספת  צורך יש עדיין "אמי" ובחינת

‰È‡ביאור  Èn‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒƒƒ
,LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ÔÈÚ ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿«

,ÏeËÈa‰ המציאות מגדרי היציאה «ƒ
אפילו  מסוימים ובמקרים האישית

החיים  עצם ועל המציאות על ויתור

ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«»¿≈
‰¯hÚL ‰¯ËÚ‰c (· ÛÈÚÒ)¿»¬»»∆ƒ¿»
‰"aw‰Ï (Bn‡) Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»»
‰NÚ eÓÈc˜‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆
˙Óc˜‰c ÏeËÈa‰L ,ÚÓLÏ¿ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»«
ÏeËÈa‰ ‡e‰ ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿««ƒ

ÔBˆ¯‰ ÏÚaÏ24, בחסידות כמבואר ¿««»»
הקדוש  ובענייננו הרצון, לבעל שביטול

נעלה  ביטול הוא בעצמו, הוא ברוך

מאשר  יותר ופנימי ועמוק יותר

כי  בלבד, מסויים לרצון התבטלות

מסויים  לרצון הוא הביטול כאשר

ו  התוכן בגלל שזה של ייתכן המהות

אחר  לרצון שגם הכרח ואין רצון אותו

ביטול  ואילו מידה באותה ביטול יהיה

לכל  מוחלט ביטול הוא הרצון' ל'בעל

ומאחר  שלו, והציוויים הרצונות

הוא  לנשמע נעשה הקדמת של הביטול

עדיין  פנימי, ומאד עמוק מאד ביטול

ביאור  ‰ÏÚn‰צריך È‰Ó«ƒ««¬»
Èz·c ÏeËÈa‰a המצוות קיום של Èn‡cהעבודה ÏeËÈa‰ ÏÚ ¿«ƒ¿ƒƒ««ƒ¿ƒƒ

נפש.? מסירות של העבודה

,ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c ÏeËÈa‰L ,‰Êa ¯ÓBÏ LÈÂ כל עם ¿≈«»∆∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«
Ì‰ÈÏÚמעלתו  eÏaÈ˜ Ï‡¯NiL ‡e‰ מעצמם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈∆«¿
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f"kyz'd ,oeiq 'h ,jzelrda zyxt zay

ׁשהּביטּול  אף ולכן, ׁשמים. מלכּות עֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעליהם

ּבנֹוגע  רק (לא הּוא ׁשמים מלכּות עֹול ְְְִֵַַַַַַָָֹּדקּבלת

ּׁשּיצטּוה, מה ּכל ׁשּיעׂשה ׁשּלֹו, הּמעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלכח

מציאּותֹו ּבעצם ּגם) היא 25אּלא מציאּותֹו ׁשּכל , ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

הּמלכים  מלכי מל ,הּמל ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

מלכּות  עֹול ׁשה'קּבלת ּכיון מּכלֿמקֹום ְִֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

האדם, מּצד ּבאה עליו EdW`ׁשמים' קיּבל ִִַַָָָָָָ¤ִֵָָ

מעֹורבת  זה ּבביטּול הרי ,הּמל ׁשל עבּדֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַלהיֹות

ּבנֹוגע  הּוא [ועלּֿדרֿזה האדם ׁשל מציאּותֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ׁשהמסירתֿנפׁש אּמי, ּדבחינת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַלהמסירתֿנפ ׁש

הּנׁשמה  טבע מּצד הּביטּול 26היא ואמיּתית .[ ְֲִִִִִֶַַַַַָָ

האדֹון. מּצד הּוא ּכׁשהּביטּול ְִִֶַַָָהּוא

LÈÂ ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּבני 27לֹומר, לי ּכי ¿≈ְְִִֵֶֶַַָ

הֹוצאתי  אׁשר הם עבדי עבדים, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָיׂשראל

עבדים  הם ׁשּיׂשראל ּדזה מצרים, מארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹותם

מּפני רק (לא הּוא הּקּב"ה עֹול mdWׁשל קיּבלּו ְִֵֶַַָָֹ¤¥ְִ

מ ּפני ּגם) אּלא ,ית ּבר הֹוציא d"ATdWמלכ ּותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ¤©¨¨ִ

הם ׁשעלֿידיֿזה מצרים, מארץ migxkEnאֹותם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ§¨¦
עבדים  ּבׁשעת 28להיֹות ּבעיקר נמׁש זה וענין . ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ

ּתֹורה  .29מּתן ַַָ

ּדבּתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) הּביטּול מעלת לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִִִֵֵַַַָ

[אף  ּדאּמי הּביטּול ְִִִַַַעל

לכח  ּבנֹוגע הּוא מצֹות) (עֹול ּדבּתי ְְְְִִִִֵֶַַַֹׁשהּביטּול

ּדאּמי  והּביטּול ּׁשּנצטּוה, מה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָהּמעׂשה,

הּוא  ׁשמים) מלכּות עֹול לנׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָ(הקּדמת

העֹול  ּכי ד)], סעיף (ּכּנ"ל מציאּותֹו ְְְִִִֶֶַַָּבעצם

עׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה מּפני הּוא ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּניּתנּו הּמצֹות את לקּים לעבדים,d"ATdּדיׂשראל אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ©¨¨ֲִַָָ

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

ואילך).25) שג ע' (לעיל ס"ח הנ"ל השלישי בחודש ד"ה בארוכה דהמס"נ 26)ראה קצב, ע' ח"ד לקמן בארוכה ראה

מציאות. בחינת היא טבעה, מצד שהיא כיון הנשמה, (וראה 27)שמצד לבאר יש אולי בפנים, מ"ש וע"פ נה. כה, בהר

f"cr וע"י סתם), (עבדים "עבדים" נעשים עומ"ש עליהם שקבלו דע"י הם": עבדי "עבדים הלשון כפל עה"פ) אוה"ח

הם", "עבדי – מצרים מארץ אותם לעבדים.d"awdyשהוצאתי אותם הוא 28)עשה ב"ד שמכרוהו דעבד שהשעבוד להעיר

חילוקים  כמה ועוד עצמו. המוכר משא"כ כנענית שפחה לו מוסר רבו ב"ד דמכרוהו – עצמו מהמוכר יותר גדול שעבוד

על הטעם לומר דיש – ב) יד, כרחו.(קידושין על הוא ב"ד אותו וכשמכרו ברצונו, הוא עצמו המוכר כי להעיר 29)זה,

ששמעה אוזן ה"ב) סוף פ"א קידושין ירושלמי ו. כא, משפטים עה"פ בפרש"י הובא ב. כב, (קידושין ipiqממרז"ל xd lr
מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי הוא דמ"ת הראשון שהדיבור ולהעיר הם. עבדי עבדים ישראל בני לי כי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c ÏeËÈa‰L Û‡ ,ÔÎÏÂ .ÌÈÓL»«ƒ¿»≈«∆«ƒ¿«»««¿»«ƒ
‰Ó Ïk ‰NÚiL ,BlL ‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï)…«¿≈«¿…«««¬∆∆∆«¬∆»«

,‰eËˆiM לעצמו מציאות נשאר הוא והחושים הכוחות שבשאר כזה באופן ∆ƒ¿«∆
מתבטל  B˙e‡ÈˆÓולא ÌˆÚa (Ìb ‡l‡25, בעצם נוגע הביטול אלא ∆»«¿∆∆¿ƒ

הכוחות  כל את ומקיף שלו המהות

את  רק (ולא שלו הפנימיים והחושים

ואדם  חיצוני כוח שהוא המעשה כוח

שמנוגדות  פעולות גם לעשות יכול

כך  כדי עד שלו) הפנימיים לרצונות

B˙e‡ÈˆÓ ÏkL שלו המהות וכל ∆»¿ƒ
ÏL Bc·Ú ‡e‰L ‰Ê ‡È‰ƒ∆∆«¿∆
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ,CÏn‰«∆∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰"aw‰«»»ƒ»»≈»
'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L∆««»««¿»«ƒ

הביטול שהיא  את ««a‡‰הגורמת
ÏaÈ˜ ‡e‰L ,Ì„‡‰ „vÓƒ«»»»∆ƒ≈

ÂÈÏÚ שלו ובהחלטה BÈ‰Ï˙מצידו »»ƒ¿
ÏeËÈ·a È¯‰ ,CÏn‰ ÏL Bc·Ú«¿∆«∆∆¬≈¿ƒ

˙·¯BÚÓ ‰Ê אחרת או כזו במידה ∆¿∆∆
Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ Ìb«¿ƒ∆»»»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆∆¿≈«
,Èn‡ ˙ÈÁ·c LÙŒ˙¯ÈÒÓ‰Ï¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«ƒƒ
המציאות  מגדרי יציאה אמנם שהיא

בכל  אבל לאלוקות, מלאה והתבטלות

כיוון  ‰Œ˙¯ÈÒÓ‰L‡Èזאת LÙ ∆«¿ƒ«∆∆ƒ
‰ÓLp‰ Ú·Ë „vÓ26 היא הרי ƒ«∆««¿»»

ובהכרח  עצמו, מהאדם נובעת

בה]. מעורבת שלו שהמציאות

ÏeËÈa‰ ˙ÈzÈÓ‡Â לאבדן הגורם «¬ƒƒ«ƒ
לגמרי  האישית והמציאות היישות

„vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰Lk ‡e‰¿∆«ƒƒ«
ÔB„‡‰ מציאותו את מבטל והאדם »»

שבביטול  מבלי האדון מציאות מול

אפילו  שלו המציאות מעורבת תהיה

הביטול. את שפועל כגורם לא

e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂשל הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó27Èa ÈÏ Èk ¿≈«¿∆«∆»ƒƒ¿≈
ı¯‡Ó Ì˙B‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ Ì‰ È„·Ú ,ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒ¬»«≈¬∆≈ƒ»≈∆∆
˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰"aw‰ ÏL ÌÈ„·Ú Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬»ƒ∆«»»…«

Ì‰L ÈtÓ מצידםÏBÚ eÏaÈ˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,C¯a˙È B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈∆»«
Ì˙B‡ ‡ÈˆB‰ ‰"aw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ„·Ú ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎeÓ Ì‰28 ≈¿»ƒƒ¿¬»ƒ
האדם  מצד הוא הביטול כאשר ואילו

שלא  גם ויתכן שיתבטל יתכן הרי

Ê‰יתבטל. ÔÈÚÂ מצידו 'עבדות' של ¿ƒ¿»∆
הוא ברוך הקדוש ונפעל CLÓשל ƒ¿»

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ¯˜ÈÚa29. ¿ƒ»ƒ¿«««»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ כי ‰) ¿«ƒ∆≈¿»≈

ויתרון  מעלה יש דבר של בסיכומו

לביטול  ביחס אפילו "בתי" של בביטול

מעלה  יש שני מצד אך "אמי" של

לגבי  אפילו "אמי" של בביטול ויתרון

הדברים  ושני "בתי" של הביטול

כי  Èz·cנכונים ÏeËÈa‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿ƒƒ
Û‡] Èn‡c ÏeËÈa‰ ÏÚ««ƒ¿ƒƒ«
(˙BˆÓ ÏBÚ) Èz·c ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒƒƒ¿
,‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿…«««¬∆
,‰eËˆpM ‰Ó ˙BNÚÏ«¬«∆ƒ¿«»
˙Óc˜‰) Èn‡c ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿»«
˙eÎÏÓ ÏBÚ ,ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿««¿
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚa ‡e‰ (ÌÈÓL»«ƒ¿∆∆¿ƒ

(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) כן לכאורה ואם ««¿ƒ
גדולה, יותר הרבה "אמי" של המעלה

מיוחד], יתרון ל"בתי" יש זאת Èkƒבכל
˙‡ Ìi˜Ï Ï‡¯NÈc ÏBÚ‰»¿ƒ¿»≈¿«≈∆
‰¯BzŒÔzÓa ezÈpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿««»
‰¯BzŒÔzÓaL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¿««»
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ט 'eb oeiv za ignye ipx

העילּוי  ּגֹודל העֹובד, האדם ׁשל מציאּותֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָּבדּקּות

עצמּהFNWּדהעבֹודה ּדהעבֹודה [העילּוי ְֲָָ¤ְְֲִַָָָָ

העבֹודה  ּומּכלֿׁשּכן הּתֹורה, ּדעסק ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ(העבֹודה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה והעילּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּדמסירתֿנפ ׁש),

מּזֹו ויתירה להּקּב"ה, אח ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעבֹודתֹו,

ּדבּתי  ּובהעבֹודה ּבהּקּב"ה], ּכביכֹול ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּמׁשּפיע

ׁשּלֹו הּבּטּול נרּגׁש הּמצֹות) ּבנֹוגע 23(קּיּום הן , ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

לקּים  רק היא עבֹודתֹו ׁשּכל עצמּה, ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלהעבֹודה

ׁשעלֿידי  לההמׁשכה ּבנֹוגע והן הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָצּוּוי

נמׁש הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּדזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָעבֹודתֹו,

ׁשל  ענינֹו מּצד לא הּוא איןֿסֹוף , אֹור ְְִִֵֶַַָֹעצמּות

ׁשהּמצֹות  מּפני אּלא הּמצֹות את המקּים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאדם

ּדעלֿידי  לֹומר, ויׁש העצמּות. וצּוּוי רצֹון ְְְְְְִֵֵֵַַַָהם

עלֿידי  ׁשּנמׁש להאֹור ּכלי נעׂשה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּבּטּול

,ּבתֹוכ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהּמצֹות.

היא  ּכביכֹול, ּבעצמי אני ּבא, ּדהנני ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשההמׁשכה

KkFzA.ּבפנימּיּות , §¥ְִִִ

העבֹודה CÈ¯ˆÂד) היא ׁשאּמי ּדכיון להבין, ¿»ƒְְֲִִִִֵֶָָָָ

הּוא  ּדמסירתֿנפׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַּדמסירתֿנפׁש,

(סעיף  לעיל הּמּובא לפי ּובפרט הּביטּול, ְְְְִִִִֵַַַָָענין

(אּמֹו) יׂשראל ּכנסת ׁשעּטרה ּדהעטרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָב)

לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו עלֿידי הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלהּקּב"ה

הּביטּול  הּוא לנׁשמע  נעׂשה ּדהקּדמת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָׁשהּביטּול

הרצֹון  על 24לּבעל ּדבּתי ּבהּביטּול הּמעלה מהי , ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ

ׁשהּביטּול  ּבזה, לֹומר ויׁש ּדאּמי. ְְִִִִֵֶֶַַַָהּביטּול

הּוא לנׁשמע, נעׂשה קיּבלּוl`xUIWּדהקּדמת ְְְְֲִֶַַַַָ¤¦§¨¥ְִ
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הביטול.23) בענין היא דבתי שהמעלה שם, ובהנסמן ואילך) צח ס"ע (לעיל ס"ד ה'תשל"ה החודש ד"ה גם בכ"מ 24)ראה

להרצון  ביטול הוא שנשמע ועוד) א. יד, במדבר לקו"ת וראה ואילך). שב ע' (לעיל ס"ז ה'תשכ"ט השלישי בחודש (ד"ה

בכלל  הוא דנעשה הקב"ע שגם ,(148 ע' ה'תש"ט (סה"מ ס"ב ה'תש"ט בששה"ק ובד"ה הרצון. לבעל ביטול הוא ונעשה

הוא הרצון לבעל והביטול להרצון, לנשמע.zncwdaביטול נעשה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èn‡Â È˙BÁ‡c ‰„B·Ú‰aLמעלתה גודל עם לפחות Lb¯יחד ∆¿»¬»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿»

‰„B·Ú‰c ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb ,„·BÚ‰ Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˙ew„a¿«¿ƒ∆»»»»≈∆»ƒ¿»¬»
BlL אבל האישית המציאות ביטול של מסויימת מידה בכך יש שאמנם היינו ∆

היא  [והכוונה עצמו האדם של המציאות גם ניכרת בדקות לפחות זאת, בכל

בתור  ביטוי לידי שבא הכפול לתוכן

שלו B·Ú‰c„‰עבודה ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿»¬»
˜ÒÚc ‰„B·Ú‰) dÓˆÚ«¿»»¬»¿≈∆
‰„B·Ú‰ ÔkLŒÏkÓe ,‰¯Bz‰«»ƒ»∆≈»¬»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc נעלית עבודה שהיא ƒ¿ƒ«∆∆
יותר  NÚpL‰עוד ÈeÏÈÚ‰Â ,(¿»ƒ∆«¬∆

NÚpL‰באדם  ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»∆«¬∆
התורה  לימוד ידי aw‰Ï"‰,על Á‡»«»»

נקרא  זה בעניין עבודתו בגלל ולכן

ÚÈtLnL"אחותי" BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿ƒ«
‰"aw‰a ÏBÎÈ·k העבודה ידי על ƒ¿»«»»

זו  עבודה ידי על ולכן נפש במסירות

ניכר  זה שבכל ומאחר "אמי"], נקרא

בעבודה  קיימות הללו המעלות כל כיצד

ÂÏ˘ המציאות לתחושת ביטוי כאן יש

האדם  של «¬«¿B·Ú‰·e„‰האישית
Lb¯ (˙Bˆn‰ Ìei˜) Èz·c¿ƒƒƒ«ƒ¿ƒ¿»

אלא  המציאות לא Ïeha‰«ƒההיפך,
BlL23, האמורים ההיבטים ובשני ∆

,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰Ï Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿»¬»«¿»
Ìi˜Ï ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú ÏkL∆»¬»ƒ«¿«≈

,‰"aw‰ Èeeˆ בה מעורבות ולא ƒ«»»
אישיות  Ú‚Baפניות Ô‰Â¿≈¿≈«

‰ÎLÓ‰‰Ï מלמעלה האלוקית ¿««¿»»
ŒÏÚL ‰Êc ,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»¿∆∆«
CLÓ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

‡ÛBÒŒÔÈ,מלמעלה  ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ«ƒ¿»∆»»»

˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ הוא ולא «¿«≈∆«ƒ¿
הזו  הנעלית ההמשכה את «∆‡l‡הגורם

ÈeeˆÂ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ¿≈¿¿ƒ
‰.˙eÓˆÚ»«¿

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈«ƒ
האישית  המציאות מגדרי יציאה ה'‰e‡שעניינו את העובד ∆¬»NÚ‰האדם

ÈÏk ומוכשר אור B‡‰Ï¯ראוי וההגבלות הגדרים מכל שלמעלה האלוקי ¿ƒ¿»
e‰ÊÂה'עצמות' .˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL המשך של הפנימי התוכן ∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿¿∆

ÎLÓ‰‰L‰הפסוק  ,CÎB˙a ÈzÎLÂ ‡a Èp‰ Èk וההתגלות ƒƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈∆««¿»»

,‡a È‰c כוונתו "הנני" הכוונה לעיל כאמור ÈÓˆÚaאשר È‡ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
,ÏBÎÈ·k ומתגלה eiÓÈÙa˙בא ,CÎB˙a ‡È‰ בתוך נקלטת וההמשכה ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ

לעובדה  הודות בפנימיות לביטול האדם הודות אותה, לקלוט ראוי כלי שהוא

האדם, של הקליטה ויכולת הקבלה מכלי שלמעלה נעלית שהתגלות (בעוד

בו  ולהיקלט להיכנס יכולה לא

בדרך  מעליו ונשארת בפנימיות

'מקיף').

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כל „) למרות ¿»ƒ¿»ƒ
של  הגדולה המעלה על לעיל המבואר

"אחותי" לבחינת ביחס "בתי" בחינת

בתוספת  צורך יש עדיין "אמי" ובחינת

‰È‡ביאור  Èn‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒƒƒ
,LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ÔÈÚ ‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿«

,ÏeËÈa‰ המציאות מגדרי היציאה «ƒ
אפילו  מסוימים ובמקרים האישית

החיים  עצם ועל המציאות על ויתור

ÏÈÚÏ ‡·en‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«»¿≈
‰¯hÚL ‰¯ËÚ‰c (· ÛÈÚÒ)¿»¬»»∆ƒ¿»
‰"aw‰Ï (Bn‡) Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»»
‰NÚ eÓÈc˜‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆
˙Óc˜‰c ÏeËÈa‰L ,ÚÓLÏ¿ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»«
ÏeËÈa‰ ‡e‰ ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿««ƒ

ÔBˆ¯‰ ÏÚaÏ24, בחסידות כמבואר ¿««»»
הקדוש  ובענייננו הרצון, לבעל שביטול

נעלה  ביטול הוא בעצמו, הוא ברוך

מאשר  יותר ופנימי ועמוק יותר

כי  בלבד, מסויים לרצון התבטלות

מסויים  לרצון הוא הביטול כאשר

ו  התוכן בגלל שזה של ייתכן המהות

אחר  לרצון שגם הכרח ואין רצון אותו

ביטול  ואילו מידה באותה ביטול יהיה

לכל  מוחלט ביטול הוא הרצון' ל'בעל

ומאחר  שלו, והציוויים הרצונות

הוא  לנשמע נעשה הקדמת של הביטול

עדיין  פנימי, ומאד עמוק מאד ביטול

ביאור  ‰ÏÚn‰צריך È‰Ó«ƒ««¬»
Èz·c ÏeËÈa‰a המצוות קיום של Èn‡cהעבודה ÏeËÈa‰ ÏÚ ¿«ƒ¿ƒƒ««ƒ¿ƒƒ

נפש.? מסירות של העבודה

,ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c ÏeËÈa‰L ,‰Êa ¯ÓBÏ LÈÂ כל עם ¿≈«»∆∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«
Ì‰ÈÏÚמעלתו  eÏaÈ˜ Ï‡¯NiL ‡e‰ מעצמם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈∆«¿
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f"kyz'd ,oeiq 'h ,jzelrda zyxt zay

ׁשהּביטּול  אף ולכן, ׁשמים. מלכּות עֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעליהם

ּבנֹוגע  רק (לא הּוא ׁשמים מלכּות עֹול ְְְִֵַַַַַַָָֹּדקּבלת

ּׁשּיצטּוה, מה ּכל ׁשּיעׂשה ׁשּלֹו, הּמעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלכח

מציאּותֹו ּבעצם ּגם) היא 25אּלא מציאּותֹו ׁשּכל , ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

הּמלכים  מלכי מל ,הּמל ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

מלכּות  עֹול ׁשה'קּבלת ּכיון מּכלֿמקֹום ְִֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

האדם, מּצד ּבאה עליו EdW`ׁשמים' קיּבל ִִַַָָָָָָ¤ִֵָָ

מעֹורבת  זה ּבביטּול הרי ,הּמל ׁשל עבּדֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַלהיֹות

ּבנֹוגע  הּוא [ועלּֿדרֿזה האדם ׁשל מציאּותֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ׁשהמסירתֿנפׁש אּמי, ּדבחינת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַלהמסירתֿנפ ׁש

הּנׁשמה  טבע מּצד הּביטּול 26היא ואמיּתית .[ ְֲִִִִִֶַַַַַָָ

האדֹון. מּצד הּוא ּכׁשהּביטּול ְִִֶַַָָהּוא

LÈÂ ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּבני 27לֹומר, לי ּכי ¿≈ְְִִֵֶֶַַָ

הֹוצאתי  אׁשר הם עבדי עבדים, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָיׂשראל

עבדים  הם ׁשּיׂשראל ּדזה מצרים, מארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹותם

מּפני רק (לא הּוא הּקּב"ה עֹול mdWׁשל קיּבלּו ְִֵֶַַָָֹ¤¥ְִ

מ ּפני ּגם) אּלא ,ית ּבר הֹוציא d"ATdWמלכ ּותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ¤©¨¨ִ

הם ׁשעלֿידיֿזה מצרים, מארץ migxkEnאֹותם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ§¨¦
עבדים  ּבׁשעת 28להיֹות ּבעיקר נמׁש זה וענין . ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ

ּתֹורה  .29מּתן ַַָ

ּדבּתי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) הּביטּול מעלת לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִִִֵֵַַַָ

[אף  ּדאּמי הּביטּול ְִִִַַַעל

לכח  ּבנֹוגע הּוא מצֹות) (עֹול ּדבּתי ְְְְִִִִֵֶַַַֹׁשהּביטּול

ּדאּמי  והּביטּול ּׁשּנצטּוה, מה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָהּמעׂשה,

הּוא  ׁשמים) מלכּות עֹול לנׁשמע, נעׂשה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָ(הקּדמת

העֹול  ּכי ד)], סעיף (ּכּנ"ל מציאּותֹו ְְְִִִֶֶַַָּבעצם

עׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה מּפני הּוא ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּניּתנּו הּמצֹות את לקּים לעבדים,d"ATdּדיׂשראל אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ©¨¨ֲִַָָ

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

ואילך).25) שג ע' (לעיל ס"ח הנ"ל השלישי בחודש ד"ה בארוכה דהמס"נ 26)ראה קצב, ע' ח"ד לקמן בארוכה ראה

מציאות. בחינת היא טבעה, מצד שהיא כיון הנשמה, (וראה 27)שמצד לבאר יש אולי בפנים, מ"ש וע"פ נה. כה, בהר

f"cr וע"י סתם), (עבדים "עבדים" נעשים עומ"ש עליהם שקבלו דע"י הם": עבדי "עבדים הלשון כפל עה"פ) אוה"ח

הם", "עבדי – מצרים מארץ אותם לעבדים.d"awdyשהוצאתי אותם הוא 28)עשה ב"ד שמכרוהו דעבד שהשעבוד להעיר

חילוקים  כמה ועוד עצמו. המוכר משא"כ כנענית שפחה לו מוסר רבו ב"ד דמכרוהו – עצמו מהמוכר יותר גדול שעבוד

על הטעם לומר דיש – ב) יד, כרחו.(קידושין על הוא ב"ד אותו וכשמכרו ברצונו, הוא עצמו המוכר כי להעיר 29)זה,

ששמעה אוזן ה"ב) סוף פ"א קידושין ירושלמי ו. כא, משפטים עה"פ בפרש"י הובא ב. כב, (קידושין ipiqממרז"ל xd lr
מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי הוא דמ"ת הראשון שהדיבור ולהעיר הם. עבדי עבדים ישראל בני לי כי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c ÏeËÈa‰L Û‡ ,ÔÎÏÂ .ÌÈÓL»«ƒ¿»≈«∆«ƒ¿«»««¿»«ƒ
‰Ó Ïk ‰NÚiL ,BlL ‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï)…«¿≈«¿…«««¬∆∆∆«¬∆»«

,‰eËˆiM לעצמו מציאות נשאר הוא והחושים הכוחות שבשאר כזה באופן ∆ƒ¿«∆
מתבטל  B˙e‡ÈˆÓולא ÌˆÚa (Ìb ‡l‡25, בעצם נוגע הביטול אלא ∆»«¿∆∆¿ƒ

הכוחות  כל את ומקיף שלו המהות

את  רק (ולא שלו הפנימיים והחושים

ואדם  חיצוני כוח שהוא המעשה כוח

שמנוגדות  פעולות גם לעשות יכול

כך  כדי עד שלו) הפנימיים לרצונות

B˙e‡ÈˆÓ ÏkL שלו המהות וכל ∆»¿ƒ
ÏL Bc·Ú ‡e‰L ‰Ê ‡È‰ƒ∆∆«¿∆
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ,CÏn‰«∆∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰"aw‰«»»ƒ»»≈»
'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L∆««»««¿»«ƒ

הביטול שהיא  את ««a‡‰הגורמת
ÏaÈ˜ ‡e‰L ,Ì„‡‰ „vÓƒ«»»»∆ƒ≈

ÂÈÏÚ שלו ובהחלטה BÈ‰Ï˙מצידו »»ƒ¿
ÏeËÈ·a È¯‰ ,CÏn‰ ÏL Bc·Ú«¿∆«∆∆¬≈¿ƒ

˙·¯BÚÓ ‰Ê אחרת או כזו במידה ∆¿∆∆
Ì„‡‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ Ìb«¿ƒ∆»»»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆∆¿≈«
,Èn‡ ˙ÈÁ·c LÙŒ˙¯ÈÒÓ‰Ï¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«ƒƒ
המציאות  מגדרי יציאה אמנם שהיא

בכל  אבל לאלוקות, מלאה והתבטלות

כיוון  ‰Œ˙¯ÈÒÓ‰L‡Èזאת LÙ ∆«¿ƒ«∆∆ƒ
‰ÓLp‰ Ú·Ë „vÓ26 היא הרי ƒ«∆««¿»»

ובהכרח  עצמו, מהאדם נובעת

בה]. מעורבת שלו שהמציאות

ÏeËÈa‰ ˙ÈzÈÓ‡Â לאבדן הגורם «¬ƒƒ«ƒ
לגמרי  האישית והמציאות היישות

„vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰Lk ‡e‰¿∆«ƒƒ«
ÔB„‡‰ מציאותו את מבטל והאדם »»

שבביטול  מבלי האדון מציאות מול

אפילו  שלו המציאות מעורבת תהיה

הביטול. את שפועל כגורם לא

e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂשל הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó27Èa ÈÏ Èk ¿≈«¿∆«∆»ƒƒ¿≈
ı¯‡Ó Ì˙B‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ Ì‰ È„·Ú ,ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒ¬»«≈¬∆≈ƒ»≈∆∆
˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰"aw‰ ÏL ÌÈ„·Ú Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬»ƒ∆«»»…«

Ì‰L ÈtÓ מצידםÏBÚ eÏaÈ˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,C¯a˙È B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈∆»«
Ì˙B‡ ‡ÈˆB‰ ‰"aw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ„·Ú ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎeÓ Ì‰28 ≈¿»ƒƒ¿¬»ƒ
האדם  מצד הוא הביטול כאשר ואילו

שלא  גם ויתכן שיתבטל יתכן הרי

Ê‰יתבטל. ÔÈÚÂ מצידו 'עבדות' של ¿ƒ¿»∆
הוא ברוך הקדוש ונפעל CLÓשל ƒ¿»

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ¯˜ÈÚa29. ¿ƒ»ƒ¿«««»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ כי ‰) ¿«ƒ∆≈¿»≈

ויתרון  מעלה יש דבר של בסיכומו

לביטול  ביחס אפילו "בתי" של בביטול

מעלה  יש שני מצד אך "אמי" של

לגבי  אפילו "אמי" של בביטול ויתרון

הדברים  ושני "בתי" של הביטול

כי  Èz·cנכונים ÏeËÈa‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿ƒƒ
Û‡] Èn‡c ÏeËÈa‰ ÏÚ««ƒ¿ƒƒ«
(˙BˆÓ ÏBÚ) Èz·c ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒƒƒ¿
,‰NÚn‰ ÁÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿…«««¬∆
,‰eËˆpM ‰Ó ˙BNÚÏ«¬«∆ƒ¿«»
˙Óc˜‰) Èn‡c ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿»«
˙eÎÏÓ ÏBÚ ,ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿««¿
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚa ‡e‰ (ÌÈÓL»«ƒ¿∆∆¿ƒ

(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) כן לכאורה ואם ««¿ƒ
גדולה, יותר הרבה "אמי" של המעלה

מיוחד], יתרון ל"בתי" יש זאת Èkƒבכל
˙‡ Ìi˜Ï Ï‡¯NÈc ÏBÚ‰»¿ƒ¿»≈¿«≈∆
‰¯BzŒÔzÓa ezÈpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿««»
‰¯BzŒÔzÓaL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¿««»
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eb'י oeiv za ignye ipx

ּבכּמה  ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, ויׁש הּבּטּול. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹאמיּתית

ליּה30מקֹומֹות  ּדלית מקּבל, ּבחינת הּוא ּדבת ְְְְְִֵֵֵַַַ

לֹו ּׁשּנֹותנים מה מקּבל רק והּוא ּכל ּום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַמּגרמי ּה

הּביטּול  ׁשּגם היא, ּבזה הּכּונה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה,

 ֿ ׁשּבמּתן אּלא עצמֹו מּׁשל לא הּוא ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹּדקּבלתֿעֹול

עבדים. לֹו להיֹות ּביׂשראל הּקּב"ה ּבחר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָּתֹורה

LÈÂ] ּבתחּלת) לעיל הּמּובא עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָ

על  קאי צּיֹון ּדבת אֹור' מ'ּתֹורה ְֲִִֵַַַַָָָהּמאמר)

ּד"בת" הּביטּול ּכי הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכנסת

הּגלּות. ׁשּבזמן ּבהעבֹודה ּבעיקר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָמתּגּלה

אחר  ּבמקֹום ּובפרט 31וכּמבֹואר הּגלּות, ּדבזמן , ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

וההסּתרים  ההעלמֹות ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבדרא

והסּתרים  העלמֹות ויׁשנם ּבמאד, ּגדֹולים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹהם

עֹול' ה'קּבלת עלֿידי (ּגם עצמֹו מּצד ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהאדם

אין  מּוגּבל, ׁשהּוא ּכיון ּברצֹונֹו), ׁשּמקּבל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּלֹו

מתּגּברים  ׁשּיׂשראל וזה עליהם, להתּגּבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּביכלּתֹו

לפי  הּוא אּלה והסּתרים העלמֹות על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּגם

מּצד  (לא הּוא ׁשּלהם עֹול' ּד'קּבלת ְִִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּביטּול

מּפני  האלקּות, מּצד אּלא) ׁשּלהם ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹהמציאּות

ּולגּבי  לעבדים, לֹו להיֹות ּבהם ּבחר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

הגּבלֹות  אין ].32האלקּות ְֱֵַָָֹ

e‰ÊÂּבהעלֹות ּפרׁשת ּדׁשּבת ׁשההפטרה ¿∆ְְְְֲֶַַַַַָָָָָ

וׂשמחי  רּני היא ּתֹורתנּו מּתן זמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּלאחרי

zA זה חתּונתֹו ּדיֹום והּמעלה ׁשהענין אף צּיֹון, ©ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
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שתהיו ההוצאה היא "כדאי שם 30.23)לי".micareynובפרש"י הערה דלעיל החודש ד"ה בארוכה ראה p"ye.(31ראה

ס"ה. הנ"ל הקב"ה 32)ד"ה שכפה דהטעם ד)), (ז, מ"ז סימן – קה"ת הוצאת – טוב שם (כתר הבעש"ט מתורת להעיר

"ללמד  הוא שם), כפה ד"ה התוספות (כקושיית ונשמע נעשה מעצמם שאמרו אף א), פח, (שבת כגיגית ההר את עליהם

לעשות  אותו שכופין כמו וידמה כרחו על יעשה רק ליבטל, חורין בן אינו מ"מ ה', ועבודת בתורה חושק כשאינו שגם

(לאחרי  שאח"כ דעלֿידי הקס"ד ומהי הזמנים, כל על התחייבות היא ונשמע נעשה אמירתם דלכאורה, – בע"כ"

ליבטל? חורין בן יהי' חושק", "אינו האדם ההתחייבות) מצד שהיא כיון ונשמע, דנעשה דההתחייבות בזה, הביאור וי"ל

דאונס  ליבטל" חורין "בן הוא ובמילא בתורה", חושק ש"אינו זה על להתגבר יוכל לא שלפעמים אפשר מוגבל, שהוא

וע"י ב); כח, (ב"ק פטרי' גם d"awdyרחמנא כרחו, בעל לעשות מישראל לכ"א הכח ניתן – כגיגית הר עליהם כפה

חושק. כשאינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïeha‰ ˙ÈzÈÓ‡ ,ÌÈ„·ÚÏ Ì˙B‡ ‰"aw‰ ‰NÚ שרק וכאמור »»«»»»«¬»ƒ¬ƒƒ«ƒ

מקום  מותיר שלא אמיתי ביטול הוא מלמעלה האדם על שבא ביטול

שלו. האישית המציאות של למעורבות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ30 החסידות בתורת ¿≈«¿∆∆¿…»¿«»¿
˙ÈÏc ,Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ ˙·c¿«¿ƒ«¿«≈¿≈

,ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ לה שאין ≈ƒ«¿≈¿
עצמה  משל Ïa˜Óכלום ˜¯ ‡e‰Â¿«¿«≈

,‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙BpM ‰Ó«∆¿ƒƒ¿«¿»
,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ המבואר לעניין ««»»»∆ƒ

ÏBÚŒ˙Ïa˜cכאן  ÏeËÈa‰ ÌbL∆««ƒ¿«»«
מלכות  עול עצמו על מקבל שהאדם

מציאותו  את לחלוטין ומבטל שמים

BÓˆÚ ÏMÓ ‡Ï ‡e‰ בכוחו לא …ƒ∆«¿
האישית  המציאות של מעורבות וללא

Áa¯שלו  ‰¯BzŒÔzÓaL ‡l‡∆»∆¿««»»«
BÏ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈa ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿

ÌÈ„·Ú גם "בתי", שבבחינת כך ¬»ƒ
אלא  האדם של פעולה לא הוא הביטול

כלום" מגרמיה ליה "לית עצמו האדם

מלמעלה. הביטול את מקבל והוא

‡·en‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ]¿≈¿«≈∆ƒ«»
(¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a) ÏÈÚÏ¿≈ƒ¿ƒ«««¬»
È‡˜ ÔBiˆ ˙·c '¯B‡ ‰¯Bz'Óƒ»¿«ƒ»≈
ÔÓÊa Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

,˙eÏb‰ כנסת הבית, שבזמן בעוד «»
שלעיל  ואף "ציון". נקראת ישראל

במצבם  מחסרון נובע שהדבר הוסבר

לעומת  הגלות בזמן ישראל בני של

מבטא  זה למעשה הבית, בזמן מצבם

"בתי" של והיתרון המעלה את Èkƒגם
"˙·"c ÏeËÈa‰ כאמור שהוא «ƒ¿«

מוחלט ÈÚa˜¯ביטול ‰lb˙Óƒ¿«∆¿ƒ»
.˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰a¿»¬»∆ƒ¿««»

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ31, ¿«¿»¿»«≈

ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ ÔÓÊ·c,‡ של בדור ¿ƒ¿««»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
לגאולה) (קרוב המשיח ÌÈ¯zÒ‰‰Âעקבות ˙BÓÏÚ‰‰ המונעים ««¬»¿«∆¿≈ƒ

ה' לעבודת ‰BÓÏÚ˙ומפריעים ÌLÈÂ ,„‡Óa ÌÈÏB„b Ì‰≈¿ƒƒ¿…¿∆¿»«¬»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ È„ÈŒÏÚ Ìb) BÓˆÚ „vÓ Ì„‡‰L ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆»»»ƒ««¿««¿≈««»«

BBˆ¯a Ïa˜nL BlL למרות ∆∆¿«≈ƒ¿
שבא  מה לגבי יתרון בכך שיש

מצד  עושה שהאדם דבר כי מלמעלה,

בכל  בפנימיות, יותר בו נקלט עצמו

‡ÔÈזאת  ,Ïa‚eÓ ‡e‰L ÔÂÈk ,(≈»∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿ƒ¿«≈¬≈∆
מוגבלים, כוחות שהם עצמו בכוחות

Ìb ÌÈ¯ab˙Ó Ï‡¯NiL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«
‰l‡ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ÏÚ««¬»¿∆¿≈ƒ≈∆

מאוד" "גדולים שהם ‰e‡למרות
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«»«
„vÓ ‡Ï) ‡e‰ Ì‰lL∆»∆…ƒ«

Ì‰lL ˙e‡ÈˆÓ‰ מדוד איננו ולכן «¿ƒ∆»∆
שלהם  המציאות גדרי לפי ומוגבל

ÈtÓ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓ (‡l‡∆»ƒ«»¡…ƒ¿≈
‰"aw‰L מצידוÌ‰a ¯Áa ∆«»»»«»∆

Èa‚Ïe ,ÌÈ„·ÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»ƒ¿«≈
˙BÏa‚‰ ÔÈ‡ ˙e˜Ï‡‰32 ומזה »¡…≈«¿»

מניעות  על אפילו להתגבר הכוח נובע

מאד  ].גדולות
e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆

˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰L∆««¿»»¿«»»»«
ÔzÓ ÔÓÊ È¯Á‡lL E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆¿«¬≈¿«««
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ e˙¯Bz»≈ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚn‰Â ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÔBiƒ̂«∆»ƒ¿»¿««¬»

‰¯Bz ÔzÓ ‰Ê B˙e˙Á ÌBÈc33 ¿¬»∆««»
(BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚ) ‡e‰¬»»∆ƒ¿»

,Bn‡ שנשאלה השאלה ומיושבת ƒ
עניין  מודגש שבה זו בשבת מדוע לעיל

ב"בת", ההפטרה את פותחים "אמי",
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f"kyz'd ,oeiq 'h ,jzelrda zyxt zay

ּתֹורה  ּכי 33מּתן אּמֹו, לֹו) ׁשעּטרה (עטרה הּוא ְֲִִִֶַַָָָָ

הּׁשבּועֹות  ׁשּבחג ּדאּמי ּבהּביטּול הּכּונה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּתכלית

נעלה  לביטּול אחרּֿכ יּגיעּו ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא

צּיֹון. ּבת ּדבּתי, ּביטּול ְִִִִֵַיֹותר,

ׁשּקּיּום Èi„Óe˜ו) צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני הּכתּוב ¿«≈ְְִִִִִֶַַָָ

(צּיֹון  ּומצֹות להיֹות 34הּתֹורה צרי ( ְְִִִִַָָ

רּני  - ּבׂשמחה ּגם אּלא ּבת, - ּבביטּול רק ְְְִִִֶַַַָָָֹלא

ּבמּצב  הּוא האדם ּדכאׁשר להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוׂשמחי.

וקּיּום  ּומצֹות, ּבתֹורה וחּיּות ּתענּוג לֹו ְְְְֲִִֵֶַַָׁשאין

עֹול  קּבלת ּבדר רק הּוא ׁשּלֹו ּומצֹות ְְִֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

לא  היא ׁשּלֹו עֹול' ה'קּבלת ׁשּגם מּזֹו, ִִִֵֶֶַַַַָָֹ[ויתירה

ׁשמים, מלכּות עֹול עליו לקּבל ׁשרֹוצה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ׁשמים  מלכּות עֹול מּמּנּו לפרֹוק יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָורק

לֹו להיֹות ּביׂשראל הּקּב"ה ׁשּבחירת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמּפני

לפעֹול dgixknלעבדים יכֹול אי אֹותֹו], ֲִַָ©§¦¨ְִֵָ

יהיה  ׁשּלֹו ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום ְְְְִִִֶֶֶַַָּבעצמֹו

ּבבת  ּפירּוׁש עֹוד ּדיׁש הּוא, והענין ְְְְְְִִֵֵַָָָּבׂשמחה.

הּוא  צּיֹון ּובת הּצּדיקים, הם ּדצּיֹון ְִִִִִֵַַַצּיֹון,

הּצּדיקים  עם ההתקּׁשרּות 35התקּׁשרּות ועלֿידי . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַ

הּוא  ׁשענינם יׂשראל לנׂשיאי ּובפרט ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּצּדיקים,

ּובפרט  יׂשראל, לכל אלקּות ּגילּוי ְְְְְֱִִִִֵַָָָֹלהמׁשי

נמׁש עלֿידיֿזה אליהם, וׁשּייכים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהמקּוׁשרים

יהיה  ׁשּלֹו ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום ּכח נתינת ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹלֹו

ׁשּלא  ּגם הּוא זה ּובכלל וׂשמחי. רּני ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹּבׂשמחה,

ּגׁשמּיים  מענינים ּבלּבּולים לֹו וׂשמחי 36יהיּו רּני , ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָ

רויחי. ּומזֹוני חּיי לבני ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָּגם
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(במשנה).33) ב כו, א).34)תענית (לב, פי"ח שם אורה שערי ואילך). סע"ב (לז, שם תו"א ד"ה 35)ראה חנוכה אוה"ת

סע"א. שיב, ושמחי ה"א.36)רני פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL Èn‡c ÏeËÈa‰a ‰ek‰ ˙ÈÏÎz Èkƒ«¿ƒ««»»¿«ƒ¿ƒƒ∆¿««»

˙BÈ ‰ÏÚ ÏeËÈ·Ï CkŒ¯Á‡ eÚÈbÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÏeËÈa ,¯ ∆«¿≈∆«ƒ««»¿ƒ«¬∆≈ƒ
,ÔBiˆ ˙a ,Èz·c שהיא ב"בתי" יש בעצם כיצד בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

שאמנם  כך עליהם, ומעלה יתרון ו"אמי", מ"אחותי" יותר הנמוכה הדרגה

אבל  "אמי", הוא תורה מתן של ענינו

לבוא  הוא "אמי" של שהתכלית כיוון

בשבת  לקרוא ונכון ראוי "בתי", לידי

שפותחת  הפטרה תורה למתן הסמוכה

ציון". בת ושמחי) "(רני בפסוק

·e˙k‰ ˜Èi„Óe (Â ואומר בלשונו ¿«≈«»
ÌeiwL ,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp»̄ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ

) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ נקראות והמצוות «»ƒ¿
ÔBiˆ34 ציון כמו סימן, "מלשון ƒ

הגשמיות  שהמצוות דהיינו המצויינת

'תורה  – שבהם" להרוחניות רומזים

לעיל  הנזכר במאמר ˆ¯CÈאור' (»ƒ
,˙a - ÏeËÈ·a ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«¿ƒ«
Èp¯ - ‰ÁÓNa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿»»ƒ

.ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לדרוש אפשר איך ¿»ƒ¿»ƒ

תוך  בשמחה ה' את לעבוד מהאדם

"בת  של במצב נמצא שהוא כדי

‰e‡ציון", Ì„‡‰ ¯L‡Îc¿«¬∆»»»
˙eiÁÂ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ·vÓa¿«»∆≈«¬¿«

,˙BˆÓe ‰¯B˙a מהבנה שנובע ¿»ƒ¿
המצוות  במעלת והרגש והשגה

BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜Â¿ƒ«»ƒ¿∆
ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ˜¯ ‡e‰«¿∆∆«»«
˙Ïa˜'‰ ÌbL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ∆«««»«
ÔÙB‡a ‡Ï ‡È‰ BlL 'ÏBÚ∆ƒ…¿∆

‰ˆB¯Lעצמו ÂÈÏÚמצד Ïa˜Ï ∆∆¿«≈»»
˜¯Â ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒ¿«
epnÓ ˜B¯ÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ברירה בלית «¿»«ƒ
‰"aw‰ ˙¯ÈÁaL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ««»»

ÏBÎÈ CÈ‡ ,[B˙B‡ ‰ÁÈ¯ÎÓ ÌÈ„·ÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ«¿ƒ»≈»
‰È‰È BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL BÓˆÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿∆ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿∆

?.‰ÁÓNa¿ƒ¿»
Ì‰ ÔBiˆc ,ÔBiˆ ˙·a Le¯Èt „BÚ LÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈≈¿«ƒ¿ƒ≈
‡e‰ ÔBiˆ ˙·e ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«ƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰35. ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ
˙e¯M˜˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿«¿
È‡ÈNÏ Ë¯Ù·e ,ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈

Ï‡¯NÈ שבכל המיוחדים הצדיקים ƒ¿»≈
וה'נשמה  הדור נשיא שהם ודור דור

שלו  ‰e‡הכללית' ÌÈÚL∆ƒ¿»»
Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰ÏÏÎÏ ˙e˜ ¿«¿ƒƒ¡…¿»

ÌÈ¯Le˜Ó‰Ï Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ
,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈiLÂ בתניא וכמבואר ¿«»ƒ¬≈∆

ראשי  יש ודור דור "בכל ב): (פרק

בחינת  הם שנשמותיהם ישראל אלפי

ועמי  ההמון נשמות לגבי ומוח ראש

של  ונשמה רוח נפש יניקת הארץ...

של  ונשמה רוח מנפש הוא הארץ עמי

ישראל  בני ראשי והחכמים הצדיקים

בתלמידי  דבקות ידי על שבדורם...

של  ונשמה רוח נפש קשורות חכמים

הראשון  במהותן ומיוחדות הארץ עמי

עילאה...", שבחכמה »ŒÏÚושרשם
BÏ CLÓ ‰ÊŒÈ„È שקשור לאדם ¿≈∆ƒ¿»

ÌeiwLלצדיק  Ák ˙È˙¿ƒ«…«∆ƒ
‰È‰È BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÏÏÎ·e .ÈÁÓNÂ Èp¯ ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
BÏ eÈ‰È ‡lL Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«∆…ƒ¿

ÌÈÏeaÏa הפרעותÌÈÈÚÓ ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb36,'ה את לעבוד ויוכל «¿ƒƒ

לו  יהיה כי הפרעה כל Èp»̄ƒללא
ÈiÁ È·Ï Ú‚Ba Ìb ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈«¿»≈«≈

ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe(בריאות) חיים ילדים, ¿≈¿ƒ≈
בריווח  (פרנסה) .ומזונות
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יי 'eb oeiv za ignye ipx

ּבכּמה  ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, ויׁש הּבּטּול. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹאמיּתית

ליּה30מקֹומֹות  ּדלית מקּבל, ּבחינת הּוא ּדבת ְְְְְִֵֵֵַַַ

לֹו ּׁשּנֹותנים מה מקּבל רק והּוא ּכל ּום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַמּגרמי ּה

הּביטּול  ׁשּגם היא, ּבזה הּכּונה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה,

 ֿ ׁשּבמּתן אּלא עצמֹו מּׁשל לא הּוא ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹּדקּבלתֿעֹול

עבדים. לֹו להיֹות ּביׂשראל הּקּב"ה ּבחר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָּתֹורה

LÈÂ] ּבתחּלת) לעיל הּמּובא עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָ

על  קאי צּיֹון ּדבת אֹור' מ'ּתֹורה ְֲִִֵַַַַָָָהּמאמר)

ּד"בת" הּביטּול ּכי הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכנסת

הּגלּות. ׁשּבזמן ּבהעבֹודה ּבעיקר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָמתּגּלה

אחר  ּבמקֹום ּובפרט 31וכּמבֹואר הּגלּות, ּדבזמן , ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

וההסּתרים  ההעלמֹות ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבדרא

והסּתרים  העלמֹות ויׁשנם ּבמאד, ּגדֹולים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹהם

עֹול' ה'קּבלת עלֿידי (ּגם עצמֹו מּצד ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהאדם

אין  מּוגּבל, ׁשהּוא ּכיון ּברצֹונֹו), ׁשּמקּבל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּלֹו

מתּגּברים  ׁשּיׂשראל וזה עליהם, להתּגּבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּביכלּתֹו

לפי  הּוא אּלה והסּתרים העלמֹות על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָּגם

מּצד  (לא הּוא ׁשּלהם עֹול' ּד'קּבלת ְִִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּביטּול

מּפני  האלקּות, מּצד אּלא) ׁשּלהם ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹהמציאּות

ּולגּבי  לעבדים, לֹו להיֹות ּבהם ּבחר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

הגּבלֹות  אין ].32האלקּות ְֱֵַָָֹ

e‰ÊÂּבהעלֹות ּפרׁשת ּדׁשּבת ׁשההפטרה ¿∆ְְְְֲֶַַַַַָָָָָ

וׂשמחי  רּני היא ּתֹורתנּו מּתן זמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּלאחרי

zA זה חתּונתֹו ּדיֹום והּמעלה ׁשהענין אף צּיֹון, ©ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
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שתהיו ההוצאה היא "כדאי שם 30.23)לי".micareynובפרש"י הערה דלעיל החודש ד"ה בארוכה ראה p"ye.(31ראה

ס"ה. הנ"ל הקב"ה 32)ד"ה שכפה דהטעם ד)), (ז, מ"ז סימן – קה"ת הוצאת – טוב שם (כתר הבעש"ט מתורת להעיר

"ללמד  הוא שם), כפה ד"ה התוספות (כקושיית ונשמע נעשה מעצמם שאמרו אף א), פח, (שבת כגיגית ההר את עליהם

לעשות  אותו שכופין כמו וידמה כרחו על יעשה רק ליבטל, חורין בן אינו מ"מ ה', ועבודת בתורה חושק כשאינו שגם

(לאחרי  שאח"כ דעלֿידי הקס"ד ומהי הזמנים, כל על התחייבות היא ונשמע נעשה אמירתם דלכאורה, – בע"כ"

ליבטל? חורין בן יהי' חושק", "אינו האדם ההתחייבות) מצד שהיא כיון ונשמע, דנעשה דההתחייבות בזה, הביאור וי"ל

דאונס  ליבטל" חורין "בן הוא ובמילא בתורה", חושק ש"אינו זה על להתגבר יוכל לא שלפעמים אפשר מוגבל, שהוא

וע"י ב); כח, (ב"ק פטרי' גם d"awdyרחמנא כרחו, בעל לעשות מישראל לכ"א הכח ניתן – כגיגית הר עליהם כפה

חושק. כשאינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïeha‰ ˙ÈzÈÓ‡ ,ÌÈ„·ÚÏ Ì˙B‡ ‰"aw‰ ‰NÚ שרק וכאמור »»«»»»«¬»ƒ¬ƒƒ«ƒ

מקום  מותיר שלא אמיתי ביטול הוא מלמעלה האדם על שבא ביטול

שלו. האישית המציאות של למעורבות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ30 החסידות בתורת ¿≈«¿∆∆¿…»¿«»¿
˙ÈÏc ,Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ ˙·c¿«¿ƒ«¿«≈¿≈

,ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ לה שאין ≈ƒ«¿≈¿
עצמה  משל Ïa˜Óכלום ˜¯ ‡e‰Â¿«¿«≈

,‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙BpM ‰Ó«∆¿ƒƒ¿«¿»
,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ המבואר לעניין ««»»»∆ƒ

ÏBÚŒ˙Ïa˜cכאן  ÏeËÈa‰ ÌbL∆««ƒ¿«»«
מלכות  עול עצמו על מקבל שהאדם

מציאותו  את לחלוטין ומבטל שמים

BÓˆÚ ÏMÓ ‡Ï ‡e‰ בכוחו לא …ƒ∆«¿
האישית  המציאות של מעורבות וללא

Áa¯שלו  ‰¯BzŒÔzÓaL ‡l‡∆»∆¿««»»«
BÏ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈa ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿

ÌÈ„·Ú גם "בתי", שבבחינת כך ¬»ƒ
אלא  האדם של פעולה לא הוא הביטול

כלום" מגרמיה ליה "לית עצמו האדם

מלמעלה. הביטול את מקבל והוא

‡·en‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ]¿≈¿«≈∆ƒ«»
(¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a) ÏÈÚÏ¿≈ƒ¿ƒ«««¬»
È‡˜ ÔBiˆ ˙·c '¯B‡ ‰¯Bz'Óƒ»¿«ƒ»≈
ÔÓÊa Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

,˙eÏb‰ כנסת הבית, שבזמן בעוד «»
שלעיל  ואף "ציון". נקראת ישראל

במצבם  מחסרון נובע שהדבר הוסבר

לעומת  הגלות בזמן ישראל בני של

מבטא  זה למעשה הבית, בזמן מצבם

"בתי" של והיתרון המעלה את Èkƒגם
"˙·"c ÏeËÈa‰ כאמור שהוא «ƒ¿«

מוחלט ÈÚa˜¯ביטול ‰lb˙Óƒ¿«∆¿ƒ»
.˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰a¿»¬»∆ƒ¿««»

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ31, ¿«¿»¿»«≈

ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰ ÔÓÊ·c,‡ של בדור ¿ƒ¿««»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
לגאולה) (קרוב המשיח ÌÈ¯zÒ‰‰Âעקבות ˙BÓÏÚ‰‰ המונעים ««¬»¿«∆¿≈ƒ

ה' לעבודת ‰BÓÏÚ˙ומפריעים ÌLÈÂ ,„‡Óa ÌÈÏB„b Ì‰≈¿ƒƒ¿…¿∆¿»«¬»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ È„ÈŒÏÚ Ìb) BÓˆÚ „vÓ Ì„‡‰L ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒ∆»»»ƒ««¿««¿≈««»«

BBˆ¯a Ïa˜nL BlL למרות ∆∆¿«≈ƒ¿
שבא  מה לגבי יתרון בכך שיש

מצד  עושה שהאדם דבר כי מלמעלה,

בכל  בפנימיות, יותר בו נקלט עצמו

‡ÔÈזאת  ,Ïa‚eÓ ‡e‰L ÔÂÈk ,(≈»∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿ƒ¿«≈¬≈∆
מוגבלים, כוחות שהם עצמו בכוחות

Ìb ÌÈ¯ab˙Ó Ï‡¯NiL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«
‰l‡ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ÏÚ««¬»¿∆¿≈ƒ≈∆

מאוד" "גדולים שהם ‰e‡למרות
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÏeËÈa‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«»«
„vÓ ‡Ï) ‡e‰ Ì‰lL∆»∆…ƒ«

Ì‰lL ˙e‡ÈˆÓ‰ מדוד איננו ולכן «¿ƒ∆»∆
שלהם  המציאות גדרי לפי ומוגבל

ÈtÓ ,˙e˜Ï‡‰ „vÓ (‡l‡∆»ƒ«»¡…ƒ¿≈
‰"aw‰L מצידוÌ‰a ¯Áa ∆«»»»«»∆

Èa‚Ïe ,ÌÈ„·ÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»ƒ¿«≈
˙BÏa‚‰ ÔÈ‡ ˙e˜Ï‡‰32 ומזה »¡…≈«¿»

מניעות  על אפילו להתגבר הכוח נובע

מאד  ].גדולות
e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆

˙L¯t ˙aLc ‰¯ËÙ‰‰L∆««¿»»¿«»»»«
ÔzÓ ÔÓÊ È¯Á‡lL E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆¿«¬≈¿«««
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ‡È‰ e˙¯Bz»≈ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚn‰Â ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÔBiƒ̂«∆»ƒ¿»¿««¬»

‰¯Bz ÔzÓ ‰Ê B˙e˙Á ÌBÈc33 ¿¬»∆««»
(BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚ) ‡e‰¬»»∆ƒ¿»

,Bn‡ שנשאלה השאלה ומיושבת ƒ
עניין  מודגש שבה זו בשבת מדוע לעיל

ב"בת", ההפטרה את פותחים "אמי",
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f"kyz'd ,oeiq 'h ,jzelrda zyxt zay

ּתֹורה  ּכי 33מּתן אּמֹו, לֹו) ׁשעּטרה (עטרה הּוא ְֲִִִֶַַָָָָ

הּׁשבּועֹות  ׁשּבחג ּדאּמי ּבהּביטּול הּכּונה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּתכלית

נעלה  לביטּול אחרּֿכ יּגיעּו ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא

צּיֹון. ּבת ּדבּתי, ּביטּול ְִִִִֵַיֹותר,

ׁשּקּיּום Èi„Óe˜ו) צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני הּכתּוב ¿«≈ְְִִִִִֶַַָָ

(צּיֹון  ּומצֹות להיֹות 34הּתֹורה צרי ( ְְִִִִַָָ

רּני  - ּבׂשמחה ּגם אּלא ּבת, - ּבביטּול רק ְְְִִִֶַַַָָָֹלא

ּבמּצב  הּוא האדם ּדכאׁשר להבין, וצרי ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוׂשמחי.

וקּיּום  ּומצֹות, ּבתֹורה וחּיּות ּתענּוג לֹו ְְְְֲִִֵֶַַָׁשאין

עֹול  קּבלת ּבדר רק הּוא ׁשּלֹו ּומצֹות ְְִֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

לא  היא ׁשּלֹו עֹול' ה'קּבלת ׁשּגם מּזֹו, ִִִֵֶֶַַַַָָֹ[ויתירה

ׁשמים, מלכּות עֹול עליו לקּבל ׁשרֹוצה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ׁשמים  מלכּות עֹול מּמּנּו לפרֹוק יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָורק

לֹו להיֹות ּביׂשראל הּקּב"ה ׁשּבחירת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמּפני

לפעֹול dgixknלעבדים יכֹול אי אֹותֹו], ֲִַָ©§¦¨ְִֵָ

יהיה  ׁשּלֹו ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום ְְְְִִִֶֶֶַַָּבעצמֹו

ּבבת  ּפירּוׁש עֹוד ּדיׁש הּוא, והענין ְְְְְְִִֵֵַָָָּבׂשמחה.

הּוא  צּיֹון ּובת הּצּדיקים, הם ּדצּיֹון ְִִִִִֵַַַצּיֹון,

הּצּדיקים  עם ההתקּׁשרּות 35התקּׁשרּות ועלֿידי . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַ

הּוא  ׁשענינם יׂשראל לנׂשיאי ּובפרט ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּצּדיקים,

ּובפרט  יׂשראל, לכל אלקּות ּגילּוי ְְְְְֱִִִִֵַָָָֹלהמׁשי

נמׁש עלֿידיֿזה אליהם, וׁשּייכים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהמקּוׁשרים

יהיה  ׁשּלֹו ּומצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום ּכח נתינת ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹלֹו

ׁשּלא  ּגם הּוא זה ּובכלל וׂשמחי. רּני ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹּבׂשמחה,

ּגׁשמּיים  מענינים ּבלּבּולים לֹו וׂשמחי 36יהיּו רּני , ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָ

רויחי. ּומזֹוני חּיי לבני ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָּגם
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(במשנה).33) ב כו, א).34)תענית (לב, פי"ח שם אורה שערי ואילך). סע"ב (לז, שם תו"א ד"ה 35)ראה חנוכה אוה"ת

סע"א. שיב, ושמחי ה"א.36)רני פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL Èn‡c ÏeËÈa‰a ‰ek‰ ˙ÈÏÎz Èkƒ«¿ƒ««»»¿«ƒ¿ƒƒ∆¿««»

˙BÈ ‰ÏÚ ÏeËÈ·Ï CkŒ¯Á‡ eÚÈbÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÏeËÈa ,¯ ∆«¿≈∆«ƒ««»¿ƒ«¬∆≈ƒ
,ÔBiˆ ˙a ,Èz·c שהיא ב"בתי" יש בעצם כיצד בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

שאמנם  כך עליהם, ומעלה יתרון ו"אמי", מ"אחותי" יותר הנמוכה הדרגה

אבל  "אמי", הוא תורה מתן של ענינו

לבוא  הוא "אמי" של שהתכלית כיוון

בשבת  לקרוא ונכון ראוי "בתי", לידי

שפותחת  הפטרה תורה למתן הסמוכה

ציון". בת ושמחי) "(רני בפסוק

·e˙k‰ ˜Èi„Óe (Â ואומר בלשונו ¿«≈«»
ÌeiwL ,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp»̄ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ

) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ נקראות והמצוות «»ƒ¿
ÔBiˆ34 ציון כמו סימן, "מלשון ƒ

הגשמיות  שהמצוות דהיינו המצויינת

'תורה  – שבהם" להרוחניות רומזים

לעיל  הנזכר במאמר ˆ¯CÈאור' (»ƒ
,˙a - ÏeËÈ·a ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«¿ƒ«
Èp¯ - ‰ÁÓNa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿»»ƒ

.ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לדרוש אפשר איך ¿»ƒ¿»ƒ

תוך  בשמחה ה' את לעבוד מהאדם

"בת  של במצב נמצא שהוא כדי

‰e‡ציון", Ì„‡‰ ¯L‡Îc¿«¬∆»»»
˙eiÁÂ ‚eÚz BÏ ÔÈ‡L ·vÓa¿«»∆≈«¬¿«

,˙BˆÓe ‰¯B˙a מהבנה שנובע ¿»ƒ¿
המצוות  במעלת והרגש והשגה

BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜Â¿ƒ«»ƒ¿∆
ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ˜¯ ‡e‰«¿∆∆«»«
˙Ïa˜'‰ ÌbL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ]ƒ≈»ƒ∆«««»«
ÔÙB‡a ‡Ï ‡È‰ BlL 'ÏBÚ∆ƒ…¿∆

‰ˆB¯Lעצמו ÂÈÏÚמצד Ïa˜Ï ∆∆¿«≈»»
˜¯Â ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒ¿«
epnÓ ˜B¯ÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ברירה בלית «¿»«ƒ
‰"aw‰ ˙¯ÈÁaL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ««»»

ÏBÎÈ CÈ‡ ,[B˙B‡ ‰ÁÈ¯ÎÓ ÌÈ„·ÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ«¿ƒ»≈»
‰È‰È BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL BÓˆÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿∆ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿∆

?.‰ÁÓNa¿ƒ¿»
Ì‰ ÔBiˆc ,ÔBiˆ ˙·a Le¯Èt „BÚ LÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈≈¿«ƒ¿ƒ≈
‡e‰ ÔBiˆ ˙·e ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«ƒ

ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰35. ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ
˙e¯M˜˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿«¿
È‡ÈNÏ Ë¯Ù·e ,ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈

Ï‡¯NÈ שבכל המיוחדים הצדיקים ƒ¿»≈
וה'נשמה  הדור נשיא שהם ודור דור

שלו  ‰e‡הכללית' ÌÈÚL∆ƒ¿»»
Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰ÏÏÎÏ ˙e˜ ¿«¿ƒƒ¡…¿»

ÌÈ¯Le˜Ó‰Ï Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ
,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈiLÂ בתניא וכמבואר ¿«»ƒ¬≈∆

ראשי  יש ודור דור "בכל ב): (פרק

בחינת  הם שנשמותיהם ישראל אלפי

ועמי  ההמון נשמות לגבי ומוח ראש

של  ונשמה רוח נפש יניקת הארץ...

של  ונשמה רוח מנפש הוא הארץ עמי

ישראל  בני ראשי והחכמים הצדיקים

בתלמידי  דבקות ידי על שבדורם...

של  ונשמה רוח נפש קשורות חכמים

הראשון  במהותן ומיוחדות הארץ עמי

עילאה...", שבחכמה »ŒÏÚושרשם
BÏ CLÓ ‰ÊŒÈ„È שקשור לאדם ¿≈∆ƒ¿»

ÌeiwLלצדיק  Ák ˙È˙¿ƒ«…«∆ƒ
‰È‰È BlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÏÏÎ·e .ÈÁÓNÂ Èp¯ ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
BÏ eÈ‰È ‡lL Ìb ‡e‰ ‰Ê∆«∆…ƒ¿

ÌÈÏeaÏa הפרעותÌÈÈÚÓ ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb36,'ה את לעבוד ויוכל «¿ƒƒ

לו  יהיה כי הפרעה כל Èp»̄ƒללא
ÈiÁ È·Ï Ú‚Ba Ìb ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈«¿»≈«≈

ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe(בריאות) חיים ילדים, ¿≈¿ƒ≈
בריווח  (פרנסה) .ומזונות
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יב

      
מוגה  בלתי

בתורה שקורין הפרשה אודות כמ"פ בלקו"ת דובר המבואר יסוד על - מסויים בנוגע 1יו"ט
ענין  שזהו - כו'" ר"ה על דקאי היום במלת ומרומז ר"ה, קודם לעולם קורין זו ש"פרשה נצבים, לפרשת

היו"ט. לקראת הכנה של

בטור  כמובא הגאונים, תקנת (ע"פ השבועות חג לפני לעולם שקורין במדבר פרשת -2ולדוגמא: (
השבועות. לחג הכנה בתור גם זה הרי

מעמד  יש שלפעמים והיינו, קרובות. לעתים לא אבל השבועות, חג לפני לפעמים קורין - נשא [פרשת
קודם  קורין לעולם - במדבר פרשת אבל מתןֿתורה; בשביל נשא פרשת לעניני גם זקוקים שבו ומצב

השבועות]. חג

בזה  כדאיתא 3וכמשנ"ת - האגדה בחלק בנגלה, גם וכמרומז המספר, ענין להיות צריך מ"ת שקודם ,
וזהו 4במדרש  מ"ת, להיות יכול הי' לא א', חסר היו ואילו בנ"י, ריבוא לששים להיות הוצרך שמ"ת

למ"ת. באים עי"ז שדוקא בנ"י, מנין - במדבר פרשת של ענינה

שקורין לפרשיות בנוגע גם מובן הוא ועד"ז שגם שבתורה, הסדר ענין שהרי - הימיםֿטובים
הרי 5תורה  היו"ט, לאחרי בא זה שענין דכיון - שלאחריו הענינים את והן שלפניו הענינים את הן כולל ,

היו"ט. של וההקדמה ההכנה לאחרי דוקא ולקבלו אליו להגיע שיכולים ענין שזהו הוכחה זו

אל מחיל ד"ילכו באופן הוא העבודה שסדר - בזה הענין נמצאים 6חיל"וכללות כאשר שגם והיינו, ,
להיות צריכה "חיל", של ומצב בקודש"במעמד "מעלין ב"חיל", יותר נעלית למדריגה וכיון 7ההליכה .

לדרגא  הכנה בתור באה היו"ט לפני שקורין שהפרשה נמצא, עלי', של בתנועה תמיד להיות שצריכים
הוא  שהיו"ט יותר, נעלה ענין זה הרי - היו"ט לאחרי שקורין הפרשה ואילו ביו"ט, שמתגלית הנעלית

אליו. הכנה

בראשית  פרשת קריאת - ר"ה קודם נצבים פרשת לקריאת בנוגע לעיל להמוזכר בהמשך - ולדוגמא
תשרי: חודש של העבודה לאחרי

התשובה  עבודת היא תשרי דחודש שהעבודה הענינים 8כיון כל את לגמרי עוקרים ידה שעל ,
ברא" ד"בראשית לאופן ועד חדשה, התחלה שענינה "בראשית", פרשת באה לאח"ז הנה -9הקודמים,

מאין  יש כמו 10בריאת וקפיצה, דילוג של באופן ולא והדרגה, בסדר שהיא הצדיקים לעבודת בניגוד ,
וקפיצה  דילוג של ענין ישנו שאצלו תשובה רגלים 11בעל בשתי וקפיצה לדילוג ועד ,12.

(דלא  מ"ת לאחרי תמוט) בל (יתד לעולם שהיא בהעלותך, פרשת השבוע, לפרשת בנוגע מובן ומזה
בהעלותך. דפרשת הענין תוכן להיות יכול מ"ת ע"י שדוקא - כנ"ל) מ"ת, לפני קורין שלפעמים נשא כפ'
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נצבים.1) ר"פ
פורים,2) סדר סוף גאון עמרם ר' סי' וראה סתכ"ח. או"ח

הל' לרמב"ם מיימוניות בהגהות הובאו - סע"ב לא, מגילה ותוס'
ה"ב. פי"ג תפלה

וש"נ.3) ואילך. 461 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
- מנחם (תורת סיון ב' במדבר, דש"פ מספר והי' ד"ה גם וראה

ואילך). 412 ע' חמ"ו התוועדויות
ח.4) פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא
לשונות 5) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
ח.6) פד, תהלים
וש"נ.7) א. כח, ברכות
ועוד.8) ואילך. רנז ע' בא אוה"ת ראה
א.9) א, בראשית

עה"פ.10) רמב"ן ראה
וש"נ.11) .59 ס"ע חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.12) ואילך. סע"ב טו, שה"ש לקו"ת ראה

'eb oeiv za ignye ipx

È„ÈŒÏÚÂ ולּנׂשיאים לּצּדיקים ההתקּׁשרּות ¿«¿≈ְְְְִִִִִַַַַַ

ּבמיחד  לנּו ׁשּנֹוגע ּומה ּדֹור, ְְִֵֶֶַַָָָֻׁשּבכל

נׂשיא  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִַַַהּוא

ּגם  ּכֹולל וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל יּבטלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּדֹורנּו,

ּד)הּגלּות  (ההעלם אדמּו"ר 37ּביטּול מו"ח ּוכ"ק , ְְְְִֵֶַַַָ

האמיתית  ּבּגאּולה לארצנּו, קֹוממּיּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָיֹוליכנּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָָוהּׁשלמה,
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ה"ב).37) שם (רמב"ם כהוגן ובמצוות בתורה לעסוק מניח שאינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e¯M˜˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿«¿
ÏÎaL ÌÈ‡ÈNpÏÂ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
„ÁÈÓa eÏ Ú‚BpL ‰Óe ,¯Bc«∆≈«»ƒ¿À»
Á"ÂÓ ˜"ÎÏ ˙e¯M˜˙‰‰ ‡e‰«ƒ¿«¿ƒ¿
eÏËaÈ ,e¯Bc ‡ÈN ¯"eÓ„‡«¿¿ƒ≈ƒ»¿
,ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ïk»««¬»¿«∆¿≈ƒ

ה' מעבודת Ìbהמונעים ÏÏBk≈«

ÌÏÚ‰‰) ÏeËÈa וההסתר ƒ«∆¿≈
˙eÏb‰(c37, הגאולה תבוא כי ¿«»

‡„eÓ"¯השלימה  Á"ÂÓ ˜"Îe¿«¿
,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈƒ≈¿ƒ¿«¿≈
,‰ÓÏM‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א סיון, בקשת ברכה פ"נ עבור הנער... שי'.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו.

וכפי שמתאר מצבו במכתבו, יש מקום לומר, שאם היו מעסיקים את הנער בענין שיכול להיות 

מנהיג משפיע וכיו"ב )בדוגמת מסיבות שבת של ילדים קטנים ממנו באיזה שנים וכיו"ב( הי' זה מוסיף 

וע"י  והדרכתו,  וישנם כאלה הנשמעים לקולו  כיון שהי' רואה שמצליח  וביציבות שלו,  בבטחה שלו 

הזזה זו, יש מקום לומר, שכמה מהפרעות היו בטלים מעצמן. ובודאי כמה אופנים ודרכים ישנם לסדר 

קבוצה כהאמור וכיו"ב ולהמשיכו )אריינציהען עם( שירצה להנהגה, וכשעושים בדרך הטבע ה"ז כלי 

לקבלת ברכות השם יתברך גם למעלה מדרך הטבע.

ובודאי ימצא אותיות מסבירות מתאימות, להסבירם )ההורים שי'( שכל הוספה בעניני תורה 

ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה לבשו"ט.



יג

      
מוגה  בלתי

בתורה שקורין הפרשה אודות כמ"פ בלקו"ת דובר המבואר יסוד על - מסויים בנוגע 1יו"ט
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להיות צריכה "חיל", של ומצב בקודש"במעמד "מעלין ב"חיל", יותר נעלית למדריגה וכיון 7ההליכה .
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È„ÈŒÏÚÂ ולּנׂשיאים לּצּדיקים ההתקּׁשרּות ¿«¿≈ְְְְִִִִִַַַַַ

ּבמיחד  לנּו ׁשּנֹוגע ּומה ּדֹור, ְְִֵֶֶַַָָָֻׁשּבכל

נׂשיא  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִַַַהּוא

ּגם  ּכֹולל וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל יּבטלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּדֹורנּו,

ּד)הּגלּות  (ההעלם אדמּו"ר 37ּביטּול מו"ח ּוכ"ק , ְְְְִֵֶַַַָ

האמיתית  ּבּגאּולה לארצנּו, קֹוממּיּות ְְְְֲִִִִֵֵַַָָיֹוליכנּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָָוהּׁשלמה,
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˙eÏb‰(c37, הגאולה תבוא כי ¿«»
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יד     

 לה - שענינה המנורה, הדלקת אודות מדובר בהעלותך פרשת כדברי בהתחלת העולם, את איר
אטומים 13הגמרא  שקופים חלוני לבית ויעש (שלכן) צריך, אני לאורה "לא מבפנים 14: שקופין תנא ,

. "צר מבחוץ", זה ואטומים וענין לעולם", אורה להוציא חוץ, כלפי מוחזר שבחלון והרוחב מבפנים, .
תורה. מתן ע"י דוקא להיות יכול

דוקא: במ"ת צורך יש העולם את להאיר שכדי לומר ההכרח מהו מובן אינו שלכאורה - ובהקדים

בשו"ע  הזקן רבינו (כמ"ש במ"ת נפעל ולשון" עם מכל בחרת ד"ובנו שהענין לפני 15אע"פ גם הרי ,(
שעז"נ  מצרים, מיציאת החל - העולם (אומות) מכל יותר ונעלים מובדלים בנ"י היו ה'16כן "ויוציאנו

שנאמר  ובעצמו, בכבודו הקב"ה אלא שליח, ע"י ולא שרף ע"י ולא מלאך ע"י "לא גו'", 17ממצרים

וכו'" מלאך ולא אני גו', מצרים בארץ גו'"18ועברתי הוי' ש"פסח ובאופן ורפוא 19, למצרים "נגוף ,
.20לישראל"

הים" שפת על מת מצרים את ישראל "וירא כאשר - סוף ים בקריעת שפרעה 21ועאכו"כ וכיון ,
בכיפה  מושל אז הי' מצרים) הבי 22(מלך הרי כל , של הביטול את גם כולל גו'") ("מת דמצרים טול

ופחד" אימתה עליהם ש"תפול ומצב במעמד שהיו העולם, כאשר 23אומות דוקא הוא הפחד ענין והרי ,
שהיו  עד ביותר, נעלה ומצב במעמד אז היו שבנ"י ובפרט בערך. שלא ממנו וחזק גדול השני הצד

נאמר  שלכן רבינו, משה יחיד 24בדוגמת בלשון ישראל", ובני משה ישיר אֿלי 25"אז "זה ואמרו ,
"אלקי26ואנוהו" לומר והוסיפו ,.אבות ירושת של ענין אצלם שזהו וארוממנהו",

כמ"ש  אבינו, מאברהם החל - יצי"מ לפני עוד - האבות אצל שמצינו בשם 27וכפי שם "ויקרא
כו'" הקב"ה של לשמו אבינו אברהם "שהקריא עולם", אֿל השבעים 28ה' וכל השבטים אצל ועד"ז .

כו'. נפש

שפרשת  הטעם מהו וא"כ, לעולם, יוצאה אורה שמהם ומצב במעמד בנ"י היו מ"ת לפני שגם ונמצא,
דוקא באה העולם) (הארת הנרות" את מ"ת?"בהעלותך זמן השבועות, חג

הגמרא  דברי המשך ע"פ עולם 13ויובן באי לכל הוא "עדות המנורה: של ענינה לעיקר בנוגע
דוקא. מ"ת ע"י נפעל זה וענין בישראל", שורה שהשכינה

:הענין וביאור
לעליונים  יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא שעליונים הגזירה היתה מ"ת שהי'29קודם והיינו, ,

שניט") ("א חיתוך מלשון גם גזירה - והבדל יכולה 30הפסק היתה לא ולכן לתחתונים, עליונים בין - ַ
אחת. מציאות להיות שיתאחדו באופן בישראל , שורה השכינה להיות

גופא  מזה כמובן - לתחתונים עליונים בין מסויימת שייכות היתה הגזירה, כשהיתה שגם ולהעיר,
ושייכות  קשר שאין לגמרי נבדלים ענינים שני אודות מדובר כאשר כי, ותחתונים, עליונים בשם שנקראים
"תחתון", כשיש רק שייך "עליון" שהשם כיון ו"תחתון", "עליון" בשם לקראם שייך לא כלל, ביניהם
באופן  והתחתונים העליונים היו מ"ת קודם אעפ"כ, אבל "עליון". כשיש רק שייך "תחתון" השם וכן

לעליונים. יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא עליונים - עצמו בפני מציאות הוא אחד שכל
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וש"נ.13) ובפרש"י. ב פו, מנחות
ובפרש"י.14) ד ו, מלכיםֿא
ס"ד.15) ס"ס או"ח
ח.16) כו, תבוא כא. ו, ואתחנן
יב.17) יב, בא
הגש"פ.18) נוסח
כג.19) שם,
א.20) לו, זח"ב ראה
ל.21) יד, בשלח
א.22) ו, זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. שם, מכילתא ראה

טז.23) טו, שם
א.24) שם,
(25.(58 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישיר אז ד"ה ראה
ב.26) שם,
לג.27) כא, וירא
ע"ב.28) ריש יו"ד, סוטה
ועוד.29) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(30- מנחם תורת גם וראה סרס"א. להה"מ לקו"א ראה

וש"נ. .203 ע' ריש חל"ח התוועדויות

     

לה' אתם ש"בנים בגלל היתה - מ"ת לפני עוד - ממצרים שיציאתם שאף לבנ"י, בנוגע ועד"ז
ישראל"31אלקיכם" בכורי "בני היו 32, מ"ת קודם מ"מ, ביותר, גדולה היא ובן אב של השייכות והרי ,

בלקו"ת  כמבואר - בפ"ע מציאות הוא א' שכל ובן אב כמו ובנ"י האב 33הקב"ה ממוח נלקח ש"הבן
קודמין  חייך כי הדין, ע"פ מחויב אינו וגם מס"נ, לו שאין בן "יש ולכן אח"כ", ממנו ואבידתו 34ונפרד ,

כו' קודמת אבידתו אביו בפ"ע".35ואבידת מהות נהי' שהוא מחמת וזה ,

למטה  ירדו שעליונים ותחתונים, עליונים של החיבור ונפעל הגזירה, בטלה שבמ"ת לאחרי ורק
בישראל". שורה "השכינה להיות יכולה אזי - אחת מציאות שיהיו עד למעלה, יעלו ותחתונים

החיבור  במ"ת שנפעל לאחרי דוקא כי, - מ"ת זמן לאחרי בהעלותך פרשת שקורין הטעם וזהו
המתחיל" ד"ואני ובאופן ותחתונים, -29דעליונים לאמר" משה אל ה' "וידבר אזי מלמעלה, גילוי ,

גו'" הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל "דבר - מלמעלה מלמעלה 36גילוי בבחי' ג"כ שזהו ,
בלקו"ת  כמבואר היא 37למטה, אבינו אברהם שבחי' אבינו, אברהם ומדרגת מעלת על אהרן מעלת יתרון

למטה. מלמעלה היא אהרן ובחי' למעלה, מלמטה

:דוקא "שכינה" - בישראל" שורה "השכינה הלשון דיוק בביאור להוסיף ויש
שבספירת  התחתונה הדרגא הוא - בנפעל הפועל כח - העולם את שמחי' האלקי שהחיות ידוע

ואילו המלכות), (חיצוניות (פנימיות המלכות המלכות שבספירת נעלית דרגא היא "שכינה" מדריגת
מהעולם.,38המלכות) שלמעלה האלקות דרגת שזוהי בישראל", שורה ש"השכינה הדיוק וזהו

בישראל", שורה "שהשכינה אלא בנפעל, הפועל לכח בנוגע רק לא - במ"ת שנפעל החידוש וזהו
דוקא. שכינה בחי'

בזה: והענין

עצמו  את עושה דבר שאין שכיון להוכיח, יכולים אנושי, בשכל חקירה ע"פ לומר 39גם בהכרח הרי ,
מהקב"ה. ("אּפגעריסן") מנותק העולם הי' לא מ"ת קודם גם הרי וא"כ, אותו. ומחי' שמהוה בורא ָשישנו

בתניא  המבואר ע"פ תהלים 40ובפרט במדרש מ"ש על [שמיוסד הבעש"ט הפסוק 41פירוש על [42

ת  וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת ש"דברך בשמים", נצב דברך הוי' הן "לעולם אלו ואותיות יבות
. השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות .נצבות העולמות שבכל הברואים בכל וכן הלזו . ארץ ואפילו .

כו'". הגשמית

ומבאר  שממשיך ובאותות 43וכפי פרטית בהשגחה הכופרים טעותם שרש וגילוי המינים "תשובת
ותחבולותיו  אנוש למעשה וארץ שמי' עושה ה' מעשה שמדמין הכוזב בדמיונם שטועים התורה, ומופתי

.. מיש יש שהוא ותחבולותיו אנוש מעשה שבין הגדול ההבדל עיניהם מראות טח אך שמים . למעשה .
. מאין יש שהוא אלא וארץ ממש , ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח שבהסתלקות .

כו'". ולקיימו להחיותו תמיד בנפעל הפועל כח להיות צריך

הבעש"ט  ע"י נתפרש זה שענין לפני -44אמנם, מ"ת לפני ועאכו"כ תהלים, במדרש שנאמר ולפני ,
וע"י  העולם; מאומות ועאכו"כ מבנ"י, אפילו כו', המינים לטעות מקום הי' ולכן בגלוי, הדבר הי' לא

בגילוי. יהי' זה שענין נפעל - הבעש"ט ע"י ונתפרש תהלים במדרש שנתגלה כפי - מ"ת
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א.31) יד, ראה פ'
כב.32) ד, שמות
ד.33) סב, ר"ה דרושי
ב.34) סב, ב"מ
א.35) לג, שם
פרשתנו.36) ריש
ואילך).37) ג (כט, פרשתנו ריש
ואילך.38) 192 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
פ"ה.39) היחוד שער הלבבות חובת ראה
בתחלתו.40) שעהיחוה"א
ג.41) כה, אחרי לקו"ת ראה
פט.42) קיט, תהלים
פ"ב.43)
(44.162 ע' ריש ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



טו      

 לה - שענינה המנורה, הדלקת אודות מדובר בהעלותך פרשת כדברי בהתחלת העולם, את איר
אטומים 13הגמרא  שקופים חלוני לבית ויעש (שלכן) צריך, אני לאורה "לא מבפנים 14: שקופין תנא ,

. "צר מבחוץ", זה ואטומים וענין לעולם", אורה להוציא חוץ, כלפי מוחזר שבחלון והרוחב מבפנים, .
תורה. מתן ע"י דוקא להיות יכול

דוקא: במ"ת צורך יש העולם את להאיר שכדי לומר ההכרח מהו מובן אינו שלכאורה - ובהקדים

בשו"ע  הזקן רבינו (כמ"ש במ"ת נפעל ולשון" עם מכל בחרת ד"ובנו שהענין לפני 15אע"פ גם הרי ,(
שעז"נ  מצרים, מיציאת החל - העולם (אומות) מכל יותר ונעלים מובדלים בנ"י היו ה'16כן "ויוציאנו

שנאמר  ובעצמו, בכבודו הקב"ה אלא שליח, ע"י ולא שרף ע"י ולא מלאך ע"י "לא גו'", 17ממצרים

וכו'" מלאך ולא אני גו', מצרים בארץ גו'"18ועברתי הוי' ש"פסח ובאופן ורפוא 19, למצרים "נגוף ,
.20לישראל"

הים" שפת על מת מצרים את ישראל "וירא כאשר - סוף ים בקריעת שפרעה 21ועאכו"כ וכיון ,
בכיפה  מושל אז הי' מצרים) הבי 22(מלך הרי כל , של הביטול את גם כולל גו'") ("מת דמצרים טול

ופחד" אימתה עליהם ש"תפול ומצב במעמד שהיו העולם, כאשר 23אומות דוקא הוא הפחד ענין והרי ,
שהיו  עד ביותר, נעלה ומצב במעמד אז היו שבנ"י ובפרט בערך. שלא ממנו וחזק גדול השני הצד

נאמר  שלכן רבינו, משה יחיד 24בדוגמת בלשון ישראל", ובני משה ישיר אֿלי 25"אז "זה ואמרו ,
"אלקי26ואנוהו" לומר והוסיפו ,.אבות ירושת של ענין אצלם שזהו וארוממנהו",

כמ"ש  אבינו, מאברהם החל - יצי"מ לפני עוד - האבות אצל שמצינו בשם 27וכפי שם "ויקרא
כו'" הקב"ה של לשמו אבינו אברהם "שהקריא עולם", אֿל השבעים 28ה' וכל השבטים אצל ועד"ז .

כו'. נפש

שפרשת  הטעם מהו וא"כ, לעולם, יוצאה אורה שמהם ומצב במעמד בנ"י היו מ"ת לפני שגם ונמצא,
דוקא באה העולם) (הארת הנרות" את מ"ת?"בהעלותך זמן השבועות, חג

הגמרא  דברי המשך ע"פ עולם 13ויובן באי לכל הוא "עדות המנורה: של ענינה לעיקר בנוגע
דוקא. מ"ת ע"י נפעל זה וענין בישראל", שורה שהשכינה

:הענין וביאור
לעליונים  יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא שעליונים הגזירה היתה מ"ת שהי'29קודם והיינו, ,

שניט") ("א חיתוך מלשון גם גזירה - והבדל יכולה 30הפסק היתה לא ולכן לתחתונים, עליונים בין - ַ
אחת. מציאות להיות שיתאחדו באופן בישראל , שורה השכינה להיות

גופא  מזה כמובן - לתחתונים עליונים בין מסויימת שייכות היתה הגזירה, כשהיתה שגם ולהעיר,
ושייכות  קשר שאין לגמרי נבדלים ענינים שני אודות מדובר כאשר כי, ותחתונים, עליונים בשם שנקראים
"תחתון", כשיש רק שייך "עליון" שהשם כיון ו"תחתון", "עליון" בשם לקראם שייך לא כלל, ביניהם
באופן  והתחתונים העליונים היו מ"ת קודם אעפ"כ, אבל "עליון". כשיש רק שייך "תחתון" השם וכן

לעליונים. יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא עליונים - עצמו בפני מציאות הוא אחד שכל
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וש"נ.13) ובפרש"י. ב פו, מנחות
ובפרש"י.14) ד ו, מלכיםֿא
ס"ד.15) ס"ס או"ח
ח.16) כו, תבוא כא. ו, ואתחנן
יב.17) יב, בא
הגש"פ.18) נוסח
כג.19) שם,
א.20) לו, זח"ב ראה
ל.21) יד, בשלח
א.22) ו, זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. שם, מכילתא ראה

טז.23) טו, שם
א.24) שם,
(25.(58 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישיר אז ד"ה ראה
ב.26) שם,
לג.27) כא, וירא
ע"ב.28) ריש יו"ד, סוטה
ועוד.29) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(30- מנחם תורת גם וראה סרס"א. להה"מ לקו"א ראה

וש"נ. .203 ע' ריש חל"ח התוועדויות

     

לה' אתם ש"בנים בגלל היתה - מ"ת לפני עוד - ממצרים שיציאתם שאף לבנ"י, בנוגע ועד"ז
ישראל"31אלקיכם" בכורי "בני היו 32, מ"ת קודם מ"מ, ביותר, גדולה היא ובן אב של השייכות והרי ,

בלקו"ת  כמבואר - בפ"ע מציאות הוא א' שכל ובן אב כמו ובנ"י האב 33הקב"ה ממוח נלקח ש"הבן
קודמין  חייך כי הדין, ע"פ מחויב אינו וגם מס"נ, לו שאין בן "יש ולכן אח"כ", ממנו ואבידתו 34ונפרד ,

כו' קודמת אבידתו אביו בפ"ע".35ואבידת מהות נהי' שהוא מחמת וזה ,

למטה  ירדו שעליונים ותחתונים, עליונים של החיבור ונפעל הגזירה, בטלה שבמ"ת לאחרי ורק
בישראל". שורה "השכינה להיות יכולה אזי - אחת מציאות שיהיו עד למעלה, יעלו ותחתונים

החיבור  במ"ת שנפעל לאחרי דוקא כי, - מ"ת זמן לאחרי בהעלותך פרשת שקורין הטעם וזהו
המתחיל" ד"ואני ובאופן ותחתונים, -29דעליונים לאמר" משה אל ה' "וידבר אזי מלמעלה, גילוי ,

גו'" הנרות את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל "דבר - מלמעלה מלמעלה 36גילוי בבחי' ג"כ שזהו ,
בלקו"ת  כמבואר היא 37למטה, אבינו אברהם שבחי' אבינו, אברהם ומדרגת מעלת על אהרן מעלת יתרון

למטה. מלמעלה היא אהרן ובחי' למעלה, מלמטה

:דוקא "שכינה" - בישראל" שורה "השכינה הלשון דיוק בביאור להוסיף ויש
שבספירת  התחתונה הדרגא הוא - בנפעל הפועל כח - העולם את שמחי' האלקי שהחיות ידוע

ואילו המלכות), (חיצוניות (פנימיות המלכות המלכות שבספירת נעלית דרגא היא "שכינה" מדריגת
מהעולם.,38המלכות) שלמעלה האלקות דרגת שזוהי בישראל", שורה ש"השכינה הדיוק וזהו

בישראל", שורה "שהשכינה אלא בנפעל, הפועל לכח בנוגע רק לא - במ"ת שנפעל החידוש וזהו
דוקא. שכינה בחי'

בזה: והענין

עצמו  את עושה דבר שאין שכיון להוכיח, יכולים אנושי, בשכל חקירה ע"פ לומר 39גם בהכרח הרי ,
מהקב"ה. ("אּפגעריסן") מנותק העולם הי' לא מ"ת קודם גם הרי וא"כ, אותו. ומחי' שמהוה בורא ָשישנו

בתניא  המבואר ע"פ תהלים 40ובפרט במדרש מ"ש על [שמיוסד הבעש"ט הפסוק 41פירוש על [42

ת  וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת ש"דברך בשמים", נצב דברך הוי' הן "לעולם אלו ואותיות יבות
. השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות .נצבות העולמות שבכל הברואים בכל וכן הלזו . ארץ ואפילו .

כו'". הגשמית

ומבאר  שממשיך ובאותות 43וכפי פרטית בהשגחה הכופרים טעותם שרש וגילוי המינים "תשובת
ותחבולותיו  אנוש למעשה וארץ שמי' עושה ה' מעשה שמדמין הכוזב בדמיונם שטועים התורה, ומופתי

.. מיש יש שהוא ותחבולותיו אנוש מעשה שבין הגדול ההבדל עיניהם מראות טח אך שמים . למעשה .
. מאין יש שהוא אלא וארץ ממש , ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח שבהסתלקות .

כו'". ולקיימו להחיותו תמיד בנפעל הפועל כח להיות צריך

הבעש"ט  ע"י נתפרש זה שענין לפני -44אמנם, מ"ת לפני ועאכו"כ תהלים, במדרש שנאמר ולפני ,
וע"י  העולם; מאומות ועאכו"כ מבנ"י, אפילו כו', המינים לטעות מקום הי' ולכן בגלוי, הדבר הי' לא

בגילוי. יהי' זה שענין נפעל - הבעש"ט ע"י ונתפרש תהלים במדרש שנתגלה כפי - מ"ת
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א.31) יד, ראה פ'
כב.32) ד, שמות
ד.33) סב, ר"ה דרושי
ב.34) סב, ב"מ
א.35) לג, שם
פרשתנו.36) ריש
ואילך).37) ג (כט, פרשתנו ריש
ואילך.38) 192 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
פ"ה.39) היחוד שער הלבבות חובת ראה
בתחלתו.40) שעהיחוה"א
ג.41) כה, אחרי לקו"ת ראה
פט.42) קיט, תהלים
פ"ב.43)
(44.162 ע' ריש ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



טז     

שהי' בנפעל, הפועל כח רק לא היינו, בישראל", שורה ש"השכינה - הוא דמ"ת החידוש עיקר אך
מהעולם. שלמעלה השכינה דרגת אלא מ"ת, קודם גם

עולם", באי לכל הוא "עדות - העולם לכל גלוי באופן היא בישראל השכינה שהשראת זאת, ועוד
לו  מותר הי' אילו - גוי שאפילו ועד השכינה, השראת בגלוי רואים היו ששם בביהמ"ק, שהי' כפי
וממנה  חברותי', כנגד שמן בה שנותנין מערבי, "נר ע"י - בשר בעיני זאת רואה הי' לביהמ"ק, להכנס

מסיים" הי' ובה מדליק .13הי'

:עתה גם להיות צריך זה וענין
בנ  רק הוא החורבן הרי - המנורה את מדליקים ולא ביהמ"ק שחרב ביהמ"ק,אע"פ של לגשמיות וגע

כמקודם  הענינים כל נשארו - כו' לגוי שליטה אין זה שעל - ברוחניות .45ואילו

ויתגלו  יומשכו אלא ברוחניות, רק לא שיהיו והיינו, הגילוי, אל ההעלם מן שיבואו נתינתֿכח גם וזוהי
היעוד  שיקויים ועד בגשמיות, משיח 46גם בביאת דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

ממש. בימינו במהרה צדקנו

***

 מקום בכל היתה לא המנורה הדלקת מ"מ, העולם, את להאיר הוא המנורה של שענינה אע"פ
ומביהמ"ק  דוקא, שבביהמ"ק בהיכל אלא להיכל, מחוץ בירושלים, לא ואפילו לארץ, בחוץ גם בעולם,
האור  יתפשט ידם שעל  כזה באופן שנעשו אטומים", שקופים "חלוני ע"י העולם, לכל יוצאה אורה היתה

ס"ב). (כנ"ל בחוץ להאיר
להיות  צריכה שההתחלה - העולם את להאיר מישראל ואחת אחד כל של לעבודתו בנוגע ועד"ז

ההדלקה שזוהיע"י (כמו שבו, מישראל כאו"א אצל בשלימות שהיא היהדות, נקודת ,
לאחר  "וכבודי בענין כידוע ח"ו, בה לפגוע אפשר ואי הזה), בזמן גם בשלימותו הוא הרוחני שביהמ"ק

אתן" נקודת 47לא מצד שזהו ה'", קדושת על נפשם מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל "אפילו שלכן, ,
. אמונה בדבר נסיון לידי ש"כשבאים כו', וכמ"ש היהדות כו', משנתה ניעורה היא אזי כישן 48. ויקץ

בתניא  כמבואר כו'", בנסיון לעמוד גם 49ה', שיאיר ועד כו', אבריו רמ"ח בכל גם להמשיך צריך ומשם ;
בעולם.

בבי  המנורה שהדלקת תמיד"וכשם "נר של באופן צ"ל ,50המ"ק 

בוקר"- עד "מערב דולקים היו שהנרות אף הרמב"ם 51שהרי שיטת שלפי לכך נוסף הנה יש 52,
נר  ישנו השיטות לכל הרי היום, כל דולקים שהיו כך בבוקר, גם הנרות את להדליק התורה מן מצוה

ממש  "תמיד" היום, כל דולק הי' מקום של רצונו עושין שישראל שבזמן -53המערבי,

להאיר שצריך האדם, בעבודת גם אלא כך דפגרא, יומי בשאר או בשבת ביוהכ"פ, רק לא -
בעניני  שעוסק בשעה גם אלא התורה, ולימוד התפלה בזמן כמו רצון, בעת רק ולא החול, בימות גם
שגם  היינו, עולם", באי לכל הוא ש"עדות ובאופן בישראל", שורה ש"השכינה ניכר להיות צריך העולם,
שונה  הוא הרי כו', גידים ושס"ה אברים רמ"ח לו שיש כמותו, אדם אודות שמדובר שלמרות רואה הגוי

העולם. את מאיר ועי"ז העולם, מכל ומובדל
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וש"נ.45) .103 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה.46) מ, ישעי'
התוועדויות 47) - מנחם תורת גם וראה יא. מח, ח. מב, שם

וש"נ. .87 הערה 122 ע' ח"כ
סה.48) עח, תהלים

פי"חֿיט.49)
ב.50) כד, אמור תצוה. ר"פ
ג.51) שם, אמור כא. שם, תצוה
שם.52) ובנ"כ ה"יֿיב, פ"ג ומוספין תמידין הל'
ב.53) כב, שבת פרש"י ראה

     

,העולם בעניני שעוסק בשעה שגם - כזה דבר ממנו לתבוע אפשר איך שטוען: מי ישנו אמנם,
העולם? מן מובדל שיהי' עי"ז לעולם, יאיר

רז"ל  שדרשו כפי תורה, ע"פ היא - הוא טוען - העולם בעניני הפסוק 54התעסקותו ה'55על "וברכך
רז"ל  דרשו וכן תעשה", אשר ת"ל ובטל, יושב יהא "יכול  תעשה", אשר בכל הפסוק 56אלקיך 57על

הוא  "תעבוד", ד"תעשה", הענין אם חילוק יש גופא שבזה אלא, עשה". מצות "זו תעבוד", ימים "ששת
עסק. בעלי אצל כמו או אוהל יושבי אצל כמו

להיות הוא צריך - תורה ע"פ הוא בעלֿעסק שהיותו וכיון  ירוויח כזה באופן שדוקא כיון ,
במוסדות  לתמוך אוהל, יושבי  הימנו, שמחוץ ה"יששכר" הן - "יששכר" את לפרנס גם ויוכל פרנסתו, את
שההתעסקות  כך, לתורה, עתים לקבוע צריך בעלֿעסק גם שהרי שבו, ה"יששכר" והן וכו', ישיבות חינוך,

בתורה, ועוסק שיושב בזמן עצמו את לפרנס בשביל היא בהעסק

היא 58וכידוע - שכוונתם העסק, בעניני לגמרי שמונחים בעליֿעסק על זכות מלמד הי' שהבעש"ט
וכיו"ב. חכמים לתלמידי בנותיהם להשיא או אוהל, היושבי את לפרנס צדקה, ליתן שיוכלו -כדי

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל בדרגא הוא הרי היותר, ד"בכל 59ולכל בדרגא אוחז אינו עדיין אבל ,
דעהו" .60דרכיך

כפי  העולם, מן מובדל יהי' העולם, בעניני עסוק בהיותו שגם ממנו תובעים כיצד הוא, טוען וא"כ,
העולם?! את יאיר ועי"ז פנימיותו, מצד שהוא

היהדות  שנקודת ה'", כישן "ויקץ אזי כו', נסיון לידי בא שכאשר - לטעון ממשיך - מבואר בתניא
ממנו  תובעים כאן ואילו בהתגלות; אינה שלו הפנימיות הרי הזמנים שאר בכל אבל כו', משנתה ניעורה

שלו?! הפנימיות ע"י העולם את יאיר  תמיד, הזמן, כל שבמשך

:הוא הענין אך
"בהעלותך  הציווי נאמר שאליו הכהן, אהרן ע"י היא תמיד" "נר של באופן המנורה הדלקת התחלת

לה  יכולה אזי הנרות, את מדליק הכהן שאהרן ולאחרי הנרות", שאר את ע"י גם הנרות הדלקת יות
בזר" כשרה ש"הדלקה ועד כמ"ש 61הכהנים, מישראל, אחד כל ע"י כהנים",62, ממלכת לי תהיו "ואתם

ע"ד  בשלימותו, הענין נעשה ועי"ז הענינים, ברוחניות רק היא הנרות שהדלקת הזה בזמן ובפרט
רז"ל  עולה 63מאמר בתורת שהעסק הבית, בזמן כמו (ולא עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל

בגלל  הוא הזה בזמן ההקרבה חסרון כי בפועל, ההקרבה אצלו חסרה שעדיין זמן כל בשלימות הי' לא
חסרון), ללא שביכלתו מה כל עושה מצדו - היהודי - הוא אבל שעה, לפי ביהמ"ק את לקח שהקב"ה

ויו"ט, בשבת רק לא תמיד", ד"נר באופן העולם את להאיר שיוכל מישראל לכאו"א כח הנתינת וזוהי
דחול. בעובדין עסקו ובעת החול בימות גם אלא

 ש"ראה לאחרי הי' זה שענין - המנורה בהדלקת אהרן של לפעולתו בנוגע ולבאר להוסיף ויש
לו  "אמר ואז שבטו", ולא הוא  לא בחנוכה עמהם הי' כשלא דעתו אז ו"חלשה הנשיאים ", חנוכת אהרן

הנרות" את ומטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך :64הקב"ה
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שהי' בנפעל, הפועל כח רק לא היינו, בישראל", שורה ש"השכינה - הוא דמ"ת החידוש עיקר אך
מהעולם. שלמעלה השכינה דרגת אלא מ"ת, קודם גם

עולם", באי לכל הוא "עדות - העולם לכל גלוי באופן היא בישראל השכינה שהשראת זאת, ועוד
לו  מותר הי' אילו - גוי שאפילו ועד השכינה, השראת בגלוי רואים היו ששם בביהמ"ק, שהי' כפי
וממנה  חברותי', כנגד שמן בה שנותנין מערבי, "נר ע"י - בשר בעיני זאת רואה הי' לביהמ"ק, להכנס

מסיים" הי' ובה מדליק .13הי'

:עתה גם להיות צריך זה וענין
בנ  רק הוא החורבן הרי - המנורה את מדליקים ולא ביהמ"ק שחרב ביהמ"ק,אע"פ של לגשמיות וגע

כמקודם  הענינים כל נשארו - כו' לגוי שליטה אין זה שעל - ברוחניות .45ואילו

ויתגלו  יומשכו אלא ברוחניות, רק לא שיהיו והיינו, הגילוי, אל ההעלם מן שיבואו נתינתֿכח גם וזוהי
היעוד  שיקויים ועד בגשמיות, משיח 46גם בביאת דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

ממש. בימינו במהרה צדקנו

***

 מקום בכל היתה לא המנורה הדלקת מ"מ, העולם, את להאיר הוא המנורה של שענינה אע"פ
ומביהמ"ק  דוקא, שבביהמ"ק בהיכל אלא להיכל, מחוץ בירושלים, לא ואפילו לארץ, בחוץ גם בעולם,
האור  יתפשט ידם שעל  כזה באופן שנעשו אטומים", שקופים "חלוני ע"י העולם, לכל יוצאה אורה היתה

ס"ב). (כנ"ל בחוץ להאיר
להיות  צריכה שההתחלה - העולם את להאיר מישראל ואחת אחד כל של לעבודתו בנוגע ועד"ז

ההדלקה שזוהיע"י (כמו שבו, מישראל כאו"א אצל בשלימות שהיא היהדות, נקודת ,
לאחר  "וכבודי בענין כידוע ח"ו, בה לפגוע אפשר ואי הזה), בזמן גם בשלימותו הוא הרוחני שביהמ"ק

אתן" נקודת 47לא מצד שזהו ה'", קדושת על נפשם מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל "אפילו שלכן, ,
. אמונה בדבר נסיון לידי ש"כשבאים כו', וכמ"ש היהדות כו', משנתה ניעורה היא אזי כישן 48. ויקץ

בתניא  כמבואר כו'", בנסיון לעמוד גם 49ה', שיאיר ועד כו', אבריו רמ"ח בכל גם להמשיך צריך ומשם ;
בעולם.

בבי  המנורה שהדלקת תמיד"וכשם "נר של באופן צ"ל ,50המ"ק 

בוקר"- עד "מערב דולקים היו שהנרות אף הרמב"ם 51שהרי שיטת שלפי לכך נוסף הנה יש 52,
נר  ישנו השיטות לכל הרי היום, כל דולקים שהיו כך בבוקר, גם הנרות את להדליק התורה מן מצוה

ממש  "תמיד" היום, כל דולק הי' מקום של רצונו עושין שישראל שבזמן -53המערבי,

להאיר שצריך האדם, בעבודת גם אלא כך דפגרא, יומי בשאר או בשבת ביוהכ"פ, רק לא -
בעניני  שעוסק בשעה גם אלא התורה, ולימוד התפלה בזמן כמו רצון, בעת רק ולא החול, בימות גם
שגם  היינו, עולם", באי לכל הוא ש"עדות ובאופן בישראל", שורה ש"השכינה ניכר להיות צריך העולם,
שונה  הוא הרי כו', גידים ושס"ה אברים רמ"ח לו שיש כמותו, אדם אודות שמדובר שלמרות רואה הגוי

העולם. את מאיר ועי"ז העולם, מכל ומובדל
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וש"נ.45) .103 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה.46) מ, ישעי'
התוועדויות 47) - מנחם תורת גם וראה יא. מח, ח. מב, שם

וש"נ. .87 הערה 122 ע' ח"כ
סה.48) עח, תהלים

פי"חֿיט.49)
ב.50) כד, אמור תצוה. ר"פ
ג.51) שם, אמור כא. שם, תצוה
שם.52) ובנ"כ ה"יֿיב, פ"ג ומוספין תמידין הל'
ב.53) כב, שבת פרש"י ראה

     

,העולם בעניני שעוסק בשעה שגם - כזה דבר ממנו לתבוע אפשר איך שטוען: מי ישנו אמנם,
העולם? מן מובדל שיהי' עי"ז לעולם, יאיר

רז"ל  שדרשו כפי תורה, ע"פ היא - הוא טוען - העולם בעניני הפסוק 54התעסקותו ה'55על "וברכך
רז"ל  דרשו וכן תעשה", אשר ת"ל ובטל, יושב יהא "יכול  תעשה", אשר בכל הפסוק 56אלקיך 57על

הוא  "תעבוד", ד"תעשה", הענין אם חילוק יש גופא שבזה אלא, עשה". מצות "זו תעבוד", ימים "ששת
עסק. בעלי אצל כמו או אוהל יושבי אצל כמו

להיות הוא צריך - תורה ע"פ הוא בעלֿעסק שהיותו וכיון  ירוויח כזה באופן שדוקא כיון ,
במוסדות  לתמוך אוהל, יושבי  הימנו, שמחוץ ה"יששכר" הן - "יששכר" את לפרנס גם ויוכל פרנסתו, את
שההתעסקות  כך, לתורה, עתים לקבוע צריך בעלֿעסק גם שהרי שבו, ה"יששכר" והן וכו', ישיבות חינוך,

בתורה, ועוסק שיושב בזמן עצמו את לפרנס בשביל היא בהעסק

היא 58וכידוע - שכוונתם העסק, בעניני לגמרי שמונחים בעליֿעסק על זכות מלמד הי' שהבעש"ט
וכיו"ב. חכמים לתלמידי בנותיהם להשיא או אוהל, היושבי את לפרנס צדקה, ליתן שיוכלו -כדי

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל בדרגא הוא הרי היותר, ד"בכל 59ולכל בדרגא אוחז אינו עדיין אבל ,
דעהו" .60דרכיך

כפי  העולם, מן מובדל יהי' העולם, בעניני עסוק בהיותו שגם ממנו תובעים כיצד הוא, טוען וא"כ,
העולם?! את יאיר ועי"ז פנימיותו, מצד שהוא

היהדות  שנקודת ה'", כישן "ויקץ אזי כו', נסיון לידי בא שכאשר - לטעון ממשיך - מבואר בתניא
ממנו  תובעים כאן ואילו בהתגלות; אינה שלו הפנימיות הרי הזמנים שאר בכל אבל כו', משנתה ניעורה

שלו?! הפנימיות ע"י העולם את יאיר  תמיד, הזמן, כל שבמשך

:הוא הענין אך
"בהעלותך  הציווי נאמר שאליו הכהן, אהרן ע"י היא תמיד" "נר של באופן המנורה הדלקת התחלת

לה  יכולה אזי הנרות, את מדליק הכהן שאהרן ולאחרי הנרות", שאר את ע"י גם הנרות הדלקת יות
בזר" כשרה ש"הדלקה ועד כמ"ש 61הכהנים, מישראל, אחד כל ע"י כהנים",62, ממלכת לי תהיו "ואתם

ע"ד  בשלימותו, הענין נעשה ועי"ז הענינים, ברוחניות רק היא הנרות שהדלקת הזה בזמן ובפרט
רז"ל  עולה 63מאמר בתורת שהעסק הבית, בזמן כמו (ולא עולה" הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל

בגלל  הוא הזה בזמן ההקרבה חסרון כי בפועל, ההקרבה אצלו חסרה שעדיין זמן כל בשלימות הי' לא
חסרון), ללא שביכלתו מה כל עושה מצדו - היהודי - הוא אבל שעה, לפי ביהמ"ק את לקח שהקב"ה

ויו"ט, בשבת רק לא תמיד", ד"נר באופן העולם את להאיר שיוכל מישראל לכאו"א כח הנתינת וזוהי
דחול. בעובדין עסקו ובעת החול בימות גם אלא

 ש"ראה לאחרי הי' זה שענין - המנורה בהדלקת אהרן של לפעולתו בנוגע ולבאר להוסיף ויש
לו  "אמר ואז שבטו", ולא הוא  לא בחנוכה עמהם הי' כשלא דעתו אז ו"חלשה הנשיאים ", חנוכת אהרן

הנרות" את ומטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך :64הקב"ה
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אז  ש"חלשה הנשיאים", חנוכת אהרן ש"ראה לאחרי עד הקב"ה המתין מדוע מובן: אינו לכאורה
הנרות" את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה "שלך לו אמר אז ורק בחנוכה", עמהם הי' כשלא דעתו
וכמ"ש  חיים, בעלי דצער הענין משלילת [במכ"ש אהרן של צערו את למנוע יכול הי' הקב"ה הרי -

במו"נ  המ 65הרמב"ם למין בנוגע וכ"ש מדאורייתא, הוא חיים בעלי דצער בנוגע שהאיסור ועאכו"כ דבר,
הנרות?! דהדלקת המעלה גודל לכן מקודם לו שיאמר עי"ז גדול], כהן ועאכו"כ ישראל, לאיש

שכיון  והיינו, דעתו", אז ש"חלשה עי"ז נעשה משלהם" גדולה ש"שלך גופא שהא - הוא הענין אך
שחלשה  עד לו, ונוגע אים") הארט ("עס לו שאיכפת ענין זהו אלא תיתי", "מהיכי של באופן רק זה ַשאין

העילוי אצלו ניתוסף עי"ז הנה הביטול, שהו"ע שהדלקת דעתו, ונמצא, מצדיק. שלמעלה
ולכן  בעלֿתשובה, במדריגת שהוא כה"ג ע"י אלא צדיק, במדריגת שהוא כה"ג ע"י רק לא היא הנרות

משלהם". גדולה "שלך

:מובן אינו דלכאורה - בחנוכה עמהם הי' שלא אהרן של דעתו שחלשה הטעם ביאור ובהקדם
לקדש  כניסתו ע"י בנ"י, כפרת ענין כל תלוי שבו - מעלתו גודל אהרן ידע לכן מקודם שעוד בודאי
חלשה  למה וא"כ, דוקא. ידו על היתה שהקרבתם - גופא הנשיאים בקרבנות וכמודגש כו'. הקדשים

דעתו?!

לחלישות  מקום יש - כו' הבא עולם פרס, לקבל מנת על שהיא עבודה אודות מדובר הי' אילו בשלמא
כשמדובר  אבל כו'; דקדושה ידו" ועוצם "כחו להראות רוצה הי' אילו ועד"ז השכר, אצלו שיחסר הדעת,

בגלל הדעת לחלישות מקום מה - הקב"ה בשביל רק היא כוונתו שכל כה"ג, אהרן הי'אודות "לא
בחנוכה"?! עמהם

. "חלשה אדרבה: - להבדיל,ולכאורה בעלֿגאוה, היותו על מורה - בחנוכה" עמהם הי' כשלא דעתו .
באמצע!... יהי' שהוא מבלי כ"כ, ונעלה חשוב ענין שנעשה לו איכפת שלכן

בזה: והביאור

אודות מדובר שכאשר ידע בתוכם"אהרן ד"ושכנתי הענין נעשה ידו שעל - השראת 66המזבח ,
של ענין כל כמו זה הרי - למטה בהמשכתהשכינה צורך שיש ,  במשך שיהי' ממה יותר ,

בלקו"ת  הזקן רבינו שמבאר כפי שלאח"ז, לו 67הזמן נותנין ללמוד אותו שמחנכין התינוק "כמשל שזהו
. יתירה .מתנה כו' מתנה איזו או התקרבות איזה כמו תוספת איזו הקטורת . הקרבת ענין ג"כ הי' וזה .

זו  אלא החיצון, מזבח על ולא ליחיד, קטרת מצינו "לא (שהרי כלל ההוה דבר שאינו החיצון מזבח על
היתה" שעה והוראת .68בלבד, הקרבת ) ענין הי' כך דוקא, יתירה מתנה ע"י התינוק שמחנכין כמו רק .

כו'". הקטורת

כדי  זה, בענין להשתתף הוא גם צריך הענין שלטובת סבור אהרן הי' - אור בריבוי צורך שיש וכיון
נאמר  עליו הכה"ג, של נעלה היותר האור יומשך קדשים".69שעי"ז קדש להקדישו גו' "ויבדל

בחשבו  - דעתו" אז "חלשה בחנוכה", עמהם הי' ש"לא באופן הנשיאים" חנוכת אהרן "כשראה ולכן,
בגלל שזהו 'המזבח.70כו בחנוכת לפעול יכול אינו שלכן ,

שזהו  ובודאי נעלה; היותר באופן תהי' המזבח שחנוכת לכך ראויים שבנ"י בטוח הי' אהרן כלומר:
להיטיב  הטוב וטבע הטוב, עצם להיותו הקב"ה, של רצונו לכך 71גם היחידה שהסיבה עכצ"ל וא"כ, .

- היא בחנוכה" עמהם הי' המזבח.ש"לא בחנוכת לפעול ביכלתו אין זה  שבגלל ,
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15 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה דאשתקד
וש"נ. ואילך).

לקו"ש 65) ריד. ע' ח"ג אג"ק גם וראה ופמ"ח. פי"ז ח"ג ראה
וש"נ. .206 ע' חי"ט

ח.66) כה, תרומה

ואילך.67) א כט, נשא
יד.68) ז, נשא פרש"י
יג.69) כג, הימיםֿא דברי
מהרז"ו.70) ובפי' ו פט"ו, במדב"ר ראה
מספרי).71) ד"ה (בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן

     

ל  שבט שגם היינו, שבטו", ולא הוא לא בחנוכה, עמהם הי' "לא זה שבגלל כך, כדי שמצד ועד - וי
המקדש  לעבודת שהובדל מעלתו בחנוכת 72גודל השתתף לא - אור ריבוי המשכת לפעול יכול הוא גם הי'

"שבט  היותו בגלל של המזבח, בחסרון (ולא שלו בחסרון זאת תלה שאהרן והיינו , אליו, שמתייחס  ,"
הבריות" את "אוהב להיותו - אחר בעלמא"73מישהו "בריות אפילו ,74.(

היא  המזבח בחנוכת השתתפותו שהעדר שחשב בגלל אהרן אצל שהיתה הדעת שחלישות ונמצא,
התשובה. עבודת הו"ע - שלו הקלקול בגלל

שמעיד  וכפי משלהם", גדולה "שלך - השלימות בתכלית תהי' הנרות בהדלקת שעבודתו זכה ועי"ז
אהרן" כן "ויעש שינה"75הכתוב שלא אהרן של שבחו "להגיד הרוחניים 76, העילויים כל שלמרות והיינו, ,

השמן  את לשפוך מבלי הדיוק, בתכלית הגשמיות הפעולות כל את עשה הנרות, בהדלקת בעבודתו שהיו
למעלה.77כו' הם שהענינים כפי אופן באותו היא למטה שההמשכה היינו, ,

"חייך" כו'", משלהם גדולה שלך "חייך, לאהרן, הקב"ה של במענה הלשון דיוק גם יובן עפ"ז
שבועה: לשון דייקא,

מהקב"ה, מסויים ענין שישמע פשוט איש גם הרי - שבועה של בענין הצורך מהו מובן: אינו לכאורה
כו"כ  מצינו ולכן הפשוט, בשכל המובן הו"ע משלהם" גדולה "שלך שהמענה ובפרט לו. יאמין בודאי

"חייך"? - דוקא בשבועה צורך הי' זה בענין מדוע וא"כ, שבועה. ללא גם הקב"ה של הבטחות

בזה  לעיל:והביאור האמור ע"פ -

הוצרך  למה לאהרן: יוקשה שעדיין כיון מספיק, אינו - כשלעצמו משלהם" גדולה "שלך המענה
לו  ביאר שבזה כו'", "חייך לו: ואמר הקב"ה הקדים ולכן דעתו? שתחלש עד זמן משך להמתין הקב"ה
בעלֿתשובה, של המעלה שזוהי - חיות תוספת אצלו נעשה עי"ז שדוקא דעתו, שבחלישות התועלת
הצדיק), (מדריגת והשגה מהבנה שלמעלה הו"ע חיות והרי חיות, של חדשה מציאות אצלו שניתוסף

והשגה. מהבנה שלמעלה השבועה, ענין גם שזהו

דוקא  כי - שבועה של לשונות בשאר ולא "חייך", בלשון נאמר כאן השבועה שענין הטעם גם וזהו
כנ"ל. דבעלֿתשובה, העילוי אצלו נעשה שעי"ז דעתו, חלישות על המענה נתבאר בזה

:"הנרות את ד"בהעלותך בענין אהרן של מפעולתו ללמוד שיש ענין ועוד
" הוא הכתוב שלשון "לשוןאף הנרות", היאאת בזה הכוונה הרי ,",הנרות

רש"י  מפירוש כו'"."כתיב64כמובן עלי' לשון

גם  אלא דולק, שכבר בנר ("להעלות") עילוי לפעול רק לא - היא הכהן אהרן של פעולתו כלומר:
להדליקו. בו פועל ובעצמו בכבודו הכהן אהרן הנה עתה, עד דלק שלא נר ישנו כאשר

נאמר  מהם אחד כל שעל בנ"י, עם לפעולה בנוגע מובן אדם":78ועד"ז נשמת ה' "נר

יש לכאורה הנה - הכהן אהרן של פעולתו אודות מדובר להיות כאשר צריכה שפעולתו לטענה מקום
ליהודי  בנוגע אבל כו', נוסף עילוי לפעול צריך שבהם חכמים, תלמידי במדריגת שהם יהודים עם רק

יולד" אדם פרא ד"עיר באופן ידעך"79שמתנהג רשעים "נר בבחי' להיותו וצריכים80, , לפעול
בבחי' שיהי' בשעה כן, לאחרי ורק ביתֿהכנסת... של ה"שמש" ע"י גם להיעשות זו פעולה יכולה - עליו

יותר. גדול עילוי בו לפעול כדי עמו יתעסק אזי דולק", "נר
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רפ"ג.72) המקדש כלי הל' רמב"ם
מי"ב.73) פ"א אבות
פל"ב.74) תניא
ג.75) ח, פרשתנו
עה"פ.76) פרש"י

וש"נ.77) .61 ס"ע חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
כז.78) כ, משלי
יב.79) יא, איוב
(80- מנחם תורת וראה כ. כד, טו. יג, משלי יז. כא, שם

וש"נ. .68 הערה 308 ע' חמ"ה התוועדויות



יט      

אז  ש"חלשה הנשיאים", חנוכת אהרן ש"ראה לאחרי עד הקב"ה המתין מדוע מובן: אינו לכאורה
הנרות" את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה "שלך לו אמר אז ורק בחנוכה", עמהם הי' כשלא דעתו
וכמ"ש  חיים, בעלי דצער הענין משלילת [במכ"ש אהרן של צערו את למנוע יכול הי' הקב"ה הרי -

במו"נ  המ 65הרמב"ם למין בנוגע וכ"ש מדאורייתא, הוא חיים בעלי דצער בנוגע שהאיסור ועאכו"כ דבר,
הנרות?! דהדלקת המעלה גודל לכן מקודם לו שיאמר עי"ז גדול], כהן ועאכו"כ ישראל, לאיש

שכיון  והיינו, דעתו", אז ש"חלשה עי"ז נעשה משלהם" גדולה ש"שלך גופא שהא - הוא הענין אך
שחלשה  עד לו, ונוגע אים") הארט ("עס לו שאיכפת ענין זהו אלא תיתי", "מהיכי של באופן רק זה ַשאין

העילוי אצלו ניתוסף עי"ז הנה הביטול, שהו"ע שהדלקת דעתו, ונמצא, מצדיק. שלמעלה
ולכן  בעלֿתשובה, במדריגת שהוא כה"ג ע"י אלא צדיק, במדריגת שהוא כה"ג ע"י רק לא היא הנרות

משלהם". גדולה "שלך

:מובן אינו דלכאורה - בחנוכה עמהם הי' שלא אהרן של דעתו שחלשה הטעם ביאור ובהקדם
לקדש  כניסתו ע"י בנ"י, כפרת ענין כל תלוי שבו - מעלתו גודל אהרן ידע לכן מקודם שעוד בודאי
חלשה  למה וא"כ, דוקא. ידו על היתה שהקרבתם - גופא הנשיאים בקרבנות וכמודגש כו'. הקדשים

דעתו?!

לחלישות  מקום יש - כו' הבא עולם פרס, לקבל מנת על שהיא עבודה אודות מדובר הי' אילו בשלמא
כשמדובר  אבל כו'; דקדושה ידו" ועוצם "כחו להראות רוצה הי' אילו ועד"ז השכר, אצלו שיחסר הדעת,

בגלל הדעת לחלישות מקום מה - הקב"ה בשביל רק היא כוונתו שכל כה"ג, אהרן הי'אודות "לא
בחנוכה"?! עמהם

. "חלשה אדרבה: - להבדיל,ולכאורה בעלֿגאוה, היותו על מורה - בחנוכה" עמהם הי' כשלא דעתו .
באמצע!... יהי' שהוא מבלי כ"כ, ונעלה חשוב ענין שנעשה לו איכפת שלכן

בזה: והביאור

אודות מדובר שכאשר ידע בתוכם"אהרן ד"ושכנתי הענין נעשה ידו שעל - השראת 66המזבח ,
של ענין כל כמו זה הרי - למטה בהמשכתהשכינה צורך שיש ,  במשך שיהי' ממה יותר ,

בלקו"ת  הזקן רבינו שמבאר כפי שלאח"ז, לו 67הזמן נותנין ללמוד אותו שמחנכין התינוק "כמשל שזהו
. יתירה .מתנה כו' מתנה איזו או התקרבות איזה כמו תוספת איזו הקטורת . הקרבת ענין ג"כ הי' וזה .

זו  אלא החיצון, מזבח על ולא ליחיד, קטרת מצינו "לא (שהרי כלל ההוה דבר שאינו החיצון מזבח על
היתה" שעה והוראת .68בלבד, הקרבת ) ענין הי' כך דוקא, יתירה מתנה ע"י התינוק שמחנכין כמו רק .

כו'". הקטורת

כדי  זה, בענין להשתתף הוא גם צריך הענין שלטובת סבור אהרן הי' - אור בריבוי צורך שיש וכיון
נאמר  עליו הכה"ג, של נעלה היותר האור יומשך קדשים".69שעי"ז קדש להקדישו גו' "ויבדל

בחשבו  - דעתו" אז "חלשה בחנוכה", עמהם הי' ש"לא באופן הנשיאים" חנוכת אהרן "כשראה ולכן,
בגלל שזהו 'המזבח.70כו בחנוכת לפעול יכול אינו שלכן ,

שזהו  ובודאי נעלה; היותר באופן תהי' המזבח שחנוכת לכך ראויים שבנ"י בטוח הי' אהרן כלומר:
להיטיב  הטוב וטבע הטוב, עצם להיותו הקב"ה, של רצונו לכך 71גם היחידה שהסיבה עכצ"ל וא"כ, .

- היא בחנוכה" עמהם הי' המזבח.ש"לא בחנוכת לפעול ביכלתו אין זה  שבגלל ,
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15 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה דאשתקד
וש"נ. ואילך).

לקו"ש 65) ריד. ע' ח"ג אג"ק גם וראה ופמ"ח. פי"ז ח"ג ראה
וש"נ. .206 ע' חי"ט

ח.66) כה, תרומה

ואילך.67) א כט, נשא
יד.68) ז, נשא פרש"י
יג.69) כג, הימיםֿא דברי
מהרז"ו.70) ובפי' ו פט"ו, במדב"ר ראה
מספרי).71) ד"ה (בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן

     

ל  שבט שגם היינו, שבטו", ולא הוא לא בחנוכה, עמהם הי' "לא זה שבגלל כך, כדי שמצד ועד - וי
המקדש  לעבודת שהובדל מעלתו בחנוכת 72גודל השתתף לא - אור ריבוי המשכת לפעול יכול הוא גם הי'

"שבט  היותו בגלל של המזבח, בחסרון (ולא שלו בחסרון זאת תלה שאהרן והיינו , אליו, שמתייחס  ,"
הבריות" את "אוהב להיותו - אחר בעלמא"73מישהו "בריות אפילו ,74.(

היא  המזבח בחנוכת השתתפותו שהעדר שחשב בגלל אהרן אצל שהיתה הדעת שחלישות ונמצא,
התשובה. עבודת הו"ע - שלו הקלקול בגלל

שמעיד  וכפי משלהם", גדולה "שלך - השלימות בתכלית תהי' הנרות בהדלקת שעבודתו זכה ועי"ז
אהרן" כן "ויעש שינה"75הכתוב שלא אהרן של שבחו "להגיד הרוחניים 76, העילויים כל שלמרות והיינו, ,

השמן  את לשפוך מבלי הדיוק, בתכלית הגשמיות הפעולות כל את עשה הנרות, בהדלקת בעבודתו שהיו
למעלה.77כו' הם שהענינים כפי אופן באותו היא למטה שההמשכה היינו, ,

"חייך" כו'", משלהם גדולה שלך "חייך, לאהרן, הקב"ה של במענה הלשון דיוק גם יובן עפ"ז
שבועה: לשון דייקא,

מהקב"ה, מסויים ענין שישמע פשוט איש גם הרי - שבועה של בענין הצורך מהו מובן: אינו לכאורה
כו"כ  מצינו ולכן הפשוט, בשכל המובן הו"ע משלהם" גדולה "שלך שהמענה ובפרט לו. יאמין בודאי

"חייך"? - דוקא בשבועה צורך הי' זה בענין מדוע וא"כ, שבועה. ללא גם הקב"ה של הבטחות

בזה  לעיל:והביאור האמור ע"פ -

הוצרך  למה לאהרן: יוקשה שעדיין כיון מספיק, אינו - כשלעצמו משלהם" גדולה "שלך המענה
לו  ביאר שבזה כו'", "חייך לו: ואמר הקב"ה הקדים ולכן דעתו? שתחלש עד זמן משך להמתין הקב"ה
בעלֿתשובה, של המעלה שזוהי - חיות תוספת אצלו נעשה עי"ז שדוקא דעתו, שבחלישות התועלת
הצדיק), (מדריגת והשגה מהבנה שלמעלה הו"ע חיות והרי חיות, של חדשה מציאות אצלו שניתוסף

והשגה. מהבנה שלמעלה השבועה, ענין גם שזהו

דוקא  כי - שבועה של לשונות בשאר ולא "חייך", בלשון נאמר כאן השבועה שענין הטעם גם וזהו
כנ"ל. דבעלֿתשובה, העילוי אצלו נעשה שעי"ז דעתו, חלישות על המענה נתבאר בזה

:"הנרות את ד"בהעלותך בענין אהרן של מפעולתו ללמוד שיש ענין ועוד
" הוא הכתוב שלשון "לשוןאף הנרות", היאאת בזה הכוונה הרי ,",הנרות

רש"י  מפירוש כו'"."כתיב64כמובן עלי' לשון

גם  אלא דולק, שכבר בנר ("להעלות") עילוי לפעול רק לא - היא הכהן אהרן של פעולתו כלומר:
להדליקו. בו פועל ובעצמו בכבודו הכהן אהרן הנה עתה, עד דלק שלא נר ישנו כאשר

נאמר  מהם אחד כל שעל בנ"י, עם לפעולה בנוגע מובן אדם":78ועד"ז נשמת ה' "נר

יש לכאורה הנה - הכהן אהרן של פעולתו אודות מדובר להיות כאשר צריכה שפעולתו לטענה מקום
ליהודי  בנוגע אבל כו', נוסף עילוי לפעול צריך שבהם חכמים, תלמידי במדריגת שהם יהודים עם רק

יולד" אדם פרא ד"עיר באופן ידעך"79שמתנהג רשעים "נר בבחי' להיותו וצריכים80, , לפעול
בבחי' שיהי' בשעה כן, לאחרי ורק ביתֿהכנסת... של ה"שמש" ע"י גם להיעשות זו פעולה יכולה - עליו

יותר. גדול עילוי בו לפעול כדי עמו יתעסק אזי דולק", "נר
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רפ"ג.72) המקדש כלי הל' רמב"ם
מי"ב.73) פ"א אבות
פל"ב.74) תניא
ג.75) ח, פרשתנו
עה"פ.76) פרש"י

וש"נ.77) .61 ס"ע חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
כז.78) כ, משלי
יב.79) יא, איוב
(80- מנחם תורת וראה כ. כד, טו. יג, משלי יז. כא, שם

וש"נ. .68 הערה 308 ע' חמ"ה התוועדויות



כ     

שכבר  לאחרי העלאתן רק (לא הנרות הדלקת שעצם - הנרות מהדלקת ההוראה באה זה על אך
מישראל, אחד כל עם ולפעול להתעסק הוא גם צריך לכך ובהתאם בעצמו, הכהן אהרן ע"י היתה דולקים)

השנית" "נפש ישנה אצלו שגם רשע, ואחד צדיק להדליקה 81אחד שצריך אלא אדם", נשמת ה' "נר ,
אור" ותורה מצוה ב"נר כו'.82ולהאירה כבודו לפי זה שאין ולטעון זיך") ("בלאזן "להתנפח" ולא ,ָ

הציווי  עם גם קשור זה שענין אחד 83ובפרט כל על המוטל ציווי שזהו עמיתך", את תוכיח "הוכח
זב"ז" ערבים ישראל ש"כל לחבירו, ביחס שהנהגתו 84מישראל ("באווארענען") להבטיח צריך שלכן ,ַָ

ש"הוכח  להדעה (ובפרט סופרים דברי של קל לדקדוק עד עשה ממצות הענינים, פרטי בכל כדבעי, תהי'
עצמו  בפני ענין כל עם קשור ולא התורה, מצוות לכל בנוגע כללי הו"ע בזה,85תוכיח" החקירה כידוע ,

וכיו"ב  שיעור לחצי בנוגע ועד"ז עור", ד"לפני לאיסור בנוגע לרעך 86גם "ואהבת הציווי ישנו וכמו"כ ;(
מישראל 87כמוך" נפש "לכל ,. קטן ועד בתניא למגדול כמבואר לכולנה", א' ואב מתאימות שכולן .
פל"ב.

הזולת  עם ההתעסקות שתהי' נשיאינו רבותינו תבעו בהחיות 88ולכן שנוגע ענין שזהו לאופן ועד ,
"חייך". - שלו

.'כו בעצמו פועל שתחילה עי"ז היא הזולת על הפעולה כללות אמנם,
רז"ל  שדרשו הפסוק 89וכפי ועי"ז 90על ידך", על מתאהב שמים שם "שיהא אלקיך", ה' את "ואהבת

כי  כולה, התורה כל את כוללת ה' אהבת והרי גו'", ד"ואהבת הענין יהי' אצלו שגם הזולת על פועל
עשה  מצות רמ"ח לכל שורש היא לא 91אהבה מצוות שס"ה לכל שורש שהיא היראה, מצות גם כולל ,

.91תעשה 

עניניו  ושאר ושתי' אכילה העולם, בעניני שעוסק בשעה שגם - בעולם בחלקו גם שפועל ועד
בו. שורה שהשכינה ניכר הגשמיים,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את פועלים ועי"ז

***

.הנרות את בהעלותך גו' וידבר ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

 בביאור גם להמשיך יש לזה, ונוסף רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד לאחרונה נהוג
כו"כ זה על ששאלו נשא, בפרשת רש"י .92שאלות הפירוש

שאלות, על מענה שזהו כיון מ"מ, נשא, בפ' רש"י בפירוש הביאור את להקדים יש שלכאורה ואף
ידובר  לכן לכולם, שנוגע הו"ע השבוע בפרשת רש"י בפירוש הביאור ואילו להשואלים, בעיקר שנוגע

נשא. בפרשת רש"י פירוש אודות ואח"כ השבוע, בפרשת רש"י פירוש אודות תחילה

 הפסוק על רש"י בפירוש ודאי,93הביאור שרחוקה לא לומר, עליו, "נקוד רחוקה", בדרך "או
טוב, יום שם ואין בבית, עמו וחמץ מצה שני פסח שחיטה. זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהי' אלא

באכילתו" עמו אלא חמץ איסור מונה 94ואין עסקינן) (דבי' לנפש" "טמא שמלבד כיון דלכאורה: -
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רפ"ב.81) תניא
כג.82) ו, משלי
יז.83) יט, קדושים
וש"נ.84) סע"ב. כז, סנהדרין
וש"נ.85) .259 ס"ע חי"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(86.41 הערה 397 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
יח.87) שם, קדושים
ועוד.88) .189 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

א.89) פו, יומא
ה.90) ו, ואתחנן
פ"ד.91) תניא
שואלים 92) שכרגיל, אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

לפשט  שנוגעים הפשוטים הענינים ואילו שאלות", ַ"פארדרייטע
שואלים. לא - הזמן קוצר מפני נתבארו שלא -

יו"ד.93) ט, פרשתנו
הדברים 94) המשך בביאור רש"י מפרשי דברי ובהקדם

     

(א) רש"י: ומתרץ האופנים? שאר כל ולא רחוקה", "דרך רק נאמר למה ("או"), דוגמאות עוד הכתוב
"רחוקה  אינה אם גם לעזרה, מחוץ שהי' אופן כל אלא) מקום, ריחוק רק (לא כוללת רחוקה" "דרך
שפסח  כיון (ב) הפסח, את ולהקריב להכנס יכול רגע ובכל העזרה", לאסקופת "חוץ שעומד כיון ודאי",
את  שעכבה שהסיבה כיון קיים, חמצו שהי' מי ע"ד כאן נזכר לא לכן - בבית עמו וחמץ מצה שני
בדרך  שהי' ומי לנפש בטמא כמו ולא שני, פסח להקריב שיוכל כדי להתבטל צריכה לא הפסח הקרבת

דוקא  מקום ובקירוב טהור להיות צריך שני שבפסח שליט"א,95רחוקה, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
ואילך.96ונדפס  61 ע' ח"ח בלקו"ש
. בבית עמו וחמץ  מצה שני ש"פסח מזה והלימוד ההוראה ולבאר להוסיף חמץ ויש איסור ואין .

באכילתו": עמו אלא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם לתקן,97ידוע תמיד ואפשר אבוד, לא פעם שאף שני, פסח של שענינו

דברים  מצד - טמא שהי' מי הרוחנית: בעבודה [שענינם רחוקה בדרך שהי' ומי טמא, שהי' מי אפילו
מצד  אלא הבית", ב"הר נמצא שהרי אסורים, דברים מצד לא - רחוקה בדרך שהי' ומי כו', אסורים

כו'. לתקן יכולים אעפ"כ, הנה כו'], מאלקות מתרחק שעי"ז היתר, תאוות

מצה, רק לו שיש ומצב במעמד נמצא כאשר רק להיות יכול כו' שהתיקון לומר מקום יש עדיין אך
כו'. הבהמית נפש של הישות שהו"ע חמץ, ולא

שיש  ומצב במעמד נמצא כאשר שגם והיינו, בבית", עמו וחמץ מצה שני ש"פסח לו, אומרים זה ועל
שהו"ע  (שני), הפסח את להקריב - הוא ממנו שנדרש מה כל כו'; לתקן יכול (חמץ), הישות ענין אצלו
מצרים, של זרה" ה"עבודה שהי' השה, את לקחו שבנ"י מצרים, בפסח (כמו לאלקות להתקשר המס"נ

כו' מצרים תועבת את לזבוח שעומדים לכולם והודיעו ימים, ד' במשך המטה לכרעי למרות 98וקשרוהו ,
(חמץ). כו' נה"ב של הישות ענין אצלו יש עדיין אם גם החיים), היפך של לענין עד שבדבר הסכנה

בנוגע  - החמץ את ביער לא עדיין אם גם המס"נ, ענין רק ממנו שנדרש אמורים דברים במה אמנם,
אודות מדובר כאשר אבל עצמה, מצד האלקית נפש של דם לעבודה נעשה האכילה שע"י הפסח,

. חמץ "איסור יש אזי - גשמי תענוג בזה ויש כבשרו, להזהר ובשר שצריך והיינו, באכילתו", עמו .
כו'. תאוותו למלא הבהמית, נפש של הישות ענין בזה יהי' שלא

המענה - ענין 99וכידוע אם כו': ישות מצד זאת שעושים להתענות, הנוהגים על שטענו לאלו
רבים?!... ולא שמתענים, מעט רק ישנם למה הבהמית, נפש מצד הוא התענית
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כו'": עליו ל"נקוד כו'" שני ד"פסח
שאפילו ללמד הנקודה ל"ל "דק"ל חוץ בשפ"ח: אלא אינו

נמי  נקודה בלאו שני, פסח ויעשה רחוק נקרא העזרה לאסקופת
נלמד  טמא, שהי' מי דין אל רחוקה דין מדסמיך זה, ללמוד יש
לעזרה  חוץ שהוא כיון בעיר, הי' אפילו טמא מה מהדדי, מהקישא

. אף שני, פסח לעזר עושה חוץ הוא אפילו רחוקה דרך שהוא . ה
. שני פסח פסח עושה דאף הנקודה, לאשמועינן דאתא ומתרץ, .

לא  הפסח, שחיטת זמן כל העזרה לאסקופת חוץ הי' אם שני
. לחלק תיתי מהיכי פשיטא, להקשות ואין שני. פסח כיון יעשה .

עמו  וחמץ מצה שני פסח דהא הם, חלוקים נמי דבלאה"כ שמצינו
באה  הכי משום לחלק, יש נמי בהא אמינא הוה א"כ כו', בבית

על קאי רחוקה" בדרך "או (שמ"ש זה פירוש אבל, הנקודה".
 שלא מי על מדבר (שהכתוב מקרא של פשוטו היפך הוא (

הקריב ומתאים בגלל רחוקה), בדרך או טמא שהי'
של ל"מדרש פשוטו שמפרש רש"י, לפירוש לא אבל פליאה",

מקרא.
חוץ  שהוא זמן כל הכתוב שפירש "אחר היטב: ובבאר
כל  לקיים שיוכל באיש מדבר א"כ רחוק, נקרא העזרה לאסקופת
עוד  יעשה כאשר וא"כ, חמץ, וביעור ומרור מצה מן החג מצוות

שהרי  ב"פ, חמץ ומבער ומרור, מצה ב"פ אוכל יהי' שני, פסח
דרך  הוה אי בשלמא הללו. המצוות כל על מוזהר ראשון בפסח
נדחה  שהוא (א"ש) לקיים, יוכל שלא באיש ומיירי ממש, רחוקה
לזה  שנית, יעשה איך הכל, קיים שכבר כזה איש אבל שני, לפסח
שמביא  הדינים כי, מובן, אינו זה פירוש אבל כו'". שני פסח כתב
וא"כ, בביהמ"ק, תלויים אינם כו', וחמץ למצה בנוגע רש"י
"דרך  נפרש אם גם הוא שנית" יעשה "איך הקושיא לתרץ הצורך
חמץ  ביעור מצות לקיים יכולים אז גם (שהרי כפשוטו רחוקה"
רחוקה, בדרך "או להפירוש שייך זה אין וא"כ, מצה), ואכילת
פסח  "ועשה לפסוק ששייך בפ"ע ענין זהו אלא כו'", עליו נקוד

לה'".
ואילך 95) סי"ז שלח ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 126 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת
זו.96) שנה שלח ש"פ שיחת בשילוב
פסח 97) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
סת"ל.98) או"ח טור ג. יב, בא מבעה"ת זקנים דעת ראה
אבל 99) בדבר, תשובות ששתי הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

) נוספת תשובה הזכיר ).לא



כי      

שכבר  לאחרי העלאתן רק (לא הנרות הדלקת שעצם - הנרות מהדלקת ההוראה באה זה על אך
מישראל, אחד כל עם ולפעול להתעסק הוא גם צריך לכך ובהתאם בעצמו, הכהן אהרן ע"י היתה דולקים)

השנית" "נפש ישנה אצלו שגם רשע, ואחד צדיק להדליקה 81אחד שצריך אלא אדם", נשמת ה' "נר ,
אור" ותורה מצוה ב"נר כו'.82ולהאירה כבודו לפי זה שאין ולטעון זיך") ("בלאזן "להתנפח" ולא ,ָ

הציווי  עם גם קשור זה שענין אחד 83ובפרט כל על המוטל ציווי שזהו עמיתך", את תוכיח "הוכח
זב"ז" ערבים ישראל ש"כל לחבירו, ביחס שהנהגתו 84מישראל ("באווארענען") להבטיח צריך שלכן ,ַָ

ש"הוכח  להדעה (ובפרט סופרים דברי של קל לדקדוק עד עשה ממצות הענינים, פרטי בכל כדבעי, תהי'
עצמו  בפני ענין כל עם קשור ולא התורה, מצוות לכל בנוגע כללי הו"ע בזה,85תוכיח" החקירה כידוע ,

וכיו"ב  שיעור לחצי בנוגע ועד"ז עור", ד"לפני לאיסור בנוגע לרעך 86גם "ואהבת הציווי ישנו וכמו"כ ;(
מישראל 87כמוך" נפש "לכל ,. קטן ועד בתניא למגדול כמבואר לכולנה", א' ואב מתאימות שכולן .
פל"ב.

הזולת  עם ההתעסקות שתהי' נשיאינו רבותינו תבעו בהחיות 88ולכן שנוגע ענין שזהו לאופן ועד ,
"חייך". - שלו

.'כו בעצמו פועל שתחילה עי"ז היא הזולת על הפעולה כללות אמנם,
רז"ל  שדרשו הפסוק 89וכפי ועי"ז 90על ידך", על מתאהב שמים שם "שיהא אלקיך", ה' את "ואהבת

כי  כולה, התורה כל את כוללת ה' אהבת והרי גו'", ד"ואהבת הענין יהי' אצלו שגם הזולת על פועל
עשה  מצות רמ"ח לכל שורש היא לא 91אהבה מצוות שס"ה לכל שורש שהיא היראה, מצות גם כולל ,

.91תעשה 

עניניו  ושאר ושתי' אכילה העולם, בעניני שעוסק בשעה שגם - בעולם בחלקו גם שפועל ועד
בו. שורה שהשכינה ניכר הגשמיים,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את פועלים ועי"ז

***

.הנרות את בהעלותך גו' וידבר ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

 בביאור גם להמשיך יש לזה, ונוסף רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד לאחרונה נהוג
כו"כ זה על ששאלו נשא, בפרשת רש"י .92שאלות הפירוש

שאלות, על מענה שזהו כיון מ"מ, נשא, בפ' רש"י בפירוש הביאור את להקדים יש שלכאורה ואף
ידובר  לכן לכולם, שנוגע הו"ע השבוע בפרשת רש"י בפירוש הביאור ואילו להשואלים, בעיקר שנוגע

נשא. בפרשת רש"י פירוש אודות ואח"כ השבוע, בפרשת רש"י פירוש אודות תחילה

 הפסוק על רש"י בפירוש ודאי,93הביאור שרחוקה לא לומר, עליו, "נקוד רחוקה", בדרך "או
טוב, יום שם ואין בבית, עמו וחמץ מצה שני פסח שחיטה. זמן כל העזרה לאסקופת חוץ שהי' אלא

באכילתו" עמו אלא חמץ איסור מונה 94ואין עסקינן) (דבי' לנפש" "טמא שמלבד כיון דלכאורה: -
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רפ"ב.81) תניא
כג.82) ו, משלי
יז.83) יט, קדושים
וש"נ.84) סע"ב. כז, סנהדרין
וש"נ.85) .259 ס"ע חי"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(86.41 הערה 397 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
יח.87) שם, קדושים
ועוד.88) .189 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

א.89) פו, יומא
ה.90) ו, ואתחנן
פ"ד.91) תניא
שואלים 92) שכרגיל, אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

לפשט  שנוגעים הפשוטים הענינים ואילו שאלות", ַ"פארדרייטע
שואלים. לא - הזמן קוצר מפני נתבארו שלא -

יו"ד.93) ט, פרשתנו
הדברים 94) המשך בביאור רש"י מפרשי דברי ובהקדם

     

(א) רש"י: ומתרץ האופנים? שאר כל ולא רחוקה", "דרך רק נאמר למה ("או"), דוגמאות עוד הכתוב
"רחוקה  אינה אם גם לעזרה, מחוץ שהי' אופן כל אלא) מקום, ריחוק רק (לא כוללת רחוקה" "דרך
שפסח  כיון (ב) הפסח, את ולהקריב להכנס יכול רגע ובכל העזרה", לאסקופת "חוץ שעומד כיון ודאי",
את  שעכבה שהסיבה כיון קיים, חמצו שהי' מי ע"ד כאן נזכר לא לכן - בבית עמו וחמץ מצה שני
בדרך  שהי' ומי לנפש בטמא כמו ולא שני, פסח להקריב שיוכל כדי להתבטל צריכה לא הפסח הקרבת

דוקא  מקום ובקירוב טהור להיות צריך שני שבפסח שליט"א,95רחוקה, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
ואילך.96ונדפס  61 ע' ח"ח בלקו"ש
. בבית עמו וחמץ  מצה שני ש"פסח מזה והלימוד ההוראה ולבאר להוסיף חמץ ויש איסור ואין .

באכילתו": עמו אלא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם לתקן,97ידוע תמיד ואפשר אבוד, לא פעם שאף שני, פסח של שענינו

דברים  מצד - טמא שהי' מי הרוחנית: בעבודה [שענינם רחוקה בדרך שהי' ומי טמא, שהי' מי אפילו
מצד  אלא הבית", ב"הר נמצא שהרי אסורים, דברים מצד לא - רחוקה בדרך שהי' ומי כו', אסורים

כו'. לתקן יכולים אעפ"כ, הנה כו'], מאלקות מתרחק שעי"ז היתר, תאוות

מצה, רק לו שיש ומצב במעמד נמצא כאשר רק להיות יכול כו' שהתיקון לומר מקום יש עדיין אך
כו'. הבהמית נפש של הישות שהו"ע חמץ, ולא

שיש  ומצב במעמד נמצא כאשר שגם והיינו, בבית", עמו וחמץ מצה שני ש"פסח לו, אומרים זה ועל
שהו"ע  (שני), הפסח את להקריב - הוא ממנו שנדרש מה כל כו'; לתקן יכול (חמץ), הישות ענין אצלו
מצרים, של זרה" ה"עבודה שהי' השה, את לקחו שבנ"י מצרים, בפסח (כמו לאלקות להתקשר המס"נ

כו' מצרים תועבת את לזבוח שעומדים לכולם והודיעו ימים, ד' במשך המטה לכרעי למרות 98וקשרוהו ,
(חמץ). כו' נה"ב של הישות ענין אצלו יש עדיין אם גם החיים), היפך של לענין עד שבדבר הסכנה

בנוגע  - החמץ את ביער לא עדיין אם גם המס"נ, ענין רק ממנו שנדרש אמורים דברים במה אמנם,
אודות מדובר כאשר אבל עצמה, מצד האלקית נפש של דם לעבודה נעשה האכילה שע"י הפסח,

. חמץ "איסור יש אזי - גשמי תענוג בזה ויש כבשרו, להזהר ובשר שצריך והיינו, באכילתו", עמו .
כו'. תאוותו למלא הבהמית, נפש של הישות ענין בזה יהי' שלא

המענה - ענין 99וכידוע אם כו': ישות מצד זאת שעושים להתענות, הנוהגים על שטענו לאלו
רבים?!... ולא שמתענים, מעט רק ישנם למה הבהמית, נפש מצד הוא התענית
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כו'": עליו ל"נקוד כו'" שני ד"פסח
שאפילו ללמד הנקודה ל"ל "דק"ל חוץ בשפ"ח: אלא אינו

נמי  נקודה בלאו שני, פסח ויעשה רחוק נקרא העזרה לאסקופת
נלמד  טמא, שהי' מי דין אל רחוקה דין מדסמיך זה, ללמוד יש
לעזרה  חוץ שהוא כיון בעיר, הי' אפילו טמא מה מהדדי, מהקישא

. אף שני, פסח לעזר עושה חוץ הוא אפילו רחוקה דרך שהוא . ה
. שני פסח פסח עושה דאף הנקודה, לאשמועינן דאתא ומתרץ, .

לא  הפסח, שחיטת זמן כל העזרה לאסקופת חוץ הי' אם שני
. לחלק תיתי מהיכי פשיטא, להקשות ואין שני. פסח כיון יעשה .

עמו  וחמץ מצה שני פסח דהא הם, חלוקים נמי דבלאה"כ שמצינו
באה  הכי משום לחלק, יש נמי בהא אמינא הוה א"כ כו', בבית

על קאי רחוקה" בדרך "או (שמ"ש זה פירוש אבל, הנקודה".
 שלא מי על מדבר (שהכתוב מקרא של פשוטו היפך הוא (

הקריב ומתאים בגלל רחוקה), בדרך או טמא שהי'
של ל"מדרש פשוטו שמפרש רש"י, לפירוש לא אבל פליאה",

מקרא.
חוץ  שהוא זמן כל הכתוב שפירש "אחר היטב: ובבאר
כל  לקיים שיוכל באיש מדבר א"כ רחוק, נקרא העזרה לאסקופת
עוד  יעשה כאשר וא"כ, חמץ, וביעור ומרור מצה מן החג מצוות

שהרי  ב"פ, חמץ ומבער ומרור, מצה ב"פ אוכל יהי' שני, פסח
דרך  הוה אי בשלמא הללו. המצוות כל על מוזהר ראשון בפסח
נדחה  שהוא (א"ש) לקיים, יוכל שלא באיש ומיירי ממש, רחוקה
לזה  שנית, יעשה איך הכל, קיים שכבר כזה איש אבל שני, לפסח
שמביא  הדינים כי, מובן, אינו זה פירוש אבל כו'". שני פסח כתב
וא"כ, בביהמ"ק, תלויים אינם כו', וחמץ למצה בנוגע רש"י
"דרך  נפרש אם גם הוא שנית" יעשה "איך הקושיא לתרץ הצורך
חמץ  ביעור מצות לקיים יכולים אז גם (שהרי כפשוטו רחוקה"
רחוקה, בדרך "או להפירוש שייך זה אין וא"כ, מצה), ואכילת
פסח  "ועשה לפסוק ששייך בפ"ע ענין זהו אלא כו'", עליו נקוד

לה'".
ואילך 95) סי"ז שלח ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 126 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת
זו.96) שנה שלח ש"פ שיחת בשילוב
פסח 97) אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

שני).
סת"ל.98) או"ח טור ג. יב, בא מבעה"ת זקנים דעת ראה
אבל 99) בדבר, תשובות ששתי הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

) נוספת תשובה הזכיר ).לא



כב     

הישות  מענין הזהירות כ"כ נוגע לא כשלעצמה האלקית נפש של העבודה שבעניני - הענין ונקודת
מע  להיות יכול אלא כמו כו', גשמי, תענוג יש שבהם  בענינים אבל בבית"; עמו וחמץ ש"מצה ומצב מד

האלקית, נפש - האדם האוכל: מיהו ולבחון שפיגל") אין ("קוקן ב"מראה" להביט צריך אזי באכילה,
השור  הבהמית!...100או נפש -

והישות  הגאוה את שישבור עד יאכל לא - כדבעי תהי' שאכילתו עצמו על לפעול יכול אינו ואם
הגאוה  את לשבור תחילה שצריך וכיו"ב, יפים לבושים כמו הגשמיים, הענינם לכל בנוגע ועד"ז כו'.

כו'. והישות

פולין  חסידות בספרי המובא הפסוק 101וכהפתגם שכאשר 102על ואכלתי", תשבירני בכסף "אוכל
"נכסוף  מלשון ("בכסף", תאוה מתוך הוא אצלו ("אוכל") האכילה שענין ומצב במעמד נמצא האדם

("ואכלתי")103נכספתה" יאכל לאח"ז ורק ("תשבירני"), עצמו את לשבור תחילה צריך אזי ,(104.

וישבעו" ענוים "יאכלו בו "צדיק 105ויקויים הצדיקים, אכילת וע"ד כו', יניקה מזה תהי' שלא כיון ,
נפשו" לשובע שבתכם"106אוכל פרש ("ולא פרש בה שאין שבת, אכילת וכן כו',107, מגשמת ואינה ,(

ותירוש" דגן רוב גו' האלקים לך ש"ויתן .108ועד "מקרא  ברוחניות, רק לא ,. משנה  .. תלמוד  ..
בגשמיות.109אגדה" גם אלא ,

***

 למשנ"ת נשא 110בנוגע בפרשת רש"י הנשיאים:111בפירוש שבקרבנות לרמזים בנוגע
כבשים" עתודים ב"אילים הרמז על רש"י לפירוש בנוגע גם שאלו השאלות, כנגד 112בין מינים, "ג' ,

ואינו  רמזים , שני להביא רש"י הוצרך למה - וכתובים" נביאים תורה וכנגד וישראלים ולוים כהנים
מהם? באחד מסתפק

ברבים. זה על ידובר דברים, אריכות בו שיש ענין שזהו וכיון

דיוקים: כמה עוד על להתעכב יש  וכמו"כ

הפסוק א) בו 113על שנאמר אברהם "כנגד רש"י: מפרש אחד", הי'114"פר ולכאורה: בקר". בן ויקח
"אחד" תיבת העתיק שלא (כשם "אחד" תיבת גם להעתיק ולא "פר", תיבת רק להעתיק צריך רש"י

עזים" "שעיר על "פר"?115בפירושו תיבת רק שמפרש בשעה בה ,(

אחד  פר אודות מדובר אצלו שגם כיון לאברהם, שהכוונה מוכח אחד" "(פר) שמתיבת לומר [ואין
והכשבים  יעקב, "כנגד רש"י, ומפרש אחד", "כבש נאמר הכתוב בהמשך שהרי יעקב",116- הפריד

רבים]. כבשים אודות המדובר והרי

הפסוק ב) בו 115על שנאמר יוסף, מכירת על "לכפר רש"י: מפרש עזים", שעיר 117"שעיר וישחטו
" רש"י כותב לא למה ולכאורה: לפנ"ז עזים". הן הפסוקים, בשאר פירושו לסגנון בהתאם כו'", יוסף

לאח"ז? והן
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וש"נ.100) .161 ע' חל"ג לקו"ש ראה
תורת 101) גם וראה וש"נ. דברים. ס"פ להה"מ או"ת ראה

.118 ע' ריש חכ"ז התוועדויות - מנחם
כח.102) ב, דברים
ל.103) לא, ויצא
העבודה 104) שתהי' היא התכלית שהרי נוספת: ברשימה

על  הבעש"ט כתורת כו', לשברו ולא הגוף, את ולזכך לברר
- מנחם תורת וראה ה. כג, (משפטים עמו" תעזוב "עזוב הפסוק

וש"נ). .228 ע' חמ"ו התוועדויות
כז.105) כב, תהלים
כה.106) יג, משלי
ב.107) פח, זח"ב

כח.108) כז, תולדות
ג.109) פס"ו, ב"ר
התוועדויות 110) - מנחם (תורת בסופה נשא ש"פ שיחת

ואילך). 79 ע' חמ"ז
יט.111) ז,
כג.112) שם,
כא.113) שם,
ז.114) יח, וירא
כב.115) שם, נשא
מ.116) ל, ויצא
לא.117) לז, וישב

     

נביאים 112בפסוק ג) תורה וכנגד וישראלים ולוים כהנים "כנגד רש"י מפרש  שבו וגו'", חמשה "אילים
אחד, לוח על הכתובין הדברות וחמשת חומשין, חמשה כנגד חמשיות, "שלש ומוסיף, (כנ"ל), וכתובים"
להבין: צריך רמזים, שני רש"י מביא למה האמורה השאלה על נוסף הנה - השני" על הכתובין וחמש

כהנים  כנגד - "אילים עצמו: בפני פרט כל מפרש ואינו ביחד, הענינים פרטי כל את רש"י כולל למה
וכו'", הדברות חמשת כנגד - חמשה כו', לוים כנגד - "עתודים כו'", חומשין חמשה כנגד - חמשה כו',

הפסוקים? בשאר כמו

.118וגם  כבשים חמשה עתודים חמשה ("אילים חמשיות" ב"שלש הרמז על רש"י פירוש חמשה"): .
וכנגד  וישראלים ולוים כהנים "כנגד כבשים", עתודים ב"אילים הרמז על פירושו עם לכאורה מתאים אינו

בלבד? ל"תורה" שייכים החמשיות שלש כל שהרי וכתובים", נביאים תורה

בפשטות. מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל כמ"פ וכמדובר

:בזה והביאור
ישרה  דעת לו שיש למקרא, חמש בן עם ב"חדר" חומש לומדים פירוש 119כאשר עם גם שקשור -

אותיות , נאמרה "פר" תיבת שאלה: אצלו מתעוררת אברהם, כנגד הוא ש"פר" לו ואומרים -
"פר" שתיבת תיתי מהיכי וא"כ, אברהם, כנגד שזהו נתפרש לא פעם ואף לפנ"ז, פעמים כו"כ בתורה

?אברהם כנגד היא

"פר מהפסוק רש"י מעתיק לפנ"ז ולכן כבר פירש זה שעל ,"120" מובן ומזה שבעדרו",
הוא בזה הרמז שגם  כנגד" אחד", ו"כבש יצחק", "כנגד אחד", ל"איל בנוגע (ועד"ז כו'

).121יעקב"

:"'כו יוסף מכירת על "לכפר - עזים" "שעיר
לפנ"ז  פירש כבר אחד122רש"י עזים "ש"שעיר בא "."ספק וטומאת התהום קבר על

(וגם  כו'" "כנגד רש"י כותב לא ולכן כפרה, של ענין עם קשור זה שבקרבן הרמז שגם מובן, ומזה
הענין  שזהו יוסף", מכירת על "לכפר אלא כו'), מיוחד ענין על להורות "אחד", תיבת מעתיק אינו

עזים" ל"שעיר בנוגע למקרא חמש הבן שלמד היחידי .123הבלתיֿרצוי

לקמן. שיתבאר כפי כבשים", עתודים "אילים על רש"י לפירוש בנוגע לבאר יש ועדיין

***

 השלמים":ועת ב"זבח הרמזים על רש"י פירוש לבאר נבוא ה
התיבות  את מעתיק שלום 112רש"י שנתנו ואהרן משה "כנגד ומפרש: שנים", בקר השלמים "ולזבח

ו"בקר השלום, ענין על רומז ש"שלמים" והיינו, שבשמים", לאביהם ישראל "פר בין כמו (ולא "
.ואהרן משה - כו' השלום ענין שפעלו אנשים שני על רומז לעולה") גו'

וכנגד  וישראלים, ולוים כהנים כנגד מינים, "ג' כבשים", עתודים "אילים רש"י: פירוש להמשך ובנוגע
וחמש  אחד לוח על הכתובין הדברות וחמשת חומשין חמשה כנגד חמשיות, שלש וכתובים, נביאים תורה

להבין: צריך (סי"ח), דלעיל הדיוקים על נוסף הנה - השני" על הכתובין
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ואילך.118) 85 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
אדמו"119) אינו כ"ק ועדיין בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א ר

המצאת  ע"י ומפלפל, חריף "גדול", להיות שצריך לעצמו מדמה
בעלֿהמצאה  הוא הרי יותר, עקומה שתהי' וככל עקומה, סברא
ואילו  פשוט, אדם גם לתפוס יכול פשוטה סברא שכן, יותר, גדול
שאף  כזו עקומה סברא להמציא שיכול בכך מתבטאת גדלותו

כזו!... עקמומית זיך") ("כאּפן בדעתו יעלה לא ַאחד

טו.120) שם, נשא
כא,121) (וירא "כבשות" נזכרו אברהם אצל שגם ואף

אחד". ב"פר לפנ"ז, כבר נאמר אברהם על הרמז הרי - כחֿכט)
טז.122) שם, נשא
ט)123) כז, (תולדות עזים" "גדיי נזכרו יצחק אצל שגם ואף

הנה) כפרה, הדורש רצוי בלתי ענין זה שאין לכך (נוסף הרי -
אחד". ב"איל לפנ"ז, כבר נאמר יצחק על הרמז



כג      

הישות  מענין הזהירות כ"כ נוגע לא כשלעצמה האלקית נפש של העבודה שבעניני - הענין ונקודת
מע  להיות יכול אלא כמו כו', גשמי, תענוג יש שבהם  בענינים אבל בבית"; עמו וחמץ ש"מצה ומצב מד

האלקית, נפש - האדם האוכל: מיהו ולבחון שפיגל") אין ("קוקן ב"מראה" להביט צריך אזי באכילה,
השור  הבהמית!...100או נפש -

והישות  הגאוה את שישבור עד יאכל לא - כדבעי תהי' שאכילתו עצמו על לפעול יכול אינו ואם
הגאוה  את לשבור תחילה שצריך וכיו"ב, יפים לבושים כמו הגשמיים, הענינם לכל בנוגע ועד"ז כו'.

כו'. והישות

פולין  חסידות בספרי המובא הפסוק 101וכהפתגם שכאשר 102על ואכלתי", תשבירני בכסף "אוכל
"נכסוף  מלשון ("בכסף", תאוה מתוך הוא אצלו ("אוכל") האכילה שענין ומצב במעמד נמצא האדם

("ואכלתי")103נכספתה" יאכל לאח"ז ורק ("תשבירני"), עצמו את לשבור תחילה צריך אזי ,(104.

וישבעו" ענוים "יאכלו בו "צדיק 105ויקויים הצדיקים, אכילת וע"ד כו', יניקה מזה תהי' שלא כיון ,
נפשו" לשובע שבתכם"106אוכל פרש ("ולא פרש בה שאין שבת, אכילת וכן כו',107, מגשמת ואינה ,(

ותירוש" דגן רוב גו' האלקים לך ש"ויתן .108ועד "מקרא  ברוחניות, רק לא ,. משנה  .. תלמוד  ..
בגשמיות.109אגדה" גם אלא ,

***

 למשנ"ת נשא 110בנוגע בפרשת רש"י הנשיאים:111בפירוש שבקרבנות לרמזים בנוגע
כבשים" עתודים ב"אילים הרמז על רש"י לפירוש בנוגע גם שאלו השאלות, כנגד 112בין מינים, "ג' ,

ואינו  רמזים , שני להביא רש"י הוצרך למה - וכתובים" נביאים תורה וכנגד וישראלים ולוים כהנים
מהם? באחד מסתפק

ברבים. זה על ידובר דברים, אריכות בו שיש ענין שזהו וכיון

דיוקים: כמה עוד על להתעכב יש  וכמו"כ

הפסוק א) בו 113על שנאמר אברהם "כנגד רש"י: מפרש אחד", הי'114"פר ולכאורה: בקר". בן ויקח
"אחד" תיבת העתיק שלא (כשם "אחד" תיבת גם להעתיק ולא "פר", תיבת רק להעתיק צריך רש"י

עזים" "שעיר על "פר"?115בפירושו תיבת רק שמפרש בשעה בה ,(

אחד  פר אודות מדובר אצלו שגם כיון לאברהם, שהכוונה מוכח אחד" "(פר) שמתיבת לומר [ואין
והכשבים  יעקב, "כנגד רש"י, ומפרש אחד", "כבש נאמר הכתוב בהמשך שהרי יעקב",116- הפריד

רבים]. כבשים אודות המדובר והרי

הפסוק ב) בו 115על שנאמר יוסף, מכירת על "לכפר רש"י: מפרש עזים", שעיר 117"שעיר וישחטו
" רש"י כותב לא למה ולכאורה: לפנ"ז עזים". הן הפסוקים, בשאר פירושו לסגנון בהתאם כו'", יוסף

לאח"ז? והן
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וש"נ.100) .161 ע' חל"ג לקו"ש ראה
תורת 101) גם וראה וש"נ. דברים. ס"פ להה"מ או"ת ראה

.118 ע' ריש חכ"ז התוועדויות - מנחם
כח.102) ב, דברים
ל.103) לא, ויצא
העבודה 104) שתהי' היא התכלית שהרי נוספת: ברשימה

על  הבעש"ט כתורת כו', לשברו ולא הגוף, את ולזכך לברר
- מנחם תורת וראה ה. כג, (משפטים עמו" תעזוב "עזוב הפסוק

וש"נ). .228 ע' חמ"ו התוועדויות
כז.105) כב, תהלים
כה.106) יג, משלי
ב.107) פח, זח"ב

כח.108) כז, תולדות
ג.109) פס"ו, ב"ר
התוועדויות 110) - מנחם (תורת בסופה נשא ש"פ שיחת

ואילך). 79 ע' חמ"ז
יט.111) ז,
כג.112) שם,
כא.113) שם,
ז.114) יח, וירא
כב.115) שם, נשא
מ.116) ל, ויצא
לא.117) לז, וישב

     

נביאים 112בפסוק ג) תורה וכנגד וישראלים ולוים כהנים "כנגד רש"י מפרש  שבו וגו'", חמשה "אילים
אחד, לוח על הכתובין הדברות וחמשת חומשין, חמשה כנגד חמשיות, "שלש ומוסיף, (כנ"ל), וכתובים"
להבין: צריך רמזים, שני רש"י מביא למה האמורה השאלה על נוסף הנה - השני" על הכתובין וחמש

כהנים  כנגד - "אילים עצמו: בפני פרט כל מפרש ואינו ביחד, הענינים פרטי כל את רש"י כולל למה
וכו'", הדברות חמשת כנגד - חמשה כו', לוים כנגד - "עתודים כו'", חומשין חמשה כנגד - חמשה כו',

הפסוקים? בשאר כמו

.118וגם  כבשים חמשה עתודים חמשה ("אילים חמשיות" ב"שלש הרמז על רש"י פירוש חמשה"): .
וכנגד  וישראלים ולוים כהנים "כנגד כבשים", עתודים ב"אילים הרמז על פירושו עם לכאורה מתאים אינו

בלבד? ל"תורה" שייכים החמשיות שלש כל שהרי וכתובים", נביאים תורה

בפשטות. מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל כמ"פ וכמדובר

:בזה והביאור
ישרה  דעת לו שיש למקרא, חמש בן עם ב"חדר" חומש לומדים פירוש 119כאשר עם גם שקשור -

אותיות , נאמרה "פר" תיבת שאלה: אצלו מתעוררת אברהם, כנגד הוא ש"פר" לו ואומרים -
"פר" שתיבת תיתי מהיכי וא"כ, אברהם, כנגד שזהו נתפרש לא פעם ואף לפנ"ז, פעמים כו"כ בתורה

?אברהם כנגד היא

"פר מהפסוק רש"י מעתיק לפנ"ז ולכן כבר פירש זה שעל ,"120" מובן ומזה שבעדרו",
הוא בזה הרמז שגם  כנגד" אחד", ו"כבש יצחק", "כנגד אחד", ל"איל בנוגע (ועד"ז כו'

).121יעקב"

:"'כו יוסף מכירת על "לכפר - עזים" "שעיר
לפנ"ז  פירש כבר אחד122רש"י עזים "ש"שעיר בא "."ספק וטומאת התהום קבר על

(וגם  כו'" "כנגד רש"י כותב לא ולכן כפרה, של ענין עם קשור זה שבקרבן הרמז שגם מובן, ומזה
הענין  שזהו יוסף", מכירת על "לכפר אלא כו'), מיוחד ענין על להורות "אחד", תיבת מעתיק אינו

עזים" ל"שעיר בנוגע למקרא חמש הבן שלמד היחידי .123הבלתיֿרצוי

לקמן. שיתבאר כפי כבשים", עתודים "אילים על רש"י לפירוש בנוגע לבאר יש ועדיין

***

 השלמים":ועת ב"זבח הרמזים על רש"י פירוש לבאר נבוא ה
התיבות  את מעתיק שלום 112רש"י שנתנו ואהרן משה "כנגד ומפרש: שנים", בקר השלמים "ולזבח

ו"בקר השלום, ענין על רומז ש"שלמים" והיינו, שבשמים", לאביהם ישראל "פר בין כמו (ולא "
.ואהרן משה - כו' השלום ענין שפעלו אנשים שני על רומז לעולה") גו'

וכנגד  וישראלים, ולוים כהנים כנגד מינים, "ג' כבשים", עתודים "אילים רש"י: פירוש להמשך ובנוגע
וחמש  אחד לוח על הכתובין הדברות וחמשת חומשין חמשה כנגד חמשיות, שלש וכתובים, נביאים תורה

להבין: צריך (סי"ח), דלעיל הדיוקים על נוסף הנה - השני" על הכתובין
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ואילך.118) 85 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
אדמו"119) אינו כ"ק ועדיין בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א ר

המצאת  ע"י ומפלפל, חריף "גדול", להיות שצריך לעצמו מדמה
בעלֿהמצאה  הוא הרי יותר, עקומה שתהי' וככל עקומה, סברא
ואילו  פשוט, אדם גם לתפוס יכול פשוטה סברא שכן, יותר, גדול
שאף  כזו עקומה סברא להמציא שיכול בכך מתבטאת גדלותו

כזו!... עקמומית זיך") ("כאּפן בדעתו יעלה לא ַאחד

טו.120) שם, נשא
כא,121) (וירא "כבשות" נזכרו אברהם אצל שגם ואף

אחד". ב"פר לפנ"ז, כבר נאמר אברהם על הרמז הרי - כחֿכט)
טז.122) שם, נשא
ט)123) כז, (תולדות עזים" "גדיי נזכרו יצחק אצל שגם ואף

הנה) כפרה, הדורש רצוי בלתי ענין זה שאין לכך (נוסף הרי -
אחד". ב"איל לפנ"ז, כבר נאמר יצחק על הרמז



כד     

הרי א) - במנין צורך יש אם גיסא, ולאידך לי? למה מנינא - מינים" "ג' להקדים רש"י צריך למה
בקר? גם יש וכבשים, עתודים לאילים נוסף כי, מינים), ג' רק  (ולא מינים ד' כאן יש

כו'"ב) וחמש כו' הדברות ל"חמשת חומשין" "חמשה רש"י מקדים הדברות 118למה עשרת הרי -
חומשין? לחמשה קדמו

:נוספת שאלה בהקדם ויובן
יכולים  - וישראלים" ולוים כהנים "כנגד שהם כבשים" עתודים "אילים גם ישנם שלמים שבקרבן כיון
משה  "כנגד שנים" ב"בקר הצורך ומהו שבשמים", לאביהם ישראל בין ה"שלום את לפעול הם גם

ולוים"! ה"כהנים בין נכללים עצמם ואהרן שמשה גם ומה השלום? ענין לפעול כדי דוקא ואהרן"

ומקדים  אחת, בבת כבשים" עתודים ד"אילים הענינים פרטי כל רש"י כולל שלכן - בזה והביאור
סוג  שהוא ואהרן" משה כנגד שנים, ל"בקר ביחס בפ"ע לסוג שנחשב ענין שזהו כיון מינים", "ג' שהם
שבשמים, לאביהם ישראל בין שלום שעושים ואהרן משה של ענינם ישנו לראש שלכל והיינו, יותר. נעלה

נב  בתורה שעוסקים עי"ז וישראלים, ולוים כהנים שפועלים השלום ענין גם ישנו וכתובים ועי"ז יאים
ואהרן). משה ע"י להם שניתנו (לאחרי

ולוים  כהנים "כנגד (א) המינים: לג' בנוגע פירושיםֿרמזים ב' לומר רש"י כוונת שאין מובן ועפ"ז
ענינים  כו"כ עוד ישנם אלו ענינים שני שמלבד גם (ומה וכתובים" נביאים תורה "כנגד (ב) וישראלים",
שעוסקים  וישראלים ולוים כהנים ע"י נעשה השלום שענין אחד, פירוש זהו אלא שלשה), במספר שהם

שלשה). במספר שהם הענינים שאר ולא דוקא, אלו ענינים ב' נקט (ולכן וכתובים נביאים בתורה

לנביאים  בנוגע לפרטם מבלי התורה, ענין לכללות בנוגע הם חמשיות" שה"שלש הטעם גם וזהו
כנ"ל. עצמו, בפני פירוש אינו וכתובים" נביאים ל"תורה שהרמז כיון - וכתובים

של  עבודתם ע"י בפועל השלום שעשיית כיון - חומשין" "חמשה רש"י מקדים חמשיות" וב"שלש
על  מיוסדים והם התורה, עניני כל בגלוי נתפרשו שבהם חומשין", ה"חמשה עם בעיקר קשורה ישראל
דעשה  הסוגים לב' ההתחלקות שזוהי השני", על הכתובין וחמש אחד לוח על הכתובין הדברות "חמשת

ולאֿתעשה.

שהם  אחת, בבת כבשים" עתודים ד"אילים הענינים פרטי כל כולל שרש"י הטעם בביאור להוסיף ויש
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הידוע  ובלשון זה, את זה שמשלימים באופן היא וישראלים ולוים כהנים ולוים 124של בעבודתם "כהנים :
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. הנמצאים המצאו"ש"כל מאמתת אלא נמצאו לא כמו 125. ואוכל יושב שלפנ"ז שברגע שלמרות כך, ,
השרת ב  מלאכי בדרגת הוא הרי שלאח"ז ברגע הנה בעצמו,126המה, הקב"ה עם שייכות לו יש ולכן ,

ואהרן. משה של לפעולה זקוק ואינו

כו'. לפעול הוא גם יכול ואהרן, משה של הפעולה שישנה לאחרי שרק - לו אומרים זה ועל

בקהלת  מ"ש לשכוח אין אבל, "אבינו", אמנם הוא הארץ"127הקב"ה על ואתה בשמים "האלקים :
צורך  יש - ביניהם שלום ולעשות וארץ שמים לחבר ובכדי מעטים"), דבריך יהיו כן "על שמסיים: (וכפי
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הבעש"ט  בשם הידוע מוסר",128וכפתגם בספרי די ולא להצדיק, לנסוע שצריכין מה "בענין ,
בתורה  .129ש"מפורש יהושע באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב משה אל ה' ויאמר לכתוב : לו שא' אף .

כו'". מהצדיק ששומעין מה העיקר כי פב"פ, עמו שידבר יהושע, באזני שים ועכ"ז בזה, די הי' בספר,

כו'. ועובד משכיל ולמדן, חכם והוא טוב, ראש לו שיש  אף - בספר שכתוב מה מספיק לא כלומר:
יכולים  ואהרן משה ורק הבוץ... בתוך גדלותו) עם (יחד מונח להיות יכול שלו, הגדלות כל למרות שכן,

משם! להוציאו

להתייגע  גם עליו - ואהרן למשה זקוק אלא מאומה, לפעול יכול אינו עצמו שמצד אף גיסא, ולאידך
. ("כתוב וכתובים נביאים בתורה בתניא בעצמו הזקן רבינו וכמ"ש בספר"), מה 130. "כל להשיג שצריך

. התורה בפרד"ס להשיג לו ת"ת שאפשר בהל' וכמ"ש למעלה", נפשו ושרש השגתו יכולת כפי .131

שישיג  עד בגלגול לבא צריך מעט, אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג שיכול מי ש"כל
וסודות  ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע

התורה. פנימיות והן דתורה נגלה הן כולה, התורה כל ללימוד ועד כו'",

ש  רצונו שזהו נדח"וכיון ממנו ידח ו"לא הקב"ה, קונצים 132ל שום לו יועילו לא כי ברירה, לו אין -
בתורה. להתייגע ומוכרח קידוש...), עריכת ללא (אפילו

כדעת  ושלא זה, בקצה הטועים כדעת שלא - הקצוות בשני הטעות את לשלול צורך שיש והיינו,
כו'. השני בקצה הטועים

דמטרוניתא  ושושבינא דמלכא שושבינא ואהרן, משה ע"י להיות צריכה בזה ההתחלה ,133אבל
תורה" מתן זה חתונתו "יום - דמתןֿתורה ה"חתונה" את בעולם 134שפועלים השלום ענין נעשה ועי"ז ,

נברא" מילואו על ש"עולם כפי כמ"ש 135בשלימות, לבוא, לעתיד שיהי' וכפי פרץ",136, תולדות "אלה
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כה      

הרי א) - במנין צורך יש אם גיסא, ולאידך לי? למה מנינא - מינים" "ג' להקדים רש"י צריך למה
בקר? גם יש וכבשים, עתודים לאילים נוסף כי, מינים), ג' רק  (ולא מינים ד' כאן יש

כו'"ב) וחמש כו' הדברות ל"חמשת חומשין" "חמשה רש"י מקדים הדברות 118למה עשרת הרי -
חומשין? לחמשה קדמו

:נוספת שאלה בהקדם ויובן
יכולים  - וישראלים" ולוים כהנים "כנגד שהם כבשים" עתודים "אילים גם ישנם שלמים שבקרבן כיון
משה  "כנגד שנים" ב"בקר הצורך ומהו שבשמים", לאביהם ישראל בין ה"שלום את לפעול הם גם

ולוים"! ה"כהנים בין נכללים עצמם ואהרן שמשה גם ומה השלום? ענין לפעול כדי דוקא ואהרן"

ומקדים  אחת, בבת כבשים" עתודים ד"אילים הענינים פרטי כל רש"י כולל שלכן - בזה והביאור
סוג  שהוא ואהרן" משה כנגד שנים, ל"בקר ביחס בפ"ע לסוג שנחשב ענין שזהו כיון מינים", "ג' שהם
שבשמים, לאביהם ישראל בין שלום שעושים ואהרן משה של ענינם ישנו לראש שלכל והיינו, יותר. נעלה

נב  בתורה שעוסקים עי"ז וישראלים, ולוים כהנים שפועלים השלום ענין גם ישנו וכתובים ועי"ז יאים
ואהרן). משה ע"י להם שניתנו (לאחרי

ולוים  כהנים "כנגד (א) המינים: לג' בנוגע פירושיםֿרמזים ב' לומר רש"י כוונת שאין מובן ועפ"ז
ענינים  כו"כ עוד ישנם אלו ענינים שני שמלבד גם (ומה וכתובים" נביאים תורה "כנגד (ב) וישראלים",
שעוסקים  וישראלים ולוים כהנים ע"י נעשה השלום שענין אחד, פירוש זהו אלא שלשה), במספר שהם

שלשה). במספר שהם הענינים שאר ולא דוקא, אלו ענינים ב' נקט (ולכן וכתובים נביאים בתורה

לנביאים  בנוגע לפרטם מבלי התורה, ענין לכללות בנוגע הם חמשיות" שה"שלש הטעם גם וזהו
כנ"ל. עצמו, בפני פירוש אינו וכתובים" נביאים ל"תורה שהרמז כיון - וכתובים

של  עבודתם ע"י בפועל השלום שעשיית כיון - חומשין" "חמשה רש"י מקדים חמשיות" וב"שלש
על  מיוסדים והם התורה, עניני כל בגלוי נתפרשו שבהם חומשין", ה"חמשה עם בעיקר קשורה ישראל
דעשה  הסוגים לב' ההתחלקות שזוהי השני", על הכתובין וחמש אחד לוח על הכתובין הדברות "חמשת

ולאֿתעשה.
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כדעת  ושלא זה, בקצה הטועים כדעת שלא - הקצוות בשני הטעות את לשלול צורך שיש והיינו,
כו'. השני בקצה הטועים

דמטרוניתא  ושושבינא דמלכא שושבינא ואהרן, משה ע"י להיות צריכה בזה ההתחלה ,133אבל
תורה" מתן זה חתונתו "יום - דמתןֿתורה ה"חתונה" את בעולם 134שפועלים השלום ענין נעשה ועי"ז ,

נברא" מילואו על ש"עולם כפי כמ"ש 135בשלימות, לבוא, לעתיד שיהי' וכפי פרץ",136, תולדות "אלה
צדקנו. משיח בביאת
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יד.129) יז, בשלח
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ה"ד.131) פ"א - לאדה"ז
יד.132) יד, שמואלֿב ע"פ
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יכולים  ואהרן משה ורק הבוץ... בתוך גדלותו) עם (יחד מונח להיות יכול שלו, הגדלות כל למרות שכן,

משם! להוציאו

להתייגע  גם עליו - ואהרן למשה זקוק אלא מאומה, לפעול יכול אינו עצמו שמצד אף גיסא, ולאידך
. ("כתוב וכתובים נביאים בתורה בתניא בעצמו הזקן רבינו וכמ"ש בספר"), מה 130. "כל להשיג שצריך

. התורה בפרד"ס להשיג לו ת"ת שאפשר בהל' וכמ"ש למעלה", נפשו ושרש השגתו יכולת כפי .131

שישיג  עד בגלגול לבא צריך מעט, אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג שיכול מי ש"כל
וסודות  ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע

התורה. פנימיות והן דתורה נגלה הן כולה, התורה כל ללימוד ועד כו'",

ש  רצונו שזהו נדח"וכיון ממנו ידח ו"לא הקב"ה, קונצים 132ל שום לו יועילו לא כי ברירה, לו אין -
בתורה. להתייגע ומוכרח קידוש...), עריכת ללא (אפילו

כדעת  ושלא זה, בקצה הטועים כדעת שלא - הקצוות בשני הטעות את לשלול צורך שיש והיינו,
כו'. השני בקצה הטועים

דמטרוניתא  ושושבינא דמלכא שושבינא ואהרן, משה ע"י להיות צריכה בזה ההתחלה ,133אבל
תורה" מתן זה חתונתו "יום - דמתןֿתורה ה"חתונה" את בעולם 134שפועלים השלום ענין נעשה ועי"ז ,

נברא" מילואו על ש"עולם כפי כמ"ש 135בשלימות, לבוא, לעתיד שיהי' וכפי פרץ",136, תולדות "אלה
צדקנו. משיח בביאת
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וש"נ.128) ואילך. רפד ס"ע תש"מ) (כפ"ח, עז מגדל ראה
וש"נ. .90 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה

יד.129) יז, בשלח
רפ"ד.130)
ה"ד.131) פ"א - לאדה"ז
יד.132) יד, שמואלֿב ע"פ

נג,133) (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר
ב. ערה, ב.

(במשנה).134) ב כו, תענית
ז.135) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
יח.136) ד, רות

אגרות קודש

ב"ה, ג' סיון, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

הגיעו הפרופס של הקונטרס לחה"ש הבע"ל. ההדפסה והכריכה יוגמרו בעוד יום יומים, ולכן 

מוסג"פ הפרופס למען יתקבל לימי היו"ט. ע"פ בקשתו מצורף בזה גם הר"ד דאחש"פ לזכות בה את 

הרבים. בטח דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אודות מה שעליו להשתדל בעניני תומ"צ במקומות 

נסיעתו חקוקים במוחו ולבו ובמילא מביאם לפועל.

בברכת קבלת התורה בשמחה ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

בודאי למותר לעוררו בנוגע לעניני מעמד.



כו

*jzelrda zyxt zegiy ihewl יג כרך

האדם 1עה"פ ‡. מכל מאד עניו משה "והאיש
כלל: מובן אינו דלכאורה האדמה" פני על אשר
תורה  למדו והקב"ה מסיני תורה שקיבל הוא הרי

במתנה  לו ונתנה לילה ומ' יום –2מ' זה ולפני ,
בך  לו אמר והקב"ה מארמ"צ בנ"י את הוציא

לעולם  שכל 3יאמינו למדנו בפרשתנו עתה זה ואך ,
השכינה  עם מדבר הי' רוצה שהי' ושמע 4זמן ,

חסר  אינו והוא הזקנים ע' על מרוחו שיאצילו
ליונק 5כלום  כאומן הוא העם לכל וערכו – וכו'
גו'?!6וכו' האדם מכל עניו שיהי' שייך ואיך ,

התירוץ  את 7ומבואר (משה) שידע היות ש"עם ,
אדם, מכל במעלה גבוה הוא ואשר שלו הטוב
אשר  שידע מפני והוא אדם, מכל עניו הי' ומ"מ
במעלה  גבוה הוא בהם אשר מעלותיו עניני כל
. . מלמעלה לו שניתן מה הוא אדם, מכל ומדרי'
ג"כ  הי' אחר אצל הכחות אלו היו דאילו וחשב
כחות  לו היו אם דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי'
עניו  הי' ומשו"ז יותר, הכחות את מגלה הי' אלו

מכל".

של  הנ"ל שפירוש מובן, הביאור מהמשך והנה
משה) הפשוט eipr"(והאיש מפירושו שונה אינו ,"

האדם  כל בפני ההכנעה היינו אינו 8– ע"כ אשר -
עניני  כל אשר "שידע בזה בהביאור מסתפק
זהו  כי מלמעלה", לו שניתן מה הוא . . מעלותיו
- הזולת על במעלתו ההתנשאות לשלילת טעם רק

הי'9ומוסיף  אלו כחות לו היו אם דאחר "ואפשר
הכחות את המחייב xzeiמגלה טעם שזהו "

הזולת. לגבי ההכנעה

משה  של מעלתו עיקר להבין: צריך עפי"ז אבל
בענין  הוא האדמה ע"פ אשר האדם כל לגבי

בפרשתנו 10הנבואה  שמבואר וכמו מעלת 11, בגודל
עוד  נביא קם ש"לא ועד רבינו, משה נבואת

כמשה" שבא 12בישראל ענין אינה נבואה והרי ,
ומדרי' מעלה כ"א האדם, עבודת הניתנת zilbpע"י

מגלה  הי' דאחר לומר שייך אינו ובזה מלמעלה,
משה הי' למה וא"כ יותר, הכחות c`nאת eipr מכל

הי'13האדם  שלו עיקרי הכי שבענין בשעה גו',
אדם  מכל .14למעלה

מס'·. בסיום דאיתא מה בהקדים זה ויובן
ויראת 15סוטה  ענוה בטל רבי משמת שם: במשנה .

לא  לתנא יוסף רב לי' אמר שם: ובגמרא חטא.
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סוטה. מס' וסיום (*
ג.1) יב, פרשתנו
יח.2) לא, תשא פרש"י ו. פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים
ט.3) יט, יתרו
(מספרי).4) ז ט, בפרשתנו פרש"י
(מספרי).5) יז יא, שם
יב.6) יא, פרשתנו
ד"ה 7) גם וראה .(236 ע' תש"י (סה"מ תש"י העם וירא ד"ה

פ"ח. תרס"ה זכור
נגזרה 8) ענוה מלת בתחלתו): פ"א הענוה (שער ר"ח ראה

כו'. ההכנעה הוא שהכוונה וענוי עני מל'
שלו 9) העניוות "טעם שם: זכור מד"ה ביותר וכדמוכח

למעלה  מגיע הי' שלו וחושים כחות לזולתו הי' שאם שחשב
ניתנו  וכו' שהכחות עד"ז נזכר לא וגם ואפשר). תיבת (בלי יותר"

מלמעלה. לו

סל"ו.10) סרמ"ב יו"ד מטושו"ע ולהעיר
ה"ו.11) התורה יסודי מהל' פ"ז רמב"ם וראה זֿח. שם,

פל"חֿט. ח"ב מו"נ הז'. היסוד חלק לפ' פיה"מ
יו"ד.12) לד, ברכה
מכל13) עניו שהי' תקס"ב mc`dועד סה"מ (ראה מא"י גם *

ב). קכ, שמות תו"ח נא. ע'
על 14) אלא שכינתו משרה הקב"ה אין א): (לח, נדרים ראה

בעל  אי' א) (צב, (ובשבת ממשה וכולן ועניו וחכם ועשיר גיבור
גם  עניו משה הי' זה שמפני אאפ"ל אבל עניו*). במקום קומה
הי' אלו, כחות אחר לאדם הי' שבאם חשב כי הנבואה, ענין מצד

הכחות את יותר xzeiמגלה השכינה להשראת זוכה הי' ובמילא ,
כי  משה. אצל שהי' מכמו

ממשיכים אינם אלו מעלות השכינה,migixkneא) השראת
שמסירים רק אבל zeripndכ"א מלמעלה, רצון שיהי' – להשראה

df cvn `l ד"ה פל"ב ח"ב מו"נ (ראה השכינה השראת הוא
יוכיח  עצמו ומשה יסוה"ת). מהל' פ"ז ובלח"מ השלישי והדעת

וכו'. לאהרן תורה cenildשלמד zryay אז הי' שלא מובן הרי
עמדו  (בפרשתנו) כשאמר ועד"ז אותו**. מנבא" ד"האֿל במצב

drny`e,דינם לדון אליו הבאים טענות כששמע עתיד), (ל'
– ואדרבה שיוכל gxkenוכיו"ב. בכדי אותו" ב"מנבא ההפסק

וידבר  גו': משה אל ה' וידבר לאחרי ועדמש"נ נבואתו. למסור
גו'. בנ"י אל משה

עשיר  (גבור שם בגמרא*** המנויות המעלות רוב ב)
ע"י  הוא שלו שהגילוי מעלות (לא הם קומה)) (ובעל וחכם****

עיי"ש. מלמעלה. הניתנים ומעלות ענינים כ"א) האדם עבודת
דף 15) . . סוטה מס' הספירה בימי ללמוד ש"נוהגים להעיר

שבועות, בערב ומסיימים נא) ע' יום (היום ליום" דף ליום
מיני'. דאזלינן

llka m"ekrc" (` ,`q) zenai ± oi`e d"cezn xirdl (*mc`d
נינהו".

'qn oiay miiepiyd lr (jli`e `z r"q zexb`) v"ielewl d`x (*
.ezlgza z"deqi 'ldn f"t m"anxe zay ,mixcp

.my m"anx (**
.(my n"gle n"qka d`x) my m"anxa k"`yn (***

.(ak ,h 'inxi) 'eb mkg llrzi l` t"dr miyxtn d`x (****

jzelrda zyxt - zegiy ihewl

לתנא  נחמן רב לי' אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני
אנא. דאיכא חטא יראת תיתני' לא

להבין: וצריך

אחד  בדור היו ור"נ, ר"י שניהם, ומסתבר 16א) ,
[וכמו  חבירו של במעלות הכיר מהם אחד שכל
קראי  להני "דרשינהו ר"נ על אמר שר"י שמצינו,

"סיני"17כסיני" בשם ר"י את קרא ור"נ וא"כ 18, [
אמרו  ולא בלבד, עצמו מעלת מהם כ"א נקט למה

את תיתני לא ענוה lkלהתנא "בטלה של הבבא
ואם  בהם? אלו מעלות ישנן כי חטא" ויראת
ויפרסם  שידבר עאכו"כ – מדבר עצמו במעלת

חבירו. מעלת

רק  דבטלה תיתני" "לא אמר שכ"א מאחר ב)
כל תתני לא קאמר (ולא אחת מעלה aad`לגבי

יר"ח  – בטלה שהשני' שסברי מכלל רבי), דמשמת
– לר"נ וענוה לר"י

דרפב"י  בברייתא שנינו מביאה 19והלא "ענוה :
למדה  באים ענוה שע"י והיינו חטא", יראת לידי
איך  לר"נ יקשה א"כ חטא, יראת נעלית: יותר

(ענוה) הפחותה שהמעלה (משמת dlhaאפשר
(יראת  ממנה החשובה שהמעלה בשעה בה רבי)

?20בטלה l`חטא)

בשיטת ‚. קאי שר"נ לתרץ אפשר הי' לכאורה
ובשיטת 21ריב"ל  חטא, מיראת גדולה שענוה

שקלים התוס'mzqyהירוש' גירסת )22(לפי
ולכן  ענוה", לידי ו)מביאה (קודמת חטא ש"יראת

הפחותה  יר"ח ולא בטלה שענוה ס"ל שפיר
.20ממנה 

תיתני  "לא – ור"נ ר"י שפלוגתת נאמר , ולפ"ז
deprתיתני "לא או "`hg z`xi במחלוקת תלוי' – "

ענוה, ולא בטלה חטא שיראת דקאמר ר"י הנ"ל:
ור"נ  מענוה; גדולה חטא שיראת דס"ל משום היינו
נעלית  שענוה להיפך ס"ל ענוה, רק שבטלה דקאמר

חטא. מיראת יותר

כן: לומר קשה אבל

לא  הרי בכ"ז – ראי' אינו ראינו שלא אף א)
פליגי  ור"נ שר"י לומר מקום בשום אשתמטתי'
רפב"י  – קודמיהם בה נחלקו שכבר בפלוגתא

וריב"ל.

מחסידי הי' שר"נ מצינו הי'laa23ב) ור"י
ipiq24 מערבא דבני הלימוד סדר ולפי 25שהוא -

ה"ה jtida:sqeiהנ"ל ax,בטלה יר"ח שרק דס"ל
בשיטת ilaad,ongpנקט axe ענוה שרק דסבר

- !inlyexidk26בטלה

ר"י  של לימודו ששיטת לומר הכרח שאין מובן
ושיטת  הירושלמי, לפי לעולם היא סיני) (בהיותו
(שהרי  הבבלי לפי כולה – בבל) (מחסידי ר"נ
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צריכנא.16) לא אנא ד"ה ? לב, (גיטין התוס' לדעת )p"yeוגם
יעקב, בר ר"נ כ"א שם) רש"י (כדעת יצחק בר ר"נ אינו ר"נ דסתם
דכאן  י"ל גם ב. סו, יבמות ב. נו, ב"ב ראה אחד. בדור היו הרי

רנ  הוא (בע"י לכ"ע יוסף העץ גרסת וכ"ה ב). (קנו, שבת ע"פ ב"י
סדר  (וראה שם יעקב עיון וראה יצחק. בר ר"נ – סוטה) סוף

יצחק). בר ר"נ ערך ואמוראים תנאים סדר הדורות
מזה  יצחק בר ר"נ הוא כאן דר"נ להוכיח אפשר לכאורה
אבל  יוסף), מר' זקן הי' הרי יעקב בר (ור"נ לר"נ ר"י שמקדים
ענוה  בטלה רבי משמת המשנה בסדר דאזיל י"ל, כי מוכרח, אינו

חטא. ויראת (ואח"כ)
שם,17) קדושין מהרש"ל וראה ב. ל, ערכין ב. כ, קדושין

בהערה  (המובאת התוס' לשיטת קשה דאל"כ סתם. ר"נ שצ"ל
הקודמת).

והיינו 18) א. יב, מו"ק שם). מהרש"ל (לגירסת א ל, עירובין
(23 הערה לקמן בהנסמן וראה ,16 בהערה (ראה רש"י לדעת
סדה"ד  וראה התוס'. לדעת (משא"כ יצחק בר ר"נ הוא ר"נ שסתם

נחמן). רב ערך ואמוראים תנאים סדר
במשנה 19) סוטה במס' גם היא נוסחאות ובכמה ב. כ, ע"ז

סוטה). מס' סוף ותויו"ט מהרש"א (וראה ברייתא או

סוטה.20) מס' סוף יעקב בעין יוסף עץ ראה
שם.21) ע"ז
ה"ו)22) פ"ג (שקלים שלפנינו בירושלמי ענוה. ד"ה שם, ע"ז

שם  ע"ז ברי"ף הובא וכן חטא. יראת לידי מביאה ענוה
יאיר  בן פנחס א"ר שלנו גמ' בגירסת שם רי"ף וראה מירושלמי.
ופליגי  כו' לידי מביאה ענוה ענוה לידי מביאה חטא יראת כו'

מכולן. גדולה ענוה דאמר דריב"ל
מלא 23) צנא הי ד"ה שם פרש"י וראה ב. כח, מגילה פרש"י

מבין  ואין ספרים שמילאו כסל אלא "אינו ר"נ): (שאמר סיפרי
מלא  צנא ענין שביטל שמזה כו'". משנה טעמי . . בתוכה מה

"להבין באופן הי' ר"נ) (של שלימודו משמע כו' inrhסיפרי
כו' ואילך dvxzleמשנה 122 ע' חי"ב לקו"ש (ראה כו'"

החריפו  שהו"ע שם אופן ובהערות שהוא – הרים) ועוקר ת
שם. ובהנסמן 25 בהערה ראה בבלי, דתלמוד הלימוד

והוריות.24) ברכות מס' סוף
(25) דשלחו מזה והוריות i"`n(ipiqכמובן (ברכות עדיף

פני  (ראה לפילפלן קודם דסודרן הוריות) (סוף ובירושלמי שם).
ד"ה הוריות בסוף פרש"י וראה שם. הפנים ומראה ipiqמשה

וברייתות "משנה שבבבלי oixecqעדיף מזה גם וכנראה כו'"). לו
ומסיק) מתון או ומקשה (חריף האיבעי' נשארה שם) (הוריות
הערה  (ראה עדיף סיני (מא"י) דשלחו מה קבלו ולא בתיקו
שלחו  הרי להירושלמי בנוגע משא"כ .(123 ע' תש"ח בסה"מ
ולהעיר  לפילפלן. קודם דסודרן בירושלמי ומסיק עדיף, דסיני
בבלי. תלמוד זה הושיבני לבמחשכים א) כד, (סנה' הר"ח מפי'

.56 שבהערה מקומות וראה
סובר 26) ר"נ כי מובן, (22 הערה לעיל (הובא הרי"ף ולגירסת

כהירושלמי. – ור"י כהבבלי,



כז
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האדם 1עה"פ ‡. מכל מאד עניו משה "והאיש
כלל: מובן אינו דלכאורה האדמה" פני על אשר
תורה  למדו והקב"ה מסיני תורה שקיבל הוא הרי

במתנה  לו ונתנה לילה ומ' יום –2מ' זה ולפני ,
בך  לו אמר והקב"ה מארמ"צ בנ"י את הוציא

לעולם  שכל 3יאמינו למדנו בפרשתנו עתה זה ואך ,
השכינה  עם מדבר הי' רוצה שהי' ושמע 4זמן ,

חסר  אינו והוא הזקנים ע' על מרוחו שיאצילו
ליונק 5כלום  כאומן הוא העם לכל וערכו – וכו'
גו'?!6וכו' האדם מכל עניו שיהי' שייך ואיך ,

התירוץ  את 7ומבואר (משה) שידע היות ש"עם ,
אדם, מכל במעלה גבוה הוא ואשר שלו הטוב
אשר  שידע מפני והוא אדם, מכל עניו הי' ומ"מ
במעלה  גבוה הוא בהם אשר מעלותיו עניני כל
. . מלמעלה לו שניתן מה הוא אדם, מכל ומדרי'
ג"כ  הי' אחר אצל הכחות אלו היו דאילו וחשב
כחות  לו היו אם דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי'
עניו  הי' ומשו"ז יותר, הכחות את מגלה הי' אלו

מכל".

של  הנ"ל שפירוש מובן, הביאור מהמשך והנה
משה) הפשוט eipr"(והאיש מפירושו שונה אינו ,"

האדם  כל בפני ההכנעה היינו אינו 8– ע"כ אשר -
עניני  כל אשר "שידע בזה בהביאור מסתפק
זהו  כי מלמעלה", לו שניתן מה הוא . . מעלותיו
- הזולת על במעלתו ההתנשאות לשלילת טעם רק

הי'9ומוסיף  אלו כחות לו היו אם דאחר "ואפשר
הכחות את המחייב xzeiמגלה טעם שזהו "

הזולת. לגבי ההכנעה

משה  של מעלתו עיקר להבין: צריך עפי"ז אבל
בענין  הוא האדמה ע"פ אשר האדם כל לגבי

בפרשתנו 10הנבואה  שמבואר וכמו מעלת 11, בגודל
עוד  נביא קם ש"לא ועד רבינו, משה נבואת

כמשה" שבא 12בישראל ענין אינה נבואה והרי ,
ומדרי' מעלה כ"א האדם, עבודת הניתנת zilbpע"י

מגלה  הי' דאחר לומר שייך אינו ובזה מלמעלה,
משה הי' למה וא"כ יותר, הכחות c`nאת eipr מכל

הי'13האדם  שלו עיקרי הכי שבענין בשעה גו',
אדם  מכל .14למעלה

מס'·. בסיום דאיתא מה בהקדים זה ויובן
ויראת 15סוטה  ענוה בטל רבי משמת שם: במשנה .

לא  לתנא יוסף רב לי' אמר שם: ובגמרא חטא.
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סוטה. מס' וסיום (*
ג.1) יב, פרשתנו
יח.2) לא, תשא פרש"י ו. פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים
ט.3) יט, יתרו
(מספרי).4) ז ט, בפרשתנו פרש"י
(מספרי).5) יז יא, שם
יב.6) יא, פרשתנו
ד"ה 7) גם וראה .(236 ע' תש"י (סה"מ תש"י העם וירא ד"ה

פ"ח. תרס"ה זכור
נגזרה 8) ענוה מלת בתחלתו): פ"א הענוה (שער ר"ח ראה

כו'. ההכנעה הוא שהכוונה וענוי עני מל'
שלו 9) העניוות "טעם שם: זכור מד"ה ביותר וכדמוכח

למעלה  מגיע הי' שלו וחושים כחות לזולתו הי' שאם שחשב
ניתנו  וכו' שהכחות עד"ז נזכר לא וגם ואפשר). תיבת (בלי יותר"

מלמעלה. לו

סל"ו.10) סרמ"ב יו"ד מטושו"ע ולהעיר
ה"ו.11) התורה יסודי מהל' פ"ז רמב"ם וראה זֿח. שם,

פל"חֿט. ח"ב מו"נ הז'. היסוד חלק לפ' פיה"מ
יו"ד.12) לד, ברכה
מכל13) עניו שהי' תקס"ב mc`dועד סה"מ (ראה מא"י גם *

ב). קכ, שמות תו"ח נא. ע'
על 14) אלא שכינתו משרה הקב"ה אין א): (לח, נדרים ראה

בעל  אי' א) (צב, (ובשבת ממשה וכולן ועניו וחכם ועשיר גיבור
גם  עניו משה הי' זה שמפני אאפ"ל אבל עניו*). במקום קומה
הי' אלו, כחות אחר לאדם הי' שבאם חשב כי הנבואה, ענין מצד

הכחות את יותר xzeiמגלה השכינה להשראת זוכה הי' ובמילא ,
כי  משה. אצל שהי' מכמו

ממשיכים אינם אלו מעלות השכינה,migixkneא) השראת
שמסירים רק אבל zeripndכ"א מלמעלה, רצון שיהי' – להשראה

df cvn `l ד"ה פל"ב ח"ב מו"נ (ראה השכינה השראת הוא
יוכיח  עצמו ומשה יסוה"ת). מהל' פ"ז ובלח"מ השלישי והדעת

וכו'. לאהרן תורה cenildשלמד zryay אז הי' שלא מובן הרי
עמדו  (בפרשתנו) כשאמר ועד"ז אותו**. מנבא" ד"האֿל במצב

drny`e,דינם לדון אליו הבאים טענות כששמע עתיד), (ל'
– ואדרבה שיוכל gxkenוכיו"ב. בכדי אותו" ב"מנבא ההפסק

וידבר  גו': משה אל ה' וידבר לאחרי ועדמש"נ נבואתו. למסור
גו'. בנ"י אל משה

עשיר  (גבור שם בגמרא*** המנויות המעלות רוב ב)
ע"י  הוא שלו שהגילוי מעלות (לא הם קומה)) (ובעל וחכם****

עיי"ש. מלמעלה. הניתנים ומעלות ענינים כ"א) האדם עבודת
דף 15) . . סוטה מס' הספירה בימי ללמוד ש"נוהגים להעיר

שבועות, בערב ומסיימים נא) ע' יום (היום ליום" דף ליום
מיני'. דאזלינן

llka m"ekrc" (` ,`q) zenai ± oi`e d"cezn xirdl (*mc`d
נינהו".

'qn oiay miiepiyd lr (jli`e `z r"q zexb`) v"ielewl d`x (*
.ezlgza z"deqi 'ldn f"t m"anxe zay ,mixcp

.my m"anx (**
.(my n"gle n"qka d`x) my m"anxa k"`yn (***

.(ak ,h 'inxi) 'eb mkg llrzi l` t"dr miyxtn d`x (****

jzelrda zyxt - zegiy ihewl

לתנא  נחמן רב לי' אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני
אנא. דאיכא חטא יראת תיתני' לא

להבין: וצריך

אחד  בדור היו ור"נ, ר"י שניהם, ומסתבר 16א) ,
[וכמו  חבירו של במעלות הכיר מהם אחד שכל
קראי  להני "דרשינהו ר"נ על אמר שר"י שמצינו,

"סיני"17כסיני" בשם ר"י את קרא ור"נ וא"כ 18, [
אמרו  ולא בלבד, עצמו מעלת מהם כ"א נקט למה

את תיתני לא ענוה lkלהתנא "בטלה של הבבא
ואם  בהם? אלו מעלות ישנן כי חטא" ויראת
ויפרסם  שידבר עאכו"כ – מדבר עצמו במעלת

חבירו. מעלת

רק  דבטלה תיתני" "לא אמר שכ"א מאחר ב)
כל תתני לא קאמר (ולא אחת מעלה aad`לגבי

יר"ח  – בטלה שהשני' שסברי מכלל רבי), דמשמת
– לר"נ וענוה לר"י

דרפב"י  בברייתא שנינו מביאה 19והלא "ענוה :
למדה  באים ענוה שע"י והיינו חטא", יראת לידי
איך  לר"נ יקשה א"כ חטא, יראת נעלית: יותר

(ענוה) הפחותה שהמעלה (משמת dlhaאפשר
(יראת  ממנה החשובה שהמעלה בשעה בה רבי)

?20בטלה l`חטא)

בשיטת ‚. קאי שר"נ לתרץ אפשר הי' לכאורה
ובשיטת 21ריב"ל  חטא, מיראת גדולה שענוה

שקלים התוס'mzqyהירוש' גירסת )22(לפי
ולכן  ענוה", לידי ו)מביאה (קודמת חטא ש"יראת

הפחותה  יר"ח ולא בטלה שענוה ס"ל שפיר
.20ממנה 

תיתני  "לא – ור"נ ר"י שפלוגתת נאמר , ולפ"ז
deprתיתני "לא או "`hg z`xi במחלוקת תלוי' – "

ענוה, ולא בטלה חטא שיראת דקאמר ר"י הנ"ל:
ור"נ  מענוה; גדולה חטא שיראת דס"ל משום היינו
נעלית  שענוה להיפך ס"ל ענוה, רק שבטלה דקאמר

חטא. מיראת יותר

כן: לומר קשה אבל

לא  הרי בכ"ז – ראי' אינו ראינו שלא אף א)
פליגי  ור"נ שר"י לומר מקום בשום אשתמטתי'
רפב"י  – קודמיהם בה נחלקו שכבר בפלוגתא

וריב"ל.

מחסידי הי' שר"נ מצינו הי'laa23ב) ור"י
ipiq24 מערבא דבני הלימוד סדר ולפי 25שהוא -

ה"ה jtida:sqeiהנ"ל ax,בטלה יר"ח שרק דס"ל
בשיטת ilaad,ongpנקט axe ענוה שרק דסבר

- !inlyexidk26בטלה

ר"י  של לימודו ששיטת לומר הכרח שאין מובן
ושיטת  הירושלמי, לפי לעולם היא סיני) (בהיותו
(שהרי  הבבלי לפי כולה – בבל) (מחסידי ר"נ
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צריכנא.16) לא אנא ד"ה ? לב, (גיטין התוס' לדעת )p"yeוגם
יעקב, בר ר"נ כ"א שם) רש"י (כדעת יצחק בר ר"נ אינו ר"נ דסתם
דכאן  י"ל גם ב. סו, יבמות ב. נו, ב"ב ראה אחד. בדור היו הרי

רנ  הוא (בע"י לכ"ע יוסף העץ גרסת וכ"ה ב). (קנו, שבת ע"פ ב"י
סדר  (וראה שם יעקב עיון וראה יצחק. בר ר"נ – סוטה) סוף

יצחק). בר ר"נ ערך ואמוראים תנאים סדר הדורות
מזה  יצחק בר ר"נ הוא כאן דר"נ להוכיח אפשר לכאורה
אבל  יוסף), מר' זקן הי' הרי יעקב בר (ור"נ לר"נ ר"י שמקדים
ענוה  בטלה רבי משמת המשנה בסדר דאזיל י"ל, כי מוכרח, אינו

חטא. ויראת (ואח"כ)
שם,17) קדושין מהרש"ל וראה ב. ל, ערכין ב. כ, קדושין

בהערה  (המובאת התוס' לשיטת קשה דאל"כ סתם. ר"נ שצ"ל
הקודמת).

והיינו 18) א. יב, מו"ק שם). מהרש"ל (לגירסת א ל, עירובין
(23 הערה לקמן בהנסמן וראה ,16 בהערה (ראה רש"י לדעת
סדה"ד  וראה התוס'. לדעת (משא"כ יצחק בר ר"נ הוא ר"נ שסתם

נחמן). רב ערך ואמוראים תנאים סדר
במשנה 19) סוטה במס' גם היא נוסחאות ובכמה ב. כ, ע"ז

סוטה). מס' סוף ותויו"ט מהרש"א (וראה ברייתא או

סוטה.20) מס' סוף יעקב בעין יוסף עץ ראה
שם.21) ע"ז
ה"ו)22) פ"ג (שקלים שלפנינו בירושלמי ענוה. ד"ה שם, ע"ז

שם  ע"ז ברי"ף הובא וכן חטא. יראת לידי מביאה ענוה
יאיר  בן פנחס א"ר שלנו גמ' בגירסת שם רי"ף וראה מירושלמי.
ופליגי  כו' לידי מביאה ענוה ענוה לידי מביאה חטא יראת כו'

מכולן. גדולה ענוה דאמר דריב"ל
מלא 23) צנא הי ד"ה שם פרש"י וראה ב. כח, מגילה פרש"י

מבין  ואין ספרים שמילאו כסל אלא "אינו ר"נ): (שאמר סיפרי
מלא  צנא ענין שביטל שמזה כו'". משנה טעמי . . בתוכה מה

"להבין באופן הי' ר"נ) (של שלימודו משמע כו' inrhסיפרי
כו' ואילך dvxzleמשנה 122 ע' חי"ב לקו"ש (ראה כו'"

החריפו  שהו"ע שם אופן ובהערות שהוא – הרים) ועוקר ת
שם. ובהנסמן 25 בהערה ראה בבלי, דתלמוד הלימוד

והוריות.24) ברכות מס' סוף
(25) דשלחו מזה והוריות i"`n(ipiqכמובן (ברכות עדיף

פני  (ראה לפילפלן קודם דסודרן הוריות) (סוף ובירושלמי שם).
ד"ה הוריות בסוף פרש"י וראה שם. הפנים ומראה ipiqמשה

וברייתות "משנה שבבבלי oixecqעדיף מזה גם וכנראה כו'"). לו
ומסיק) מתון או ומקשה (חריף האיבעי' נשארה שם) (הוריות
הערה  (ראה עדיף סיני (מא"י) דשלחו מה קבלו ולא בתיקו
שלחו  הרי להירושלמי בנוגע משא"כ .(123 ע' תש"ח בסה"מ
ולהעיר  לפילפלן. קודם דסודרן בירושלמי ומסיק עדיף, דסיני
בבלי. תלמוד זה הושיבני לבמחשכים א) כד, (סנה' הר"ח מפי'

.56 שבהערה מקומות וראה
סובר 26) ר"נ כי מובן, (22 הערה לעיל (הובא הרי"ף ולגירסת

כהירושלמי. – ור"י כהבבלי,
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לומר  דוחק גיסא, לאידך אבל – בבבל) היו שניהם
בין  השיטה מוחלפת של באופן פלוגתתם שתהא

ר"נ. ובין ר"י

במאמר „. הידועה הקושיא בהקדים זה ויובן
שר"י  גופא זה אנא": דאיכא ענוה תיתני "לא  ר"י

ענוותן" "שאני (וכפרש"י הענוה במדת )27משתבח
?28הענוה jtidהוא

שהעולם  כמו עניו פי' "אין בזה: והביאור
מה  הוא שפלות כי שפלות, לשון הוא שפי' סוברים
אנשים  שפל שהוא ושפלותו ערכו ומכיר שיודע

ממעלות 29כו'" מושלל באמת שהוא מי והיינו, ,
לו) ידועות שאינן אלא בו, שישנן ;30(או

במדת  שנת"ל (כמו הוא באמת העניו אולם
יודע  והוא המעלות איש משה) אצל שהי' הענוה
בהן  מתגאה אינו זה עם וביחד – ערכו את ומכיר

לעצמו  טובה מחזיק ואינו וכלל הוא 27כלל והטעם ,
שהכחות  הוא שיודע לפי ס"א), שנת"ל (כמו
מהקב"ה, לו ניתנו כולם שלו הנעלים והחושים
אצל  הכחות אלו היו ש"אילו בנפשו חשבון ועושה
אם  דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי' ג"כ הי' אחר

יותר", הכחות את מגלה הי' אלו כחות לו הי'

במעלת י"ל דר deprdועד"ז שידע עצמה "י:
לעצמו  טובה החזיק לא בכ"ז ענוותנותו, מעלת
וכשרונותיו  כחותיו נתנו שאילו חשב ואדרבה, כו';
שהיא  ענוה לבחי' מגיע הי' והלה אפשר לאחר

בו. שישנה מזו למעלה

ורב  אנפשי' יוסף רב ש"קרי מה גם וזהו
שור" בכח :31תבואות

וצומחות  באות אינן תבואות" שה"רב כמו
ע"י  שבארץ, הצומח כח מן אלא – שור" מה"כח
ע"י  אמצעי, רק הוא והשור – וכו' בה שנזרע הזרע
רב  ומצמיח שבארץ הצומח כח לפועל בא כחו

תבואות.

בידו  "שיש עצמו, על ר"י שאמר מה ועד"ז
משנה" של חטיא"31חבילות אינו 22("מרי הוא ,(

לו  שניתנו הכחות לפועל באו שע"י אמצעי אלא
מלמעלה.

מובן:‰. אינו עדיין אך
שלא  מיצה"ר, מצלא ה"ה שלומדה התורה

לחטא  מעלה32יכשילנו והרי ,ef– בר"י שהיתה
שניתנו  מהכחות באה לא – החטא מן שמור אדם

מלמעלה  לו

לדרגת  להגיע לאדם מאפשרים רק [שהם
העושים  שהם לא אבל מן 33"סיני", שמור שיהי'

החטא],

סיני  שנעשה ועד שלמד, הוא עבודתו מצד כ"א
שבכח  שידע בשעה "עניו" ר"י הי' איך וא"כ –

החטא  מן השמור אדם לסוג נתעלה 34עבודתו

כי  הבהמה מכל עניו שצ"ל אומרים אין שהרי
הכחות  את מגלה היתה אלו כוחות לה ניתנו אילו

יותר?

החטא  מן מציל התורה ש[לימוד] מה וי"ל:
באופן  (נלמדת שהתורה הכוונה אין ר"י), (לדעת
שהוא  היינו בהלומד, שינוי ש)פועלת עד כ"כ נעלה
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לשלול 27) בכדי שהוא י"ל – זה לפרש רש"י שהוזקק מה
ר"י  שכוונת שבפנים) הקושיא לתרץ בכדי במפרשים (שיש הפי'

של להענוה היא ענוה" תיתני execב"לא ipa"אנא ד"איכא –
ש(לדעתו) אף וכו', אותי ולכן l`ומכבדים לכבוד, ראוי הי'

" רש"י ענותן".ip`yמפרש
מסתבר, א) – היא כן לפרש רש"י שהוכחת לומר, ויש

ר"נ, ושאמר ר"י שאמר אנא" אין mieyש"דאיכא ב) בפירושם.
ולר"י  – לגמרי ענוה דבטלה דתני התנא דעת בין כ"כ להפליג

זו. בדרגא הם שכבדוהו אלו שכל
יהא 28) שלא "כדי שכתב: ומה שם. מהרש"א חדא"ג ראה

גם  רבי, משמת בטלה דלא כן אמרו בטעות הברייתא לא שונה
עדיין  ימאסו" החטא ויראי כמ"ש דור באותו בדבר שבח לו הי'

זהו עצמו דלשבח לענוה, בנוגע הענוה.jtidיוקשה
ולהצ"צ 29) ב) (נט, האמצעי לאדמו"ר פקודי ס"פ ביאוה"ז

שט). (ע'
כי:30) י"ל וסבלן , שפל – עניו כאן) (פרשתנו שפרש"י ומה

מפרש רש"י ב) הדרגות. לפרט מבלי בכללות* מדבר oheytא)
"סבלן"** כוונתו – ש"שפל" מדגיש עצמו רש"י ג) כתובים. של
ומרים  שאהרן דאף שפל), אדם של וטבעו (כמנהגו עונה ואינו
עה"פ). התורה מפרשי (ראה ענם ולא עליהם כעס לא עליו דברו

א.31) מב, סנהדרין

שם.32) פרש"י וראה א. כא, בסוטה יוסף רב דעת ראה
ובכ"מ).33) א. יח, (ב"ק כחו וכח דכחו מהחילוק להעיר
חוטא 34) אינו שוב חטא ולא שנותיו רוב שיצאו זה ע"ד

נעשה דהרגל הטעם דכפשוטו – סע"ב לח, זה rah(יומא ,(.
וראה  בסופה. ברכות (ירוש' יצה"ר לו שאין או טוב יצה"ר שעשה
יודע  עליו ויעיד ה"ב) פ"ב תשובה (הל' וברמב"ם פט"ו). תניא
השווה  הצד וידוע – לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות
סעיף  פד ע' ח"ב לתניא בלקו"ב (בארוכה ותפלה תורה שבתשובה

ואילך). ב

± v"n`dc`l k"be ± d`x) zeciqga n"kay dfn mb gkencke (*
oipra zelty oeyld mb `aed (n"kae ,my xekf d"c .a ,kw zeny g"ez

'ek cvn zelty :my i"yz n"dq mb d`xe) .dyn ly deprdzelty
deprc.(r"` wifgdy xnel dfa dpeekdy l"iedhnld`x) mc` lkn

.(` sirq lirl
df d"c .dgny 'da miepr etqie (hi ,hk 'iryi) t"dr i"yxt d`xe (**

.(jli`e 237 'r i"yz n"dq) i"yz
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אלא  לחטא, שייך שאינו כזו למדריגה נתעלה עצמו
שינצל envr(שהאדם מובטח אינו דרגתו מצד

אלא) ששומרתו dxezdyמחטא, היא היא מצלא,
החטא. מן ומצילתו

כמו אותו dxezdyולכן, הביאה לא ר"י, שלמד
תבואות  ורב אנפשי' וקרי לעצמו טובה להחזקת
גם  לעצמו טובה החזיק לא כמו"כ כנ"ל; שור בכח
מכיון  – מיצה"ר" "מצלא – מחטא לריחוק בנוגע
שלמד  מהתורה והמשך תוצאה רק הוא זה שגם

נעלה. אדם בסוג עתה שהוא ולא

(רק) תיתני "לא אמר שר"נ מה לבאר יש ועפ"ז
ענוה אבל חטא" רבי dlhaיראת משמת (לדעתו)

ר"י: של וענוותנותו גדולתו שידע אף –

פועל  התורה שלימוד וסבר ר"י על פליג ר"נ
iepiy– לחטא שייך שאינו עד הלומדה באדם

"עניו" להיות יכול ר"י הי' לא .35ובמילא

.Â]c"re אמר לא שר"י מה גם ליישב יש זה
ר"נ: דאיכא יר"ח תיתני לא לתנא

בגמרא  אמרי 36מסופר יצחק) (בר דר"נ "דאימי'
בכוכבים  (חוזים כלדאי לא 37לה הוה, גנבא בריך (

היכא  כי רישיך כסי לי' אמרה רישי' גלויי שבקתי'
(בקש  רחמי ובעי דשמיא אימתא עלך דתיהוו

יצה"ר  בך ישלוט שלא "נפל 37רחמים ופ"א ,"(
כו'". יצרי' אלמי' . . רישי' מעילוי' גלימא

בזה  אינו חטא ירא של ומעלתו ענינו והנה
עבירה עובר מפני lretaשאינו להיות יכול (שזה

כ"א  וכיו"ב) בו"ד רבו מורא מפני העונש, יראת
`xiyמפני`hgd על לעבור שבלב) (מדה ירא ,

וכו' השם .38רצון

שמכיון  ר"י קסבר ר"נ, של היראה משא"כ
זה ziyrpשהיא אין הרי – ותפלה ראש כיסוי ע"י

של hg`ענין z`xi ואדרבה ובנפשו, בלבו בעצם
צריך ראש פעםciledlהכיסוי בכל (כנ"ל ycgnבו

חטא  יראת אינה אז וגם דשמיא, אימתא בגמרא)

וע"י  – רחמי בעי וצ"ל היצה"ר שישלוט אפשר כי
שינוי נעשה לא כ"א eaכ"ז חטא, ירא נקרא שיהא

שניצל הנ"ל 39החטא ziiyrnרק ר"י שיטת (וע"ד
שמצילה התורה החטא)].ziiyrnבפעולת

.Ê ור"נ שר"י – הנ"ל להסברא ודוגמא מקור
הראש  כיסוי (ועד"ז התורה לימוד אם פליגי

פועל mc`aותפלה) iepiy או לחטא שייך יהי' שלא
ברכות  במס' מצינו – מפעולה ומציל מונע :40שרק

שיטיל  עד רגלים, מי כנגד ק"ש לקרוא אסור
דר"נ  פלוגתא – מים לתוכן יטיל וכמה מים. לתוכן
הכלי  שבאם סובר, ר"נ הברייתא): (בפירוש ור"י
– מים לתוכן להטיל ובא רגלים, מי כבר בה יש
רביעית, לתוכן להטיל צריך זכאי) ר' (לדעת אז
רגלים, למי המים שקדמו "בתחלה", אבל
ראשון  "ראשון כי שהן, כל במים הם מתבטלים

מתבטל" המים לתוך אשר 41שנופל סובר, ור"י ;
מים. לרביעית צריך "בתחלה" גם (- זכאי (לר'
רביעתא  לי אייתי לשמעי' ר"י "א"ל עובדא: ועביד

בתחלה  אפילו – זכאי") כר' .42דמיא

צריך  בתחלה אם – ור"י ר"נ שפלוגתת וי"ל
פלוגתא  היא – רגלים המי את לבטל מים לרביעית
טהרה  של והפעולה ה"בעלות" באופן (כללית)
האיכות  אם נמצאות: בו בהמקום וכו' וקדושה
דמים  ר"נ שיטת המקום: את וקונה פועלת לבד

שהן  כל אפילו ונעשים 43טהורים המקום "קונים"
בו  בהן 44קבוע בטיל קמא קמא ולכן

ביטול  צ"ל רגלים מי למקום כשבאים משא"כ
ר"י. לדעת משא"כ יין. רביעית שיעור כמות, ע"י

הבאה  החטא מן ההצלה – בנדו"ד גם ועד"ז
התורה  לפי 45מ(לימוד) ותפלה): הראש (ומכיסוי

באדם  "נקבע" וכו' התורה לימוד ר"נ שיטת
עושה תורה"eaהלומד, "מקום האדם עושה שינוי,

היום  יצה"ר של דרכו שהרי בטיל, קמא וקמא
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יוסף35) רב הי' שבפועל שענוותנותו eiprואף מכיון הנה –
שלדעתו זה מצד היתה ר"י עניןl`של התורה בו ,ycgפעלה

הריly`והיינו ר"נ), (לדעת לו שיש מהמעלה ענין `oiידע זה
שאף היא ענוה כי כו'rceiyהענוה. עניו הוא ובכ"ז מעלתו

בפנים). (כנ"ל
ב.36) קנו, שבת
שם.37) פרש"י
פב,38) מטות ד. נג, קרח לקו"ת סוטה. מס' סוף תויו"ט ראה

ובכ"מ. א.

יצה"ר".39) בך ישלוט "שלא הל' וכפשטות
ב.40) כה,
שם.41) פרש"י
שם.42) פרש"י שם, ברכות
מ"ז.43) פ"א  (מקואות  שהוא בכל דמטהרין מעין ממי להעיר

ה"ו). פ"ט מקואות הל' רמב"ם
דמי 44) להו דקביע כמאן יחנו הוי' דע"פ הא יומתק עפ"ז

רק לא שזהו – ב) נה, אלא zlertc(עירובין היא, קבוע החני'
קבע. נעשה עצמו דהמקום

וש"נ).45) א. יז, (ב"ק תורה אלא מים אין ממרז"ל להעיר
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לומר  דוחק גיסא, לאידך אבל – בבבל) היו שניהם
בין  השיטה מוחלפת של באופן פלוגתתם שתהא

ר"נ. ובין ר"י

במאמר „. הידועה הקושיא בהקדים זה ויובן
שר"י  גופא זה אנא": דאיכא ענוה תיתני "לא  ר"י

ענוותן" "שאני (וכפרש"י הענוה במדת )27משתבח
?28הענוה jtidהוא

שהעולם  כמו עניו פי' "אין בזה: והביאור
מה  הוא שפלות כי שפלות, לשון הוא שפי' סוברים
אנשים  שפל שהוא ושפלותו ערכו ומכיר שיודע

ממעלות 29כו'" מושלל באמת שהוא מי והיינו, ,
לו) ידועות שאינן אלא בו, שישנן ;30(או

במדת  שנת"ל (כמו הוא באמת העניו אולם
יודע  והוא המעלות איש משה) אצל שהי' הענוה
בהן  מתגאה אינו זה עם וביחד – ערכו את ומכיר

לעצמו  טובה מחזיק ואינו וכלל הוא 27כלל והטעם ,
שהכחות  הוא שיודע לפי ס"א), שנת"ל (כמו
מהקב"ה, לו ניתנו כולם שלו הנעלים והחושים
אצל  הכחות אלו היו ש"אילו בנפשו חשבון ועושה
אם  דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי' ג"כ הי' אחר

יותר", הכחות את מגלה הי' אלו כחות לו הי'

במעלת י"ל דר deprdועד"ז שידע עצמה "י:
לעצמו  טובה החזיק לא בכ"ז ענוותנותו, מעלת
וכשרונותיו  כחותיו נתנו שאילו חשב ואדרבה, כו';
שהיא  ענוה לבחי' מגיע הי' והלה אפשר לאחר

בו. שישנה מזו למעלה

ורב  אנפשי' יוסף רב ש"קרי מה גם וזהו
שור" בכח :31תבואות

וצומחות  באות אינן תבואות" שה"רב כמו
ע"י  שבארץ, הצומח כח מן אלא – שור" מה"כח
ע"י  אמצעי, רק הוא והשור – וכו' בה שנזרע הזרע
רב  ומצמיח שבארץ הצומח כח לפועל בא כחו

תבואות.

בידו  "שיש עצמו, על ר"י שאמר מה ועד"ז
משנה" של חטיא"31חבילות אינו 22("מרי הוא ,(

לו  שניתנו הכחות לפועל באו שע"י אמצעי אלא
מלמעלה.

מובן:‰. אינו עדיין אך
שלא  מיצה"ר, מצלא ה"ה שלומדה התורה

לחטא  מעלה32יכשילנו והרי ,ef– בר"י שהיתה
שניתנו  מהכחות באה לא – החטא מן שמור אדם

מלמעלה  לו

לדרגת  להגיע לאדם מאפשרים רק [שהם
העושים  שהם לא אבל מן 33"סיני", שמור שיהי'

החטא],

סיני  שנעשה ועד שלמד, הוא עבודתו מצד כ"א
שבכח  שידע בשעה "עניו" ר"י הי' איך וא"כ –

החטא  מן השמור אדם לסוג נתעלה 34עבודתו

כי  הבהמה מכל עניו שצ"ל אומרים אין שהרי
הכחות  את מגלה היתה אלו כוחות לה ניתנו אילו

יותר?

החטא  מן מציל התורה ש[לימוד] מה וי"ל:
באופן  (נלמדת שהתורה הכוונה אין ר"י), (לדעת
שהוא  היינו בהלומד, שינוי ש)פועלת עד כ"כ נעלה
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לשלול 27) בכדי שהוא י"ל – זה לפרש רש"י שהוזקק מה
ר"י  שכוונת שבפנים) הקושיא לתרץ בכדי במפרשים (שיש הפי'

של להענוה היא ענוה" תיתני execב"לא ipa"אנא ד"איכא –
ש(לדעתו) אף וכו', אותי ולכן l`ומכבדים לכבוד, ראוי הי'

" רש"י ענותן".ip`yמפרש
מסתבר, א) – היא כן לפרש רש"י שהוכחת לומר, ויש

ר"נ, ושאמר ר"י שאמר אנא" אין mieyש"דאיכא ב) בפירושם.
ולר"י  – לגמרי ענוה דבטלה דתני התנא דעת בין כ"כ להפליג

זו. בדרגא הם שכבדוהו אלו שכל
יהא 28) שלא "כדי שכתב: ומה שם. מהרש"א חדא"ג ראה

גם  רבי, משמת בטלה דלא כן אמרו בטעות הברייתא לא שונה
עדיין  ימאסו" החטא ויראי כמ"ש דור באותו בדבר שבח לו הי'

זהו עצמו דלשבח לענוה, בנוגע הענוה.jtidיוקשה
ולהצ"צ 29) ב) (נט, האמצעי לאדמו"ר פקודי ס"פ ביאוה"ז

שט). (ע'
כי:30) י"ל וסבלן , שפל – עניו כאן) (פרשתנו שפרש"י ומה

מפרש רש"י ב) הדרגות. לפרט מבלי בכללות* מדבר oheytא)
"סבלן"** כוונתו – ש"שפל" מדגיש עצמו רש"י ג) כתובים. של
ומרים  שאהרן דאף שפל), אדם של וטבעו (כמנהגו עונה ואינו
עה"פ). התורה מפרשי (ראה ענם ולא עליהם כעס לא עליו דברו

א.31) מב, סנהדרין

שם.32) פרש"י וראה א. כא, בסוטה יוסף רב דעת ראה
ובכ"מ).33) א. יח, (ב"ק כחו וכח דכחו מהחילוק להעיר
חוטא 34) אינו שוב חטא ולא שנותיו רוב שיצאו זה ע"ד

נעשה דהרגל הטעם דכפשוטו – סע"ב לח, זה rah(יומא ,(.
וראה  בסופה. ברכות (ירוש' יצה"ר לו שאין או טוב יצה"ר שעשה
יודע  עליו ויעיד ה"ב) פ"ב תשובה (הל' וברמב"ם פט"ו). תניא
השווה  הצד וידוע – לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות
סעיף  פד ע' ח"ב לתניא בלקו"ב (בארוכה ותפלה תורה שבתשובה

ואילך). ב

± v"n`dc`l k"be ± d`x) zeciqga n"kay dfn mb gkencke (*
oipra zelty oeyld mb `aed (n"kae ,my xekf d"c .a ,kw zeny g"ez

'ek cvn zelty :my i"yz n"dq mb d`xe) .dyn ly deprdzelty
deprc.(r"` wifgdy xnel dfa dpeekdy l"iedhnld`x) mc` lkn

.(` sirq lirl
df d"c .dgny 'da miepr etqie (hi ,hk 'iryi) t"dr i"yxt d`xe (**

.(jli`e 237 'r i"yz n"dq) i"yz
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אלא  לחטא, שייך שאינו כזו למדריגה נתעלה עצמו
שינצל envr(שהאדם מובטח אינו דרגתו מצד

אלא) ששומרתו dxezdyמחטא, היא היא מצלא,
החטא. מן ומצילתו

כמו אותו dxezdyולכן, הביאה לא ר"י, שלמד
תבואות  ורב אנפשי' וקרי לעצמו טובה להחזקת
גם  לעצמו טובה החזיק לא כמו"כ כנ"ל; שור בכח
מכיון  – מיצה"ר" "מצלא – מחטא לריחוק בנוגע
שלמד  מהתורה והמשך תוצאה רק הוא זה שגם

נעלה. אדם בסוג עתה שהוא ולא

(רק) תיתני "לא אמר שר"נ מה לבאר יש ועפ"ז
ענוה אבל חטא" רבי dlhaיראת משמת (לדעתו)

ר"י: של וענוותנותו גדולתו שידע אף –

פועל  התורה שלימוד וסבר ר"י על פליג ר"נ
iepiy– לחטא שייך שאינו עד הלומדה באדם

"עניו" להיות יכול ר"י הי' לא .35ובמילא

.Â]c"re אמר לא שר"י מה גם ליישב יש זה
ר"נ: דאיכא יר"ח תיתני לא לתנא

בגמרא  אמרי 36מסופר יצחק) (בר דר"נ "דאימי'
בכוכבים  (חוזים כלדאי לא 37לה הוה, גנבא בריך (

היכא  כי רישיך כסי לי' אמרה רישי' גלויי שבקתי'
(בקש  רחמי ובעי דשמיא אימתא עלך דתיהוו

יצה"ר  בך ישלוט שלא "נפל 37רחמים ופ"א ,"(
כו'". יצרי' אלמי' . . רישי' מעילוי' גלימא

בזה  אינו חטא ירא של ומעלתו ענינו והנה
עבירה עובר מפני lretaשאינו להיות יכול (שזה

כ"א  וכיו"ב) בו"ד רבו מורא מפני העונש, יראת
`xiyמפני`hgd על לעבור שבלב) (מדה ירא ,

וכו' השם .38רצון

שמכיון  ר"י קסבר ר"נ, של היראה משא"כ
זה ziyrpשהיא אין הרי – ותפלה ראש כיסוי ע"י

של hg`ענין z`xi ואדרבה ובנפשו, בלבו בעצם
צריך ראש פעםciledlהכיסוי בכל (כנ"ל ycgnבו

חטא  יראת אינה אז וגם דשמיא, אימתא בגמרא)

וע"י  – רחמי בעי וצ"ל היצה"ר שישלוט אפשר כי
שינוי נעשה לא כ"א eaכ"ז חטא, ירא נקרא שיהא

שניצל הנ"ל 39החטא ziiyrnרק ר"י שיטת (וע"ד
שמצילה התורה החטא)].ziiyrnבפעולת

.Ê ור"נ שר"י – הנ"ל להסברא ודוגמא מקור
הראש  כיסוי (ועד"ז התורה לימוד אם פליגי

פועל mc`aותפלה) iepiy או לחטא שייך יהי' שלא
ברכות  במס' מצינו – מפעולה ומציל מונע :40שרק

שיטיל  עד רגלים, מי כנגד ק"ש לקרוא אסור
דר"נ  פלוגתא – מים לתוכן יטיל וכמה מים. לתוכן
הכלי  שבאם סובר, ר"נ הברייתא): (בפירוש ור"י
– מים לתוכן להטיל ובא רגלים, מי כבר בה יש
רביעית, לתוכן להטיל צריך זכאי) ר' (לדעת אז
רגלים, למי המים שקדמו "בתחלה", אבל
ראשון  "ראשון כי שהן, כל במים הם מתבטלים

מתבטל" המים לתוך אשר 41שנופל סובר, ור"י ;
מים. לרביעית צריך "בתחלה" גם (- זכאי (לר'
רביעתא  לי אייתי לשמעי' ר"י "א"ל עובדא: ועביד

בתחלה  אפילו – זכאי") כר' .42דמיא

צריך  בתחלה אם – ור"י ר"נ שפלוגתת וי"ל
פלוגתא  היא – רגלים המי את לבטל מים לרביעית
טהרה  של והפעולה ה"בעלות" באופן (כללית)
האיכות  אם נמצאות: בו בהמקום וכו' וקדושה
דמים  ר"נ שיטת המקום: את וקונה פועלת לבד

שהן  כל אפילו ונעשים 43טהורים המקום "קונים"
בו  בהן 44קבוע בטיל קמא קמא ולכן

ביטול  צ"ל רגלים מי למקום כשבאים משא"כ
ר"י. לדעת משא"כ יין. רביעית שיעור כמות, ע"י

הבאה  החטא מן ההצלה – בנדו"ד גם ועד"ז
התורה  לפי 45מ(לימוד) ותפלה): הראש (ומכיסוי

באדם  "נקבע" וכו' התורה לימוד ר"נ שיטת
עושה תורה"eaהלומד, "מקום האדם עושה שינוי,

היום  יצה"ר של דרכו שהרי בטיל, קמא וקמא
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יוסף35) רב הי' שבפועל שענוותנותו eiprואף מכיון הנה –
שלדעתו זה מצד היתה ר"י עניןl`של התורה בו ,ycgפעלה

הריly`והיינו ר"נ), (לדעת לו שיש מהמעלה ענין `oiידע זה
שאף היא ענוה כי כו'rceiyהענוה. עניו הוא ובכ"ז מעלתו

בפנים). (כנ"ל
ב.36) קנו, שבת
שם.37) פרש"י
פב,38) מטות ד. נג, קרח לקו"ת סוטה. מס' סוף תויו"ט ראה

ובכ"מ. א.

יצה"ר".39) בך ישלוט "שלא הל' וכפשטות
ב.40) כה,
שם.41) פרש"י
שם.42) פרש"י שם, ברכות
מ"ז.43) פ"א  (מקואות  שהוא בכל דמטהרין מעין ממי להעיר

ה"ו). פ"ט מקואות הל' רמב"ם
דמי 44) להו דקביע כמאן יחנו הוי' דע"פ הא יומתק עפ"ז

רק לא שזהו – ב) נה, אלא zlertc(עירובין היא, קבוע החני'
קבע. נעשה עצמו דהמקום

וש"נ).45) א. יז, (ב"ק תורה אלא מים אין ממרז"ל להעיר
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כו' כך לו לידי 46אומר בא אינו בטל וכשזה –
רק  ה"ז ר"י שיטת משא"כ חטא. דיראת היפך

החטא. מעשיית מצלא שהתורה

.Á שהתורה ר"נ לדעת להבין: צריך עפ"ז אבל
לחטא, שייך שאינו הלומדה בהאדם שינוי פועלת
לרבי  אפשר הי' איך א"כ – עבודתו מצד בא שזה
מסיני, תורה שקבל משה ועאכו"כ עניו, להיות

שמו  על נקראת פעלה 47והתורה בהם גם והלא ,
וכו'. וחידוש שינוי התורה

בלקו"ת  מבואר דהנה בזה: הביאור 48וי"ל

וריב"ל  רפב"י למטה 19במחלוקת היא ענוה אם
ענוה  שכמה מכולן, גדולה שענוה או חטא, מיראת

בבחי'49הן  היא חטא יראת לידי שמביאה ענוה ,
הכתר. בבחי' – מכולן" ש"גדולה וענוה בינה,

יותר: פשוט ובסגנון

שעפ"י ענוה היא בינה שבבחי' oeaygענוה
mrhe(ור"י) משה אצל שהי' בהענוה שנת"ל וכמו ,

שלו, וחושים כחות לזולתו הי' שאם ש"חשב מפני
היא  הכתר שבבחי' וענוה יותר". למעלה מגיע הי'

(וביטול) .mvraענוה

.Ëדענוה הענין שישנו להנ"ל –mvraהוכחה
גבי ענוה מצינו והשכל: מהחשבון ,d"awdלמעלה

רז"ל  אתה 50דאמרו שם הקב"ה של גדולתו במקום
הלאezepzeprמוצא להקב"ה, בנוגע והרי –i`ce

(ח"ו). "חשבון" שייך שאין
שום gxkenומזה בלי שהיא כזו ענוה שישנה ,

בעצם  ענוה כלל, וקדוש 51חשבון מרום (וע"ד
רוח  ושפל דכא ואת שלא 52אשכון היות דעם -

"מרום  לגבי רוח" ושפל ד"דכא מעלה שום נמצאת
דכא  ב"את לשכון הוא רוצה זה, בכל וקדוש",

דוקא). רוח" ושפל

משה  אצל שהי' הענוה מעלת היא ועד"ז
לזולתו 53רבינו  הי' שאם "שחשב מה על דנוסף ,

שענוה  יותר", למעלה מגיע הי' שלו וחושים כחות
עבודה  ע"י אליהן שהגיע למעלות בשייכות היא זו
שהיא  מלמעלה), והחושים הכחות נתינת (לאחרי
משה  שהי' זה הנה וטעם; חשבון שעפ"י "ענוה"

מעלתו למרות להיותו d`eapaעניו היא – (וכיו"ב)
אדם mvra54עניו כל לגבי בטל והי' ,55.

.„"ÂÈ ידוע הלימוד 56והנה אופן ע"י שדוקא ,
שלמעלה  הכתר לבחינת מגיעים דבבלי
ור"נ  ר"י שפלוגתת לומר, יש ועפ"ז מהשתלשלות.
בכוונת  פלוגתא היא – רבי משמת ענוה בטלה אם

ענוה" בטלה רבי "משמת :57המשנה

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

ב.46) קה, שבת
כב).47) ג, (מלאכי גו' עבדי משה תורת זכרו כמ"ש
ב).48) (רנט, וישב אוה"ת ואילך). סע"ד (פא, מטות
שהן 49) ר"ל – ופליגא אמר שם) (ע"ז שתלמודא ואף

בהקדמה  השל"ה פי' (ע"ד בפ"ע בענין מדבר אחד כל מחולקים
צדיקים). או יותר גדולים בע"ת אם הפלוגתא לענין א) (לו,

גם 50) וראה בהערה. 40 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה א. לא, מגילה
שם. למגילה ד"ס פ"ד. תניא

שהענוה 51) פ"א), הענוה (שער מר"ח שם ואוה"ת בלקו"ת
המאציל". נגד לאין עצמו מחשיב "להיותו היא הכתר דספירת

] הוא בפנים המבואר כי בפנים, למש"כ סתירה מזה אין l`אבל
הענוהzxitqcהענוה כ"א] (היינו ote`ayהכתר, הכתר דספירת

iptn `l ועפ"ז כו'). שמחשיב – הנ"ל וע"ד שכלית סברא שיש
טו"ד. ע"פ שלא "עבודה" שישנה בכ"מ אפ"ל זו שענוה מובן גם
אתה  שם הקב"ה של גדולתו מוצא שאתה במקום מרז"ל וע"ד
את  מחי' ואתה במש"נ דקאי בזה הפי' שאחד – ענותנותו מוצא

המלכות. בספירת ה"ז – א) טז, (תו"א כולם
שם.52) מגילה ראה טו. נז, ישעי'

"ענוה 53) :(48 שבהערה ואוה"ת בלקו"ת הובא (שם בר"ח
והאיש  בי' דאיתמר דמשה דרגא ודא . . עילאה שכינתא דאיהו
. . בינה") הוא עילאה ד"שכינתא שם: (ובלקו"ת מאד עניו משה
מחשיב  להיותו אין נקרא והוא . . בכתר אפי' ענוה ימצא ועוד
ונחנו  ע"ה רבינו משה אמר זה ועל . . המאציל נגד לאין עצמו

על שם הוזכר ולא ענוה deprdמה". שהוא משה אצל שהי'
הוא  בקדושה אבל :(29 (שבהערה בביאוה"ז עיין אבל שבכתר.

מא  עניו משה והאיש כמ"ש ביטול בחי'בחי' לשון עניו פי' . . ד
נק' שלכן . . oliv`naביטול zefepbd q"r.'כו ארץ ענוי בשם

מורים  כולם מדה"ר י"ג אשר בר"ח "ועי' שם: להצ"צ ובביאוה"ז
ומוכח  מכולם". גדולה ענוה מרז"ל ענין וזהו . . הענוה על

deprdy.51 הערה לעיל וראה הכתר. בחי' ג"כ הוא דמשה
פעל 54) הזה שהטעם מה גופא זהו הנה שם: זכור ד"ה ראה

כו', שלו עצמי הביטול מצד הוא והשפלות הענוה (במשה) בו
לו  וגורמים כאלו טעמים אצלו מתקבלים בעצם בטל שהוא ומי

כו'. ושפלות ענוה
הוא 55) יתירה הענוה ענין ואמנם ב): קכ, (שמות תו"ח ראה

השפלה והיא כלל המדה לפי שאינו הב' ze`ivnשפלות mvra
עיי"ש  כו' מאד עניו משה והאיש שנא' ענוה הנק' הוא . . כו'

אדם. מכל למטה א"ע מרגיש הוא בזה שגם
דמשיחא  מעקבתא – מאד עניו הי' שמשה מהפירוש ולהעיר
ואילך. 106 ע' ח"א קונטרסים ספה"מ ב. סד, שם תו"ח (ראה

.(237 ע' שם תש"י ספה"מ
המשך 56) ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה

אינש  חייב רבא אמר ד"ה תש"ח ספה"מ לך. ויתן ד"ה תרס"ו
פי"א.

שגם 57) ס"ה), לעיל המבואר ע"ד גם עכ"פ. (בדוחק עוי"ל
ענין  שהוא אף החטא, מן ההצלה ענין שגם מכיון ר"נ, לדעת
שייך  זה לענין בנוגע גם לכן – שלמד מהתורה הוא מסובב חדש,
גדולה  למעלה בא הי' הכחות אותם לאחר הי' שבאם ה"חשבון",

ביר"ח, גם] – ובמילא התורה, [בלימוד יותר
הכחות  [כי ישיר באופן אינו זה ש"חשבון" שמכיון אלא
מצד  באה והיר"ח עצמו, הלימוד בנוגע רק הם מלמעלה לו שנתנו

ezcearענוה צריך כזה לחשבון לכן ,[dxiziרבי ומשמת ,dlha.
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דירושלמי) הלימוד (סדר "סיני" שהי' יוסף רב
לבחי' היא ענוה" "בטלה המשנה שכוונת ס"ל,

בינה  דבחי' החשבון) (שמצד אמר 58הענוה ולכן ,
" שהי' ור"נ אנא". דאיכא ענוה תיתני iciqgn59"לא

laa הענוה לבחי' היא המשנה שכוונת סובר, "
וענוה בעצם), (ביטול הכתר משמת efשמצד בטלה

דאיכא  חטא יראת (רק) תיתני "לא אמר לכן רבי,
אנא".
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בב 58) שמג) ע' (אגרות לקולוי"צ מס'ראה דסוף הגמ' יאור
הרים, עוקר ורבה סיני דר"י sqeiהוריות axc'בחי dpia,ipiqeהוא

ההמשכה בכתר dpianהוא מגיע ופלפול חריפות הרים עוקר אך ,
ראה  – דר"נ הלימוד אופן הוא וכו' הרים עוקר והרי עיי"ש. וכו'

.23 הערה לעיל
למעלה 59) כו' קונו עם המתחסד חסיד איזהו מענין להעיר

א). ל, בפרשתנו לקו"ת ספ"י. (תניא טו"ד ע"פ מעבודה
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כו' כך לו לידי 46אומר בא אינו בטל וכשזה –
רק  ה"ז ר"י שיטת משא"כ חטא. דיראת היפך

החטא. מעשיית מצלא שהתורה

.Á שהתורה ר"נ לדעת להבין: צריך עפ"ז אבל
לחטא, שייך שאינו הלומדה בהאדם שינוי פועלת
לרבי  אפשר הי' איך א"כ – עבודתו מצד בא שזה
מסיני, תורה שקבל משה ועאכו"כ עניו, להיות

שמו  על נקראת פעלה 47והתורה בהם גם והלא ,
וכו'. וחידוש שינוי התורה

בלקו"ת  מבואר דהנה בזה: הביאור 48וי"ל

וריב"ל  רפב"י למטה 19במחלוקת היא ענוה אם
ענוה  שכמה מכולן, גדולה שענוה או חטא, מיראת

בבחי'49הן  היא חטא יראת לידי שמביאה ענוה ,
הכתר. בבחי' – מכולן" ש"גדולה וענוה בינה,

יותר: פשוט ובסגנון

שעפ"י ענוה היא בינה שבבחי' oeaygענוה
mrhe(ור"י) משה אצל שהי' בהענוה שנת"ל וכמו ,

שלו, וחושים כחות לזולתו הי' שאם ש"חשב מפני
היא  הכתר שבבחי' וענוה יותר". למעלה מגיע הי'

(וביטול) .mvraענוה

.Ëדענוה הענין שישנו להנ"ל –mvraהוכחה
גבי ענוה מצינו והשכל: מהחשבון ,d"awdלמעלה

רז"ל  אתה 50דאמרו שם הקב"ה של גדולתו במקום
הלאezepzeprמוצא להקב"ה, בנוגע והרי –i`ce

(ח"ו). "חשבון" שייך שאין
שום gxkenומזה בלי שהיא כזו ענוה שישנה ,

בעצם  ענוה כלל, וקדוש 51חשבון מרום (וע"ד
רוח  ושפל דכא ואת שלא 52אשכון היות דעם -

"מרום  לגבי רוח" ושפל ד"דכא מעלה שום נמצאת
דכא  ב"את לשכון הוא רוצה זה, בכל וקדוש",

דוקא). רוח" ושפל

משה  אצל שהי' הענוה מעלת היא ועד"ז
לזולתו 53רבינו  הי' שאם "שחשב מה על דנוסף ,

שענוה  יותר", למעלה מגיע הי' שלו וחושים כחות
עבודה  ע"י אליהן שהגיע למעלות בשייכות היא זו
שהיא  מלמעלה), והחושים הכחות נתינת (לאחרי
משה  שהי' זה הנה וטעם; חשבון שעפ"י "ענוה"

מעלתו למרות להיותו d`eapaעניו היא – (וכיו"ב)
אדם mvra54עניו כל לגבי בטל והי' ,55.

.„"ÂÈ ידוע הלימוד 56והנה אופן ע"י שדוקא ,
שלמעלה  הכתר לבחינת מגיעים דבבלי
ור"נ  ר"י שפלוגתת לומר, יש ועפ"ז מהשתלשלות.
בכוונת  פלוגתא היא – רבי משמת ענוה בטלה אם

ענוה" בטלה רבי "משמת :57המשנה
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ב.46) קה, שבת
כב).47) ג, (מלאכי גו' עבדי משה תורת זכרו כמ"ש
ב).48) (רנט, וישב אוה"ת ואילך). סע"ד (פא, מטות
שהן 49) ר"ל – ופליגא אמר שם) (ע"ז שתלמודא ואף

בהקדמה  השל"ה פי' (ע"ד בפ"ע בענין מדבר אחד כל מחולקים
צדיקים). או יותר גדולים בע"ת אם הפלוגתא לענין א) (לו,

גם 50) וראה בהערה. 40 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה א. לא, מגילה
שם. למגילה ד"ס פ"ד. תניא

שהענוה 51) פ"א), הענוה (שער מר"ח שם ואוה"ת בלקו"ת
המאציל". נגד לאין עצמו מחשיב "להיותו היא הכתר דספירת

] הוא בפנים המבואר כי בפנים, למש"כ סתירה מזה אין l`אבל
הענוהzxitqcהענוה כ"א] (היינו ote`ayהכתר, הכתר דספירת

iptn `l ועפ"ז כו'). שמחשיב – הנ"ל וע"ד שכלית סברא שיש
טו"ד. ע"פ שלא "עבודה" שישנה בכ"מ אפ"ל זו שענוה מובן גם
אתה  שם הקב"ה של גדולתו מוצא שאתה במקום מרז"ל וע"ד
את  מחי' ואתה במש"נ דקאי בזה הפי' שאחד – ענותנותו מוצא

המלכות. בספירת ה"ז – א) טז, (תו"א כולם
שם.52) מגילה ראה טו. נז, ישעי'

"ענוה 53) :(48 שבהערה ואוה"ת בלקו"ת הובא (שם בר"ח
והאיש  בי' דאיתמר דמשה דרגא ודא . . עילאה שכינתא דאיהו
. . בינה") הוא עילאה ד"שכינתא שם: (ובלקו"ת מאד עניו משה
מחשיב  להיותו אין נקרא והוא . . בכתר אפי' ענוה ימצא ועוד
ונחנו  ע"ה רבינו משה אמר זה ועל . . המאציל נגד לאין עצמו

על שם הוזכר ולא ענוה deprdמה". שהוא משה אצל שהי'
הוא  בקדושה אבל :(29 (שבהערה בביאוה"ז עיין אבל שבכתר.

מא  עניו משה והאיש כמ"ש ביטול בחי'בחי' לשון עניו פי' . . ד
נק' שלכן . . oliv`naביטול zefepbd q"r.'כו ארץ ענוי בשם

מורים  כולם מדה"ר י"ג אשר בר"ח "ועי' שם: להצ"צ ובביאוה"ז
ומוכח  מכולם". גדולה ענוה מרז"ל ענין וזהו . . הענוה על

deprdy.51 הערה לעיל וראה הכתר. בחי' ג"כ הוא דמשה
פעל 54) הזה שהטעם מה גופא זהו הנה שם: זכור ד"ה ראה

כו', שלו עצמי הביטול מצד הוא והשפלות הענוה (במשה) בו
לו  וגורמים כאלו טעמים אצלו מתקבלים בעצם בטל שהוא ומי

כו'. ושפלות ענוה
הוא 55) יתירה הענוה ענין ואמנם ב): קכ, (שמות תו"ח ראה

השפלה והיא כלל המדה לפי שאינו הב' ze`ivnשפלות mvra
עיי"ש  כו' מאד עניו משה והאיש שנא' ענוה הנק' הוא . . כו'

אדם. מכל למטה א"ע מרגיש הוא בזה שגם
דמשיחא  מעקבתא – מאד עניו הי' שמשה מהפירוש ולהעיר
ואילך. 106 ע' ח"א קונטרסים ספה"מ ב. סד, שם תו"ח (ראה

.(237 ע' שם תש"י ספה"מ
המשך 56) ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה

אינש  חייב רבא אמר ד"ה תש"ח ספה"מ לך. ויתן ד"ה תרס"ו
פי"א.

שגם 57) ס"ה), לעיל המבואר ע"ד גם עכ"פ. (בדוחק עוי"ל
ענין  שהוא אף החטא, מן ההצלה ענין שגם מכיון ר"נ, לדעת
שייך  זה לענין בנוגע גם לכן – שלמד מהתורה הוא מסובב חדש,
גדולה  למעלה בא הי' הכחות אותם לאחר הי' שבאם ה"חשבון",

ביר"ח, גם] – ובמילא התורה, [בלימוד יותר
הכחות  [כי ישיר באופן אינו זה ש"חשבון" שמכיון אלא
מצד  באה והיר"ח עצמו, הלימוד בנוגע רק הם מלמעלה לו שנתנו

ezcearענוה צריך כזה לחשבון לכן ,[dxiziרבי ומשמת ,dlha.
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דאיכא  חטא יראת (רק) תיתני "לא אמר לכן רבי,
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א). ל, בפרשתנו לקו"ת ספ"י. (תניא טו"ד ע"פ מעבודה
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בב 58) שמג) ע' (אגרות לקולוי"צ מס'ראה דסוף הגמ' יאור
הרים, עוקר ורבה סיני דר"י sqeiהוריות axc'בחי dpia,ipiqeהוא

ההמשכה בכתר dpianהוא מגיע ופלפול חריפות הרים עוקר אך ,
ראה  – דר"נ הלימוד אופן הוא וכו' הרים עוקר והרי עיי"ש. וכו'

.23 הערה לעיל
למעלה 59) כו' קונו עם המתחסד חסיד איזהו מענין להעיר

א). ל, בפרשתנו לקו"ת ספ"י. (תניא טו"ד ע"פ מעבודה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א', בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו ואשר זה כמה חדשים שחי בבדידות 

מוחלטת, ולכן עלה בדעתו שכדאי להתקבל בישיבה בחו'"ל וכו'.

ואם לקולי ישמע, יסיח דעתו לגמרי מלהיות בבדידות וכן מלעזוב אה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו 

בב"א, כי אם יעשה כל מה שביכולתו להשתלב בקבוץ דתי וכיו"ב, כוונתי לשלב ענין של פרנסה עם 

אוירה דתית דוקא. ולאט לאט יחזור למנוחת נפשו ולהכנה בחיים טובים שהרי בורא עולם משגיח על 

כאו"א בהשגחה פרטית, ובמשך הזמן יתברר ג"כ בהנוגע לבנין בית בישראל, אם הענין אודותו כותב 

או וכו' כיון שאינו ברור כ"כ במכתבו מצבו עתה.

ויהי רצון שישכח על המרירות שלו לגמרי, וכשיחקור יראה שאצל כו"כ ישנם מאורעות מעין 

אלו שכותב אודותם, ובכל זה מחזקים מעמד ולא עוד אלא שבמשך זמן לא ארוך מתבססים בחיים 

ועוזרים גם לאחרים נחשלים, ואין לך סיפוק גדול יותר בכגון זה, והשם יתברך יצליחו שיהי' כל זה 

בהקדם ממה שמשער.

תקותי חזקה שמכאן ולהבא חי על פי הוראות תורתנו תורת חיים בחיי היום יומים, והרי זהו 

הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת באופן דמוסיף והולך.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת 

הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לב

בראשית א, ו – ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים 
ויהי מבדיל בין מים למים

"מבדיל" בגי' אלקים – גבורה, דגבורה ענינם הוא 
לחתך ולחלק, כמו שרואים בכמה ענינים

הרקיע,  נברא  הגבורה1  מדת  שלנגד  שני  ביום 
המבדיל בין מים למים.

והנה הגבורות ענינם הוא לחתך ולחלק את הדבר, 
כמו שהרקיע שביום שני הוא להיות מבדיל בין מים 
מע'  אור  במאורי  כמ"ש  אלקים2  גי'  מבדי"ל  למים, 

מבדיל ע"ש3.
והרי גבורה היא מדה הב' בז' ימי4 הבנין, ואות ב' 

מורה על התחלקות לשנים.
ישראל,  לוי  כהן  שהם  שבהגדה  מצות  בהג'  וכן 
ונקרא  לשנים5,  חולקין  גבורה  שלנגד  דלוי  המצה 
יח"ץ שהוא מספר חצי גבור"ה6 וכמ"ש7 פלג אלקים, 

שאלקים גבורות נחלקין לשנים.
וכן לילה שהיא לנגד מדת הגבורה )ועיין בזוה"ק8 

1( ראה לקוטי תורה פרשת אמור ל, ד. תורת חיים בראשית ח, ד.
2( מבדיל בגי' 86, וכן אלקי"ם. עיין גם לקמן סימן יח.

הוא  אך  חלק,  אך  רז"ל  )וכמאמר  לחלק  שפעולתם  כשם  "הנה   )3
מיעוט בחי' גבורות, פעולתו הוא לחלק(, כמו כן הם עצמן נחלקות 
ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל בישעי' מכתב לחזקי' תראה  לשתים. 

שם שהגבורות נחלקות לשתים" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
4( ראה תורת מנחם התוועדויות חלק כח עמוד 277.

5( ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן תע"ה סעיפים ג, ט.
6( גבורה בגי' 216, וחציו הוא 108, בגי' יח"ץ.

7( תהלים סה, י.
8( וז"ל: ויקרא אלהי"ם לאור יום, דא אברהם דאיהו נהורא דיממא 
היום(,  אור  הנקרא  החסד  מדת  שהוא  לפי  אברהם  הוא  היום  )אור 
הולך  )ואור שלו  דיומא  ואתתקף בתקונא  ונהיר  אזיל  דיליה  ונהורא 
ומאיר ומתחזק יותר בתקון של כל יום ויום, ר"ל שאור החסד של יום 
הראשון מתפשט ומאיר בכל ששת ימי בראשית(, ובגין כך ולכן מה 
כתיב ואברהם זקן בא בימים )פירושו( באינון נהורין דנהרין )שמדת 
החסד של אברהם בא והאיר באותם האורות של הו"ק(, ואיהו סיב, 
כדין אזיל ונהיר )פי' אפילו שנעשה זקן עכ"ז הי' הולך ומאיר במדת 
החסד שלו(, כד"א הולך ואור עד נכון היום )פי' מדת החסד שהוא 
אור היום הולך ומאיר בכל פעם יותר עד נכון היום, כך אברהם כל 
יותר(,  ומזקין הי' אור החסד שבו מתרבה ומתפשט  מה שהי' הולך 
ובגין כך )ולכן עליו נאמר( ויקרא אלהי"ם לאור יום )פי' לאור שהוא 

פ' תלדות דקמ"ב ע"א( נחלקת לשנים, כמ"ש9 ויחלק 
עליהם לילה וכו'.

ויעקב אמר על שמעון ולוי שהם בחי' גבורות דינא 
קשיא, אחלקם ביעקב10, הרי שהגבורות נחלקין לב'.

מובן  מלחמה  ששלל  מלחמה,  בשלל  מצינו  וכן 
בחי'  מלחמה  ע"י  ניטל  כי  גבורות  מבחי'  שהוא 
במלחמה  להיורד  חלק  לשנים,  נחלק  הוא  גבורות, 
וחלק להישב על הכלים כמ"ש בשמואל א' סי' ל'11. 
ועיין בפרש"י בחומש בפסוק12 בלעדי רק אשר אכלו 
כי  הגבורה,  ממדת  הוא  במלחמה  היורד  הנערים, 

בעל13 מלחמות הוא לנגד גבורה וכו'.
וכן שלל מדין נחלק לשנים, חציו לתפסי המלחמה 

וחציו לכל העדה14.
נמצא הגבורות נחלקין לשנים.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד סד

החסד קרא יום, כי כמו שהיום מתרבה ומתגדל כך מתרבה ומתגדל 
אור החסד של אברהם(.

יצחק  נקרא  )חשך  חשך  דאיהי  יצחק  דא  לילה,  קרא  ולחשך  ומ"ש 
בסוד מדת הגבורה(, ואיהו אזיל לקבלא ליליא בגויה )שהיא הולכת 
לקבל בתוכה לילה(, ובג"כ איהו כד סיב )ולכן כל מה שהזקין יצחק 
עיניו,  החשיכו  לכן  במדתו  הגבורה  שהוא  החשך  יותר  נתחזק  יותר 
)פי'  מראות  עיניו  ותכהין  יצחק  זקן  כי  ויהי  כתיב  מה  לדבר(  וראי' 
ודאי  הוא  הכי  הגבורה שבו(,  תוקף מדת  לפי  לגמרי  עיניו  שנחשכו 
צריך  הי'  הגבורה  תיקון  שלצורך  ודאי  הוא  )וכן  לאתחשכא  דבעא 
להיות נחשך לגמרי(, ולאתדבקא בדרגיה כדקא יאות )כדי להתדבק 

במדרגתו שבהגבורה כראוי(.
9( בראשית יד, טו.

10( שם מט, ז. )ראה גם לקמן סימן   (.
11( פסוק כד "כי כחלק הירד למלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדיו 

יחלקו".
יד, כד. "בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים  12( בראשית 
אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם". ופרש"י הנערים, 
עבדי אשר הלכו אתי, ועוד ענר אשכול וממרא וגו'. אף על פי שעבדי 
על  ישבו  וחביריו  וענר  ויכם,  ועבדיו  הוא  שנאמר  למלחמה,  נכנסו 
דוד שאמר  למד  וממנו  חלקם.  יקחו  הם  הכי  אפילו  לשמור,  הכלים 
)שמואל-א ל, כד( כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו 

יחלקו.
13( ראה תורת חיים שמות-בשלח עמוד קסח, א.

14( במדבר לא, כז. ראה המשך הענין בלקוטי לוי יצחק שם דהגבורות 
נחלקות לשנים חציין בגבורה וחציין ביסוד.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

כט  חוברת

הכל  אבל פסח, לערב השייכים העניינים כל על בעלי עם לדבר היה ניתן עוד החמץ מכירת שעת עד

לגמרי. החמץ את לבטל כדי הנדרש ככל חובתו ידי יצא לא עדיין שמא – מורא מתוך היה

המכירה. שטר חתימת תהליך החל לאחרֿמכן

בעיר... בתיֿהעסק כל של לבעלֿהבית הפך אחד ביום – גאווה מלא לביתנו מגיע היה הגוי

עם  מסתגר בעלי היה בלבד, ידיֿחובה לצאת שנועדה שטחית, כפעולה תיראה לא שהמכירה כדי

את  השטר. נוסח כל את לרוסית עבורו ומתרגם – לחדר להיכנס הותר לא לאיש – עבודתו בחדר הגוי

בשטר, המפורטים החמץ ממוצרי אחד סוג אפילו מלתרגם החסיר ולא היטב, בעלי ידע הרוסית השפה

בעיקר  עניינו הגוי את העיר. אל החמץ את והמובילות  ים בלב הנמצאות בספינות המצוי החמץ כל וכן

ללבו... יותר קרובים שהיו ויין, ליי"ש הגדולים בתיֿהמסחר

שהלה  עד גדולה, כה אימה הגוי על הטיל המכירה, למעשה התייחס שבה התהומית ברצינות בעלי,

האחרון  היום עד לבתיֿהעסק להיכנס לאיש אניח "לא ושוב: שוב ואומר ופחד, מורא כשכולו יושב היה

יודע  אני הרב, כן, כן, בעלֿהבית. הוא אני – רב כסף סכום לי ייתנו אם אפילו שלכם. הפסח חג של

ביותר. רצינית פנים בארשת מביתנו ויוצא הפורמליות, הפעולות כל את לבצע מסיים היה הגוי הכל".

וואלף  בערע ר' של נכדו לביתנו הגיע אני, זוכרת אחת, והתרחק 116פעם מפעל, מנהל אז היה שכבר ,

בחדר  נוכח להיות לו שיניח בבעלי הפציר הוא קרובות. לעתים לבקר נהג אותנו היראים. מקהל במקצת

שבמהלכה  – שם שהייתו את סיים הוא נענתה. שבקשתו עד הגוי, עם העסקה ביצוע בשעת עבודתו

שנוצרה  האווירה היתה זו זיעה. ונוטף חיוור כשכולו ויצא שעות, מספר כעבור – במתרחש מרחוק הביט

שם.

ביותר. קשה עבודה סיום אחרי כמו לרווחה נושם בעלי היה המכירה סיום לאחר

הסדר  ליל
שהיתה  ודבר דבר בכל רב כה להט מתוך נשמתו את הכניס בעלי ליוםֿטוב. ההכנות החלו לאחרֿמכן

שי  בבית.לו הנמצאים כל ועלֿידי כולו, הבית בכל הורגש שהדבר עד לחג, להכנות יכות

עדיין  היו ילדינו רב. זמן נמשכה הסעודה ואורחים. המשפחה בני כמובן, נכחו, "הסדר" בעריכת

ההגדה. בענייני אתם להתפלפל היה שניתן מי היו האורחים מבין גם והרי בבית,

השירים" "שיר ואומר בחדרו מסתגר בעלי היה בלילה, מאוחרת בשעה הסעודה, שנסתיימה .117לאחר

אותן  לתאר וקשה כדוגמתן, לבכות יכולים הכל שלא רם, בקול שכאלה, בכיות נשמעו החדר מתוך

במלים.

אחד  לדלת. מעבר בעלי של השירים" "שיר לאמירת אורחים שני הקשיבו אחת שפעם זוכרת אני

הדבר  היה אם שגם אמר השני זאת; ישכח לא ולעולם מעולם, הזה כדבר שמע לא שהוא לי אמר מהם

מלשמוע. מתעייף היה לא הוא לילות, שני עוד נמשך

של 116) כרבה כיהן מוהרש"ב. ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר צדק, הצמח אדמו"ר מחסידי קוזבניקוב, זאב דוב ר' הרה"ח
ע' ה'ש"ת תרצ"וֿחורף השיחות ספר אודותו ראה מקומו. את מילא ורלוי"צ תרס"ח, טבת בכ"ז פטירתו עד יקטרינוסלב

.349 ע' (וש"נ). ואילך 231
תשכ"ז 117) הפסח דחג א' יום .(159 ע' ח"ג תשכ"ה התוועדויות מנחם (תורת ס"י תשכ"ה הפסח חג לילות ר"ד ראה

ושם: בשוה"ג). 230 ע' ח"ד תש"נ התוועדויות מנחם (תורת תש"נ תצא ש"פ שיחת קלד). ע' ח"א במסיבו (המלך ס"ג
ניסן  חב"ד מנהגי אוצר וראה ז"ל". אאמו"ר שנהג כפי – שני בליל ובפרט הסדר, בליל השירים שיר לומר נוהגין "שיש

והתפשטותו. זה למנהג מקורות – [ס"ג] רה ע'



לג

כט  חוברת

הכל  אבל פסח, לערב השייכים העניינים כל על בעלי עם לדבר היה ניתן עוד החמץ מכירת שעת עד

לגמרי. החמץ את לבטל כדי הנדרש ככל חובתו ידי יצא לא עדיין שמא – מורא מתוך היה

המכירה. שטר חתימת תהליך החל לאחרֿמכן

בעיר... בתיֿהעסק כל של לבעלֿהבית הפך אחד ביום – גאווה מלא לביתנו מגיע היה הגוי

עם  מסתגר בעלי היה בלבד, ידיֿחובה לצאת שנועדה שטחית, כפעולה תיראה לא שהמכירה כדי

את  השטר. נוסח כל את לרוסית עבורו ומתרגם – לחדר להיכנס הותר לא לאיש – עבודתו בחדר הגוי

בשטר, המפורטים החמץ ממוצרי אחד סוג אפילו מלתרגם החסיר ולא היטב, בעלי ידע הרוסית השפה

בעיקר  עניינו הגוי את העיר. אל החמץ את והמובילות  ים בלב הנמצאות בספינות המצוי החמץ כל וכן

ללבו... יותר קרובים שהיו ויין, ליי"ש הגדולים בתיֿהמסחר

שהלה  עד גדולה, כה אימה הגוי על הטיל המכירה, למעשה התייחס שבה התהומית ברצינות בעלי,

האחרון  היום עד לבתיֿהעסק להיכנס לאיש אניח "לא ושוב: שוב ואומר ופחד, מורא כשכולו יושב היה

יודע  אני הרב, כן, כן, בעלֿהבית. הוא אני – רב כסף סכום לי ייתנו אם אפילו שלכם. הפסח חג של

ביותר. רצינית פנים בארשת מביתנו ויוצא הפורמליות, הפעולות כל את לבצע מסיים היה הגוי הכל".

וואלף  בערע ר' של נכדו לביתנו הגיע אני, זוכרת אחת, והתרחק 116פעם מפעל, מנהל אז היה שכבר ,

בחדר  נוכח להיות לו שיניח בבעלי הפציר הוא קרובות. לעתים לבקר נהג אותנו היראים. מקהל במקצת

שבמהלכה  – שם שהייתו את סיים הוא נענתה. שבקשתו עד הגוי, עם העסקה ביצוע בשעת עבודתו

שנוצרה  האווירה היתה זו זיעה. ונוטף חיוור כשכולו ויצא שעות, מספר כעבור – במתרחש מרחוק הביט

שם.

ביותר. קשה עבודה סיום אחרי כמו לרווחה נושם בעלי היה המכירה סיום לאחר

הסדר  ליל
שהיתה  ודבר דבר בכל רב כה להט מתוך נשמתו את הכניס בעלי ליוםֿטוב. ההכנות החלו לאחרֿמכן

שי  בבית.לו הנמצאים כל ועלֿידי כולו, הבית בכל הורגש שהדבר עד לחג, להכנות יכות

עדיין  היו ילדינו רב. זמן נמשכה הסעודה ואורחים. המשפחה בני כמובן, נכחו, "הסדר" בעריכת

ההגדה. בענייני אתם להתפלפל היה שניתן מי היו האורחים מבין גם והרי בבית,

השירים" "שיר ואומר בחדרו מסתגר בעלי היה בלילה, מאוחרת בשעה הסעודה, שנסתיימה .117לאחר

אותן  לתאר וקשה כדוגמתן, לבכות יכולים הכל שלא רם, בקול שכאלה, בכיות נשמעו החדר מתוך

במלים.

אחד  לדלת. מעבר בעלי של השירים" "שיר לאמירת אורחים שני הקשיבו אחת שפעם זוכרת אני

הדבר  היה אם שגם אמר השני זאת; ישכח לא ולעולם מעולם, הזה כדבר שמע לא שהוא לי אמר מהם

מלשמוע. מתעייף היה לא הוא לילות, שני עוד נמשך

של 116) כרבה כיהן מוהרש"ב. ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר צדק, הצמח אדמו"ר מחסידי קוזבניקוב, זאב דוב ר' הרה"ח
ע' ה'ש"ת תרצ"וֿחורף השיחות ספר אודותו ראה מקומו. את מילא ורלוי"צ תרס"ח, טבת בכ"ז פטירתו עד יקטרינוסלב

.349 ע' (וש"נ). ואילך 231
תשכ"ז 117) הפסח דחג א' יום .(159 ע' ח"ג תשכ"ה התוועדויות מנחם (תורת ס"י תשכ"ה הפסח חג לילות ר"ד ראה

ושם: בשוה"ג). 230 ע' ח"ד תש"נ התוועדויות מנחם (תורת תש"נ תצא ש"פ שיחת קלד). ע' ח"א במסיבו (המלך ס"ג
ניסן  חב"ד מנהגי אוצר וראה ז"ל". אאמו"ר שנהג כפי – שני בליל ובפרט הסדר, בליל השירים שיר לומר נוהגין "שיש

והתפשטותו. זה למנהג מקורות – [ס"ג] רה ע'

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑,הּנׂשיאים חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּל ,חּיי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻחלׁשה

הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּבהדלקתן ∑E˙ÏÚ‰a.ּגדֹולה ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
היתה  ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלׁשֹון

ּומיטיב  עֹומד הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, ‰Bn¯‰.לפני Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈«¿»ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
מנֹורה  ׁשל ּבגּוף ‰B¯p˙.אּלא ˙Ú·L e¯È‡È∑ למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה ְְֶֶָָ»ƒƒ¿««≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהאמצעי
צרי הּוא .לאֹורּה ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi zegiy ihewl)(9

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב מדליקמדליקמדליקמדליק ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ח, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּכהנים.ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב- הן מדליקמדליקמדליקמדליק עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמר  את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הּקרּבן). ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת(הקרבת החיצֹון.אתאתאתאת הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 'nr a"g y"ewl t"r)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת:::: ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יאיריאיריאיריאירּוּוּוּו ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ממממּוּוּוּולללל אתאתאתאת־־־־ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ב)ּבּבּבּבהעלתהעלתהעלתהעלת (ח, ְְְְֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, ה'.(משלי ּבאֹור מאירה מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

על  הּמסּתירֹות העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון אּלא לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא
ה'. אֹור

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", "ׁשבעת ּבכל ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת לקו"ת וזֹוהי (ראה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ג) כט, מאליה"במדבר עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר א)את כא, מאליה (שבת ותתלהט ּתתלהב ׁשּנׁשמתם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לקֹונם. ְֲַָָָּבעבֹודתם
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו ה"ז)ו"הדלקה" פ"ט המקדש ביאת הל' :(רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

"זר" וגם ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת הּנרֹות" ּב"העלאת הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻאל
לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב ׁשלֹום, ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מי"ב)מצּוה פ"א ּכל (אבות ׁשחֹובת , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

עֹולה  ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, נעלם נׁשמתם ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד
עזרא עזרא עזרא עזרא מאליה". אבןאבןאבןאבן ֵֵֶָ

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

aÔ¯‰‡ Ï‡ ¯ac הדלקת ּבמצות חּיב הּוא ּכי . «≈∆«¬…ְְְִִַַַַָָ
‰Bn¯‰הּנר: Èt ÏeÓ Ï‡ והאיר ּפירּוׁש . ֵַ∆¿≈«¿»ְִֵֵ

יֹוצאה, – האיר מּלת והּנה ּפניה. עבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאל
האירה. והארץ יאירּו. ּכן, ואין נרי. ּתאיר ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּכמֹו

יהיה  הּדּבּור ּכי להֹורֹות הּפרׁשה, זאת ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹונסמכה
יכּבה: ולא ּדלּוק הּנר יהיה ׁשם ּכי ּבּלילה. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגם

בקרבו  אשר  והאספסוף   – ד-ה  יא, 
בני  גם  ויבכו  וישובו  תאוה  התאוו 
בשר יאכילנו  מי  ויאמרו   ישראל 
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את 
הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת 

הבצלים ואת השומים

"וה"א-ספסף",  נוט'  "והאספסף"  מ"ש  רמז 
וה"א  דאותיות  דגרם  להעגל,  רמז  פר,  בגי'  ספסף 
יהי' הכסא  ולעתיד  )ו"ה משם, א' מכסא(,  חסרים 

והשם שלם וכו'

והאספסף אשר בקרבו כו'. יש לתמות מפני מה קורא 
מה  נודע  לומר  יש  ואפשר  אספסף.  רב  לערב  הזה  בפעם 
שבגלות חסרים אותיות "הוא" הוא מתנוצץ מכח ערב רב 
אשר עשו את העגל כבזוהר חדש ע"פ על אלה אני בוכי' 

ע"ש.
בו  אשר  הגלות  מרירת  ר"ל  )"והא(  רימז  זה  ואפשר 
נחסרים אותיות "וה" להשם ו" אלף" למלת "כסא" כמ"ש 
כי יד על כס יה1 כו'. הנה זה גרם "ספסף" אשר בקרבו, הם 
ערב רב כברש"י ז"ל ר"ל על עשותם העגל ולרמז "ספסף" 
את  וימירו  כמ"ש  פר  שור  את  עבדו  אשר  ר"ל  פ"ר,  גימ' 

כבודם בתבנית שור כו'.
חזרו  ר"ל  תאוה"  "התאוו  אומר  לזה  ומה  איך  ומפרש 
למקורם ולתאוותם הראשון אשר עבדו במצרים את הטלה 
כנודע, ועל ידי זה "וישבו ויבכו גם בני ישראל" ר"ל גם בני 
ישראל חטאו במקצת, עיין ר' משה אלשיך זלה"ה בפרשת 

תשא, ועל ידי זה גרמו בכי' לדורות בחורבן בית המקדש.
הע"ר,  גרמו  אשר  הראשון  חטא  פירש  עתה  עד  והנה 
יאכילנו  "מי  הע"ר  "ויאמרו"  שני  חטא  ופירש  בא  ועתה 
בשר" עתה במדבר, והנה זה ימים רבים "זכרנו" את טעם 
"הדגה אשר נאכל" לעתיד "במצרים" כי כל ישעם וכל חפץ 
יעכב  מי  עתה  גם  וא"ת  כנודע,  למצרים  לשוב  הי'  הע"ר 
בידך לאכול בשר הלא מקנה רב הי' להם, לזה, אומר שם 
אמר  לזה  מה,  מפני  ודגים  בשר  לאכול  רשאים  במצרים 
)"חנם( בלא מצות דייקא ואין מצווים על השחיטה ובדיקה 
ומליחה וניקור, וגם אין להם לירא פן יטמטם את לבם כי 
אין המצות נוהג בהם במצרים, משא"כ "ועתה" בהסתפח 
הנפש  את  לסגף  יבשה"  "נפשנו  להיות  צריך  לישראל 

בצומות וכיוצא למעט באכילת בשר.
ומפרש מפני מה לזה אומר הלא "אין כל" ר"ל אי אפשר 
המן" זה "הנשמה היינו  כל "בלתי אל  להיות צדיק הנקרא 
מזון רוחני ג' אותיות הם ג' קוים רמז על השין ושאר אותיות 
לא  אם  אפשר  אי  וזה  השכל  עיני  "עינינו"  בתיבה,  הם 
בסיגוף החומר, וז"א "מי יאכילנו בשר" ר"ל אף אם רצונינו 

1( כמ"ש כי יד על כס יה: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בשלח סימן 

תנב, ובהנסמן שם.

מלאכול  בידינו  יעכבו  הישראל  אמנם  ובקר  צאן  לשחוט 
והם בעצמם אפשר לא בקיאים היו בשחיטה ובדיקה.

ידי  ועל  ישראל"  בני  גם  ויבכו  "וישובו  גרמו  הע"ר  א"י 
של  בשר"  יאכילנו  "מי  בגלות  האומות  "ויאמרו"  גרמו  זה 
את  "זכרנו  כו',  נשבע  לא  מבשרו  יתן  מי  כמ"ש  ישראל 
זכרים  זרקו  ר"ל שם  נאכל במצרים"  דייקא "אשר  הדגה" 
והגוים באכלם את הדגים טעמו  ובלעו דגים אותם  ליאור 
טעם בשר ישראל כן אומרים האומות עלינו בגלות בגלות 

המר הזה לבלוע אותנו.
כי  נביא  ידי  לנו אבינו שבשמים על  אמנם כבר הבטיח 
וז"א  כו',  כלה  אעשה  לא  ואותך  הגוים  בכל  כלה  אעשה 
"חנם" ר"ל הם אומרים כך אמנם דבריהם הוא חנם, כי לא 
והם  כלים  חצי  חז"ל  כמאמר  בישראל  כלה  לעשות  יוכלו 
שבט  אשור  הוי  כמ"ש  האומות  על  רמז  חצי  כלים,  אינם 

אפילו כו' ודוק.
אור פני משה

פי' הפסוק, ומבאר עפי"ז הטעם שהקב"ה יעשה 
ויין  אווזות  ובר  הבר  שור  מלויתן  לע"ל  סעודה 

המשומר

אינו  לכאורה  כו'.  הדגה  את  זכרנו  כו'  בשר  יאכילנו  מי 
מובן מה ענין לבשר זכרנו את הדגה.

ונבאר כי במן טעמו כל הטעמים שרצו לטעום בו רק זה 
המאכל שהי' ידוע להם הטעם הי' ממשיכים במחשבה במן 
לטעום בה זה הטעם, אבל זה המאכל שלא טעמו עדיין לא 
ידעו האיך להמשיך טעמו במן, והנה טעם בשר כשר דהיינו 
בלא  מבשר  אחר  טעם  לו  יש  כמצוה  ומליחה  בשחיטה 
שחיטה ומליחה, והנה במצרים היו אוכלים בשר בלא מצוה 
הטעם  אבל  ידעו,  הטעם  זה  ומליחה,  שחיטה  בלא  דהיינו 
מבשר הנעשה כמצותה זה לא ידעו עדיין טעמו וכאן אחר 
מתן תורה שנצטווינו בבשר של מצות הנ"ל זה הטעם לא 
דגים  טעם  אבל  בו,  לטעום  כדי  במן  להמשיך  איך  ידעו 
שום  בה  הי'  שלא  טעמן  נשתנה  שלא  מחמת  במן  טעמו 
מצוה, וזהו שאמרו מי יאכילנו בשר כו' כדי לטעום טעמו 
אחר כך במן, זכרנו את הדגה עם דג אנו יכולין לטעום במן 

אבל טעם בשר לא כנ"ל.
לבא  לעתיד  סעודה  יעשה  הוא  ברוך  שהקדוש  וזהו 
מלויתן ושור הבר ובר אווזות ויין המשומר, כי באמת יאכלו 
יעשה  לכך  מצרים  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן2  ישראל  בני 
כדי  אלו  מהדברים  לבא  לעתיד  הצדיקים  סעודת  הקב"ה 
שאחר זה כשיאכלו המן יטעמו המאכלים שאכלו בסעודה, 

ובמי באר יטעמו כל המשקים כאשר הי' ביציאת מצרים.
קדושת לוי

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  מצרים:  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן   )2

בשלח במפתחות, ערך "פרשת הָמן" עמוד 783.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בהעלותך
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(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑,הּנׂשיאים חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּל ,חּיי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻחלׁשה

הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּבהדלקתן ∑E˙ÏÚ‰a.ּגדֹולה ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
היתה  ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלׁשֹון

ּומיטיב  עֹומד הּכהן ׁשעליה הּמנֹורה, ‰Bn¯‰.לפני Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈«¿»ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
מנֹורה  ׁשל ּבגּוף ‰B¯p˙.אּלא ˙Ú·L e¯È‡È∑ למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה ְְֶֶָָ»ƒƒ¿««≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, הּפתילֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהאמצעי
צרי הּוא .לאֹורּה ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi zegiy ihewl)(9

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב מדליקמדליקמדליקמדליק ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ח, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּכהנים.ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ידי על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן ּוּוּוּומטיבמטיבמטיבמטיב- הן מדליקמדליקמדליקמדליק עׂשה אהרן - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמר  את ולא קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו (הדלקתם), הּגמר את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הּקרּבן). ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת(הקרבת החיצֹון.אתאתאתאת הּמזּבח על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, היתה הּנרֹות הדלקת - ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 'nr a"g y"ewl t"r)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתת:::: ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יאיריאיריאיריאירּוּוּוּו ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ממממּוּוּוּולללל אתאתאתאת־־־־ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ב)ּבּבּבּבהעלתהעלתהעלתהעלת (ח, ְְְְֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, ה'.(משלי ּבאֹור מאירה מּיׂשראל אחד ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

על  הּמסּתירֹות העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון אּלא לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא
ה'. אֹור

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", "ׁשבעת ּבכל ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת לקו"ת וזֹוהי (ראה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ג) כט, מאליה"במדבר עֹולה ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר א)את כא, מאליה (שבת ותתלהט ּתתלהב ׁשּנׁשמתם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לקֹונם. ְֲַָָָּבעבֹודתם
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו ה"ז)ו"הדלקה" פ"ט המקדש ביאת הל' :(רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

"זר" וגם ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת הּנרֹות" ּב"העלאת הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻאל
לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב ׁשלֹום, ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מי"ב)מצּוה פ"א ּכל (אבות ׁשחֹובת , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

עֹולה  ׁשלהבת ׁש"ּתהא עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, נעלם נׁשמתם ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד
עזרא עזרא עזרא עזרא מאליה". אבןאבןאבןאבן ֵֵֶָ

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשּנה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו .להּגיד «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

aÔ¯‰‡ Ï‡ ¯ac הדלקת ּבמצות חּיב הּוא ּכי . «≈∆«¬…ְְְִִַַַַָָ
‰Bn¯‰הּנר: Èt ÏeÓ Ï‡ והאיר ּפירּוׁש . ֵַ∆¿≈«¿»ְִֵֵ

יֹוצאה, – האיר מּלת והּנה ּפניה. עבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאל
האירה. והארץ יאירּו. ּכן, ואין נרי. ּתאיר ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּכמֹו

יהיה  הּדּבּור ּכי להֹורֹות הּפרׁשה, זאת ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹונסמכה
יכּבה: ולא ּדלּוק הּנר יהיה ׁשם ּכי ּבּלילה. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגם



jzelrdaלו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr g"lg y"ewl t"r)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן אהרן אהרן אהרן  ּכּכּכּכןןןן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש ֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהההה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשבחבחבחבחֹוֹוֹוֹו ובפרש"י)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ג. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי
עבֹודת  ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּובאה  הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאדם

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבדר
הּנה  עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה
זה  ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהאֹור
ׁשאין  לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור ּפי על דאף – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו הּקּב"ה. ּבידי ורק א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתלּוי

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא כן ּפי על אף מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ּכיון הדלקתּה ּבאפן לדּיק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹצר
הּקּב"ה  מּכל־מקֹום האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ׁשהאֹור ּפי על דאף הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר רק ד)ממׁשיכֹו ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית הּׁשם,(ּגּבי ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכ ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מ  ּכל לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר יתּבר והׁשם למּטה ּפעל צרי מה הּכל ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו". על ּגֹומר והּקּב"ה יכֹול ְֵֶַַָָָָָָּׁשהיה

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

‰L˜Ó∑"נקׁשן לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז ה בטדי"ץ ע )(דניאל ּבקרנס . ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ƒ¿»ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור  ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל וחֹות.dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא dÁ¯tŒ„Ú."ירכּה" dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ּכלֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְַ
ּבּה הּתלּוי וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּגּופּה אבר ׁשּבּה∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ּדק מעׂשה ׁשהּוא ְְֶַָָָָָָֻ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»ֲֶֶֶַַָ

ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון לׁשּמׁש "עד" ודר מקׁשה. הּכל טו)– זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.‰‡¯nk ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ««¿∆
'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡∑ׁשּנאמר ּכמֹו ּבהר, הראהּו אׁשר כה)ּכּתבנית וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.Ôk ¬∆∆¿»¿ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ≈

‰¯n‰Œ˙‡ ‰NÚ∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ידי על אּגדה: ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מאליה מי .נעׂשית »»∆«¿…»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה:::: עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה יהוהיהוהיהוהיהוה הראההראההראההראה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכּמּמּמּמראהראהראהראה .... .... ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽוזהוזהוזהוזה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאליהמאליהמאליהמאליה נענענענעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ידיידיידיידי עלעלעלעל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה ּוּוּוּומדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשאאאאּהּהּהּה,,,, מימימימי .... .... עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ובפרש"י)ּכּכּכּכןןןן ד. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי הּמנֹורה (אּברּבנאל, מעׂשה ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים הּקֹודמים ּדהּפסּוקים , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו לא)ּכבר ּולכתבּה(כה, לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית הּׁשּיכּות ּומהי ּבאריכּות, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ִֵׁשנית?
רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש

השי"ת לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, ידי על הּקרּבנֹות הקרבת על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות הדלקת ּברׁש"י הּנה (הּובא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּפרׁשתנּו) הּבית,ריׁש חנּכת ענינם היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו מּדּוע לבאר ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
העֹוסק  הּפסּוק הּובא הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה וכיו"ב, הּמזּבח חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּובּמה
הּמנֹורה  חנּכת מעלת ענין יּובן ּדבזה עצמֹו), הּקּב"ה ידי על (ּולהּמדרׁש ה' הראה אׁשר הּמראה ּפי על ׁשּנעׂשתה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבעׂשּיתּה,

ּגדֹול  ׁשּל" – אהרן ידי מּׁשּלהם".על ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
רׁש"י ׁשּכתב מה ּפי על הּוא ה'", הראה אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ א)והּטעם כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ולכן ליׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא עזראעזראעזראעזרא....ׁשּבּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

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

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: עזראעזראעזראעזרא.....קחם אבןאבןאבןאבן «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ ׁשּבהם מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ˙Ú¯.ׁשל e¯È·Ú‰Â∑ ּבדברי מצאתי «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ

מתים", "זבחי קרּויה: והיא אלילים עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבי
ּכמצרעים  ּתגלחת הזקיקם – "מת" קרּוי עזראעזראעזראעזרא.....והמצרע אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ÈL.זרה  ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד (ע"כ מה ָָ«≈ƒְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ר"מ) להביא דברי להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
העֹולה  ּפר עם זרה עבֹודה עזראעזראעזראעזרא.....לחּטאת אבןאבןאבןאבן ְֲִַַָָָָָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

c‰¯Bn‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ נראה ׁשּלא הזּכיר . ¿∆«¬≈«¿»ְְִִִֶָֹ
ּפרׁשּתיו:L˜Ó‰ּכמֹוהּו: .dÎ¯È על הּוא . ָƒ¿»ְִֵַ¿≈»ַ

וקנּה: ירכּה ּכתּוב ּכן ּכי עליו, ׁשּתעמֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקנה
dÁ¯t חכם ּבחרׁש ּכח היה ולא ידּוע. . ƒ¿»ְְַַָָָָָָָֹֹ

למׁשה  אֹותּה הראה ׁשהּׁשם לּולי ּכן, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלעׂשֹותּה
הּנבּואה: NÚ‰ּבמראה Ôk.מׁשה אל ׁשב . ְְְֵַַָ≈»»ֶֶָֹ

וטעם  זהב: מנֹורת ועׂשית וכן ּבּצּוּוי, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָוהּטעם
יתעּסק  אהרן ּכי להֹורֹות הּלוּים, ּפרׁשת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסמ
יעזרּוהּו העבֹודֹות ּובׁשאר הּנר, ְְְְֲִֵַַַַַָָָּבהדלקת

ּׁשּיצּוה: מה לעׂשֹות לפניו ויעמדּו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָהּלוּים,
eÏ‡¯NÈ Èa CBzÓ ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜ ּכי . «∆«¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈ִ

קֹודם  הּׁשבטים, ּכל וכן היּו. ְְְִִֵֶַָָָָמעֹורבים
סיני: מהר הּדר אל ְִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיּסעּו

f˙‡hÁ ÈÓטעמֹו אֹו ּתחּטאני. ּכמֹו . ≈«»ְְְְִֵַַ
הּקרּבן. Ì‰ÈÏÚּכחּטאת ‰f‰ רּבי אמר . ְְַַַָָ«≈¬≈∆ִַַָ

תּכה. הּכה ּכמֹו נּו''ן, הּפעל ׁשּפ''א ְֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשה,
הּוא: Ì¯Naונכֹון Ïk ÏÚ ¯Úz e¯È·Ú‰Â. ְָ¿∆¡ƒ«««»¿»»

אפילּו הּמעּתיקים, אמרּו ּתער. העבירּו ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָּוכבר

הּפאה  ולא ·‚„Ì‰È:הּזקן. eÒaÎÂ ואחר . ְֵַַָָָֹ¿ƒ¿ƒ¿≈∆ְַַ
חּטאת: ּבמי ּבטהרם טהֹורים יהיּו ְְְְֲִִֵֵַַָָּכן

e¯‰h‰Â.מּובלע והּתי''ו התּפעל. מּבנין . ¿ƒ∆»ְְְְִִִֵַַַָָ
והּמּטהרים: הּמתקּדׁשים ְְְְֲִִִִֵַַַַוכן,

g¯˜a Ôa ¯t:קטן .˙ÏÒ עׂשרֹונים ׁשלׁשה . «∆»»ָָ…∆ְְִֶָֹ
hÁÏ‡˙ּכּמׁשּפט: Áwz הם ּכי ּבצּוּוי, . ְִַָƒ«¿«»ְִִֵ

ּתרּומה. לי ויּקחּו ּכמֹו יּתנּו, והּטעם ְְְְְְְִִִִַַַָיּקחּו.
ׂשה  איׁש להם ויּקחּו ּכמֹו עּמם, יּקחּו ְְְְִִִִֶֶָָאֹו

אבֹות: ְֵָלבית



לז jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
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dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן אהרן אהרן אהרן  ּכּכּכּכןןןן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש ֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהההה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשבחבחבחבחֹוֹוֹוֹו ובפרש"י)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ג. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ׁשּלא ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי
עבֹודת  ידי על הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ּבּגּלּויים ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות ע"ד ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ּובאה  הּנבראים, מּגדר למעלה ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", אתערּותא ּדלתּתא "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאדם

לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא "אתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבדר
הּנה  עׂשּיתּה לאחר ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" נעׂשית הּקּב"ה ידי "על רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה
זה  ׁשאף – ּביׂשראל" ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה הּמערבי ּבּנר ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהאֹור
ׁשאין  לחׁשב מקֹום והיה טבעי היה לא הּמנֹורה ׁשאֹור ּפי על דאף – אהרן ׁשל ׁשבחֹו וזהּו הּקּב"ה. ּבידי ורק א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּתלּוי

מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא כן ּפי על אף מּׁשמּיא, הּוא ׁשהּנפעל ּכיון הדלקתּה ּבאפן לדּיק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹצר
הּקּב"ה  מּכל־מקֹום האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ׁשהאֹור ּפי על דאף הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּטעם

הּמהר"ל ּובלׁשֹון האדם, עבֹודת לאחר רק ד)ממׁשיכֹו ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית הּׁשם,(ּגּבי ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל הּוא ּד"ּכ ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מ  ּכל לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר יתּבר והׁשם למּטה ּפעל צרי מה הּכל ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ידֹו". על ּגֹומר והּקּב"ה יכֹול ְֵֶַַָָָָָָּׁשהיה

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)"וזה" נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש .ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

‰L˜Ó∑"נקׁשן לדא "ּדא לׁשֹון (געׁשלאגען) ּבלעז ה בטדי"ץ ע )(דניאל ּבקרנס . ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ƒ¿»ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
חּבּור  ידי על איברים איברים נעׂשית ולא ּכתּקּונן, איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל וחֹות.dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ«¿≈»«ƒ¿»

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר חלּול, הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא dÁ¯tŒ„Ú."ירכּה" dÎ¯ÈŒ„Ú∑ ּכלֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿≈»«ƒ¿»ְַ
ּבּה הּתלּוי וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּגּופּה אבר ׁשּבּה∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ּדק מעׂשה ׁשהּוא ְְֶַָָָָָָֻ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»ֲֶֶֶַַָ

ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון לׁשּמׁש "עד" ודר מקׁשה. הּכל טו)– זית"(שופטים ועדּֿכרם ועדֿקמה "מּגדיׁש :.‰‡¯nk ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ««¿∆
'B‚Â ‰‡¯‰ ¯L‡∑ׁשּנאמר ּכמֹו ּבהר, הראהּו אׁשר כה)ּכּתבנית וגֹו'"(שמות בתבניתם ועׂשה "ּוראה :.Ôk ¬∆∆¿»¿ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ≈

‰¯n‰Œ˙‡ ‰NÚ∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ידי על אּגדה: ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מאליה מי .נעׂשית »»∆«¿…»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה:::: עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה יהוהיהוהיהוהיהוה הראההראההראההראה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכּמּמּמּמראהראהראהראה .... .... ההההּמּמּמּמנרהנרהנרהנרה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽוזהוזהוזהוזה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאליהמאליהמאליהמאליה נענענענעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ידיידיידיידי עלעלעלעל אאאאּגּגּגּגדהדהדהדה ּוּוּוּומדרמדרמדרמדרׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשאאאאּהּהּהּה,,,, מימימימי .... .... עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ובפרש"י)ּכּכּכּכןןןן ד. (ח, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי הּמנֹורה (אּברּבנאל, מעׂשה ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים הּקֹודמים ּדהּפסּוקים , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו לא)ּכבר ּולכתבּה(כה, לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית הּׁשּיכּות ּומהי ּבאריכּות, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ִֵׁשנית?
רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש

השי"ת לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, ידי על הּקרּבנֹות הקרבת על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות הדלקת ּברׁש"י הּנה (הּובא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּפרׁשתנּו) הּבית,ריׁש חנּכת ענינם היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו מּדּוע לבאר ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
העֹוסק  הּפסּוק הּובא הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה וכיו"ב, הּמזּבח חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּובּמה
הּמנֹורה  חנּכת מעלת ענין יּובן ּדבזה עצמֹו), הּקּב"ה ידי על (ּולהּמדרׁש ה' הראה אׁשר הּמראה ּפי על ׁשּנעׂשתה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבעׂשּיתּה,

ּגדֹול  ׁשּל" – אהרן ידי מּׁשּלהם".על ה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
רׁש"י ׁשּכתב מה ּפי על הּוא ה'", הראה אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ א)והּטעם כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ולכן ליׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא עזראעזראעזראעזרא....ׁשּבּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

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

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ לּמקֹום ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: עזראעזראעזראעזרא.....קחם אבןאבןאבןאבן «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑ ׁשּבהם מתים טמאי מּפני הּפרה, אפר ˙Ú¯.ׁשל e¯È·Ú‰Â∑ ּבדברי מצאתי «≈¬≈∆≈«»ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ««ְְִִֵָָ

מתים", "זבחי קרּויה: והיא אלילים עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבי
ּכמצרעים  ּתגלחת הזקיקם – "מת" קרּוי עזראעזראעזראעזרא.....והמצרע אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא ¿»¿«∆»»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ÈL.זרה  ¯Ùe∑(ת"כ)נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד (ע"כ מה ָָ«≈ƒְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ר"מ) להביא דברי להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת אני ואֹומר ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
העֹולה  ּפר עם זרה עבֹודה עזראעזראעזראעזרא.....לחּטאת אבןאבןאבןאבן ְֲִַַָָָָָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ וי קר ּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּולפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

c‰¯Bn‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ נראה ׁשּלא הזּכיר . ¿∆«¬≈«¿»ְְִִִֶָֹ
ּפרׁשּתיו:L˜Ó‰ּכמֹוהּו: .dÎ¯È על הּוא . ָƒ¿»ְִֵַ¿≈»ַ

וקנּה: ירכּה ּכתּוב ּכן ּכי עליו, ׁשּתעמֹוד ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקנה
dÁ¯t חכם ּבחרׁש ּכח היה ולא ידּוע. . ƒ¿»ְְַַָָָָָָָֹֹ

למׁשה  אֹותּה הראה ׁשהּׁשם לּולי ּכן, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלעׂשֹותּה
הּנבּואה: NÚ‰ּבמראה Ôk.מׁשה אל ׁשב . ְְְֵַַָ≈»»ֶֶָֹ

וטעם  זהב: מנֹורת ועׂשית וכן ּבּצּוּוי, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָוהּטעם
יתעּסק  אהרן ּכי להֹורֹות הּלוּים, ּפרׁשת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסמ
יעזרּוהּו העבֹודֹות ּובׁשאר הּנר, ְְְְֲִֵַַַַַָָָּבהדלקת

ּׁשּיצּוה: מה לעׂשֹות לפניו ויעמדּו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָהּלוּים,
eÏ‡¯NÈ Èa CBzÓ ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜ ּכי . «∆«¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈ִ

קֹודם  הּׁשבטים, ּכל וכן היּו. ְְְִִֵֶַָָָָמעֹורבים
סיני: מהר הּדר אל ְִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיּסעּו

f˙‡hÁ ÈÓטעמֹו אֹו ּתחּטאני. ּכמֹו . ≈«»ְְְְִֵַַ
הּקרּבן. Ì‰ÈÏÚּכחּטאת ‰f‰ רּבי אמר . ְְַַַָָ«≈¬≈∆ִַַָ

תּכה. הּכה ּכמֹו נּו''ן, הּפעל ׁשּפ''א ְֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשה,
הּוא: Ì¯Naונכֹון Ïk ÏÚ ¯Úz e¯È·Ú‰Â. ְָ¿∆¡ƒ«««»¿»»

אפילּו הּמעּתיקים, אמרּו ּתער. העבירּו ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָּוכבר

הּפאה  ולא ·‚„Ì‰È:הּזקן. eÒaÎÂ ואחר . ְֵַַָָָֹ¿ƒ¿ƒ¿≈∆ְַַ
חּטאת: ּבמי ּבטהרם טהֹורים יהיּו ְְְְֲִִֵֵַַָָּכן

e¯‰h‰Â.מּובלע והּתי''ו התּפעל. מּבנין . ¿ƒ∆»ְְְְִִִֵַַַָָ
והּמּטהרים: הּמתקּדׁשים ְְְְֲִִִִֵַַַַוכן,

g¯˜a Ôa ¯t:קטן .˙ÏÒ עׂשרֹונים ׁשלׁשה . «∆»»ָָ…∆ְְִֶָֹ
hÁÏ‡˙ּכּמׁשּפט: Áwz הם ּכי ּבצּוּוי, . ְִַָƒ«¿«»ְִִֵ

ּתרּומה. לי ויּקחּו ּכמֹו יּתנּו, והּטעם ְְְְְְְִִִִַַַָיּקחּו.
ׂשה  איׁש להם ויּקחּו ּכמֹו עּמם, יּקחּו ְְְְִִִִֶֶָָאֹו

אבֹות: ְֵָלבית
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(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹזֹו:
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהארֹון
והּׁשליׁשית  הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיריעֹות

מררי  עזראעזראעזראעזרא.....לבני אבןאבןאבןאבן ְְִִֵָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«§¦¦«

ß oeiq `"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

ללללׁשׁשׁשׁשיריריריר נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא,,,, טז)נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים ח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא ׁשם (ג, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

" לסּיעללללֹוֹוֹוֹונאמר הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה אפֹוא,ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים", לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי "ההההּלּלּלּלווווּיּיּיּיםםםםׁשהּכפל נאמר ּכאן א הּלוּים לי לי לי לי עצמם. לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וׁשיר. מּׂשא עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ִַָָ

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

dxezd lr `xfr oa`

`i'‰ ÈÙÏ לפני ּתקריבם ּכאׁשר והּטעם, . ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
ראׁש על ידם את הּלוּים ּבני יסמכּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאהל,

ּכן: ורּבים מהּפרים. אחד ְִִֵֵֶַַָָָּכל
ai‰NÚÂ.הּמקריב היה אהרן ּכי ּבצּוּוי. . ¿»»ְְֲִִִַַַָָֹ

העֹולה  ּגם החּטאת ּכי ׁשאמר הּנאמן, ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעד

עליהם  ויכּפר וכתּוב הּלוּים. על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהם
ֲַֹאהרן:

mrhe biÌiÂl‰ ˙‡ z„ÓÚ‰Â ׁשּיכּפר אחר . §©©¿«¬«¿»∆«¿ƒƒְֵֶַַַ
ויניפם: לפניו ּתעמידם עליהם, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹאהרן

zÙ‰Â:להם יעׂשה ּכמֹו ּבצּוּוי, . ¿≈«¿»ְְֲִֶֶַָ

ciÌiÂl‰ ÈÏ eÈ‰Â:ּגדֹולה מעלה זֹו . ¿»ƒ«¿ƒƒְֲַָָ
ehÌiÂl‰ e‡·È ÔÎ È¯Á‡Â ׁשּתטהר אחרי . ¿«¬≈≈»…«¿ƒƒְֲֵֵֶַַ

ּכּצּוּוי:zÙ‰Âאֹותם: . ָ¿≈«¿»ִַ
fhÌÈe˙ ÌÈe˙ Èk יׂשראל ּובניהם, הם . ƒ¿ƒ¿ƒְְִֵֵֵֶָ

והּטעם  לי. אֹותם לקחּתי ואני לי, ְְְֲִִִִַַַַַָָָנתנּום
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(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו עזראעזראעזראעזרא.....עד אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(çé)éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬
:ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑ ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ח  חמּׁשה ּכמנין רּבה אחד ּבבּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. Û‚.מׁשי Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶָֹ
נגף  יהיה – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, אל עזראעזראעזראעזרא.....לגׁשת אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם ואהרן העמידן עזראעזראעזראעזרא.....מׁשה אבןאבןאבןאבן «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ

:íøäèì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©«£¨«

(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכב להּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....העֹוׂשין אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr `xfr oa`

ּפטרת  ּפדיֹון ּבעבּור נתנּום, ולא ְְְְְֲִִִִַַַָֹקּבלּתים
ּכמֹו לׁשֹונֹות. ׁשּתי ּופטר, ּופטרת רחם. ְְְְִֵֶֶֶֶַָּכל

אחר: מׁשקל על אֹו וצדק, ְְִֵֶֶַַָָָָצדקה
fiÈ˙Bk‰ ÌBÈa:הּיֹום עֹובר אּתה ּכמֹו זמן, . ¿«ƒְְֵַַַָ

mrhe giÌiÂl‰ ˙‡ Áw‡Â אמר ּוכבר . §©©»∆«∆«¿ƒƒְַָָ
והּוא  הּמקרא. ּדר כן ּכי לי, אֹותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָלקחּתי

לקחּתי  וכאׁשר אחריו, הּבא הּפסּוק עם ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּדבק
ּולבניו: לאהרן אני נתּתים הּלוּים, ְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹלי

hi¯tÎÏe ּכאׁשר נפׁשם, ּכפר להיֹותם . ¿«≈ְְֲִֶֶַַָָֹ
ְִֵַּפרׁשּתי:

kÔ¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ ואהרן ּבצּוּוי, מׁשה . «««…∆¿«¬…ְְֲִֶַֹֹ
עליהם: ׁשּסמכּו ויׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהניפם,

mrhe `ke‡hÁ˙iÂ:עׂשּו הם ּגם ּכי .¯tÎÈÂ §©©«ƒ¿«¿ִֵַָ«¿«≈
Ì‰ÈÏÚ ּכי אֹומרים, ויׁש עליהם. ּכּפר ּוכבר . ¬≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶָ

על  ידיהם סמכּו ּכן ואחר התחּטאּו, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבתחּלה
ּפירּוׁש יהיה ּכן, ואם רחֹוק. ואינּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָהּפרים.
ּבתחּלה: העמדּתם ּוכבר הּלוּים, את ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָוהעמדּת

akÌ‰Ï eNÚ Ôk:לבניהם אהרן ּבני ּתמיד . ≈»»∆ְְֲִִֵֵֶַָֹ
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(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹזֹו:
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהארֹון
והּׁשליׁשית  הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיריעֹות

מררי  עזראעזראעזראעזרא.....לבני אבןאבןאבןאבן ְְִִֵָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«§¦¦«

ß oeiq `"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

ללללׁשׁשׁשׁשיריריריר נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא,,,, טז)נתנתנתנתּוּוּוּוניםניםניםנים ח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא ׁשם (ג, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, לאהרן הּלוּים את "ונתּתה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

" לסּיעללללֹוֹוֹוֹונאמר הּלוּים על הּטל ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה אפֹוא,ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים", לפרׁש, אין ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי "ההההּלּלּלּלווווּיּיּיּיםםםםׁשהּכפל נאמר ּכאן א הּלוּים לי לי לי לי עצמם. לעבֹודת ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וׁשיר. מּׂשא עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ִַָָ

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

dxezd lr `xfr oa`

`i'‰ ÈÙÏ לפני ּתקריבם ּכאׁשר והּטעם, . ƒ¿≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
ראׁש על ידם את הּלוּים ּבני יסמכּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאהל,

ּכן: ורּבים מהּפרים. אחד ְִִֵֵֶַַָָָּכל
ai‰NÚÂ.הּמקריב היה אהרן ּכי ּבצּוּוי. . ¿»»ְְֲִִִַַַָָֹ

העֹולה  ּגם החּטאת ּכי ׁשאמר הּנאמן, ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעד

עליהם  ויכּפר וכתּוב הּלוּים. על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהם
ֲַֹאהרן:

mrhe biÌiÂl‰ ˙‡ z„ÓÚ‰Â ׁשּיכּפר אחר . §©©¿«¬«¿»∆«¿ƒƒְֵֶַַַ
ויניפם: לפניו ּתעמידם עליהם, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹאהרן

zÙ‰Â:להם יעׂשה ּכמֹו ּבצּוּוי, . ¿≈«¿»ְְֲִֶֶַָ

ciÌiÂl‰ ÈÏ eÈ‰Â:ּגדֹולה מעלה זֹו . ¿»ƒ«¿ƒƒְֲַָָ
ehÌiÂl‰ e‡·È ÔÎ È¯Á‡Â ׁשּתטהר אחרי . ¿«¬≈≈»…«¿ƒƒְֲֵֵֶַַ

ּכּצּוּוי:zÙ‰Âאֹותם: . ָ¿≈«¿»ִַ
fhÌÈe˙ ÌÈe˙ Èk יׂשראל ּובניהם, הם . ƒ¿ƒ¿ƒְְִֵֵֵֶָ

והּטעם  לי. אֹותם לקחּתי ואני לי, ְְְֲִִִִַַַַַָָָנתנּום

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ לי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו עזראעזראעזראעזרא.....עד אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(çé)éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬
:ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑ ּבמקרא אזּכרֹותיהן ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה ּבמקרא יׂשראל" "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ח  חמּׁשה ּכמנין רּבה אחד ּבבּמדּבר ראיתי וכ ּתֹורה. Û‚.מׁשי Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆ְְִֶָֹ
נגף  יהיה – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, אל עזראעזראעזראעזרא.....לגׁשת אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ידיהם את סמכּו ויׂשראל הניפם ואהרן העמידן עזראעזראעזראעזרא.....מׁשה אבןאבןאבןאבן «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ

:íøäèì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©«£¨«

(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח עּכב להּגיד לא מהן ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....העֹוׂשין אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

dxezd lr `xfr oa`

ּפטרת  ּפדיֹון ּבעבּור נתנּום, ולא ְְְְְֲִִִִַַַָֹקּבלּתים
ּכמֹו לׁשֹונֹות. ׁשּתי ּופטר, ּופטרת רחם. ְְְְִֵֶֶֶֶַָּכל

אחר: מׁשקל על אֹו וצדק, ְְִֵֶֶַַָָָָצדקה
fiÈ˙Bk‰ ÌBÈa:הּיֹום עֹובר אּתה ּכמֹו זמן, . ¿«ƒְְֵַַַָ

mrhe giÌiÂl‰ ˙‡ Áw‡Â אמר ּוכבר . §©©»∆«∆«¿ƒƒְַָָ
והּוא  הּמקרא. ּדר כן ּכי לי, אֹותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָלקחּתי

לקחּתי  וכאׁשר אחריו, הּבא הּפסּוק עם ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּדבק
ּולבניו: לאהרן אני נתּתים הּלוּים, ְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹלי

hi¯tÎÏe ּכאׁשר נפׁשם, ּכפר להיֹותם . ¿«≈ְְֲִֶֶַַָָֹ
ְִֵַּפרׁשּתי:

kÔ¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ ואהרן ּבצּוּוי, מׁשה . «««…∆¿«¬…ְְֲִֶַֹֹ
עליהם: ׁשּסמכּו ויׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהניפם,

mrhe `ke‡hÁ˙iÂ:עׂשּו הם ּגם ּכי .¯tÎÈÂ §©©«ƒ¿«¿ִֵַָ«¿«≈
Ì‰ÈÏÚ ּכי אֹומרים, ויׁש עליהם. ּכּפר ּוכבר . ¬≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶָ

על  ידיהם סמכּו ּכן ואחר התחּטאּו, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבתחּלה
ּפירּוׁש יהיה ּכן, ואם רחֹוק. ואינּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָהּפרים.
ּבתחּלה: העמדּתם ּוכבר הּלוּים, את ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָוהעמדּת

akÌ‰Ï eNÚ Ôk:לבניהם אהרן ּבני ּתמיד . ≈»»∆ְְֲִִֵֵֶַָֹ
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(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ
אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

רֹואה  אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן עזראעזראעזראעזרא.....ׁשנים, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב עזראעזראעזראעזרא.....לחנֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq a"i iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומאחר
ּבלבד  זה ּפסח אּלא הקריבּו לא .ּבּמדּבר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl t"r)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

אתאתאתאת־־־־ההההּפּפּפּפסח סח סח סח  בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו .... .... הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשניתניתניתנית ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ּפתח לא ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר ובפרש"י)יׂשראל א־ב. (ט, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ckÌiÂlÏ ¯L‡ ˙‡Ê זאת והּטעם, . …¬∆«¿ƒƒְַַַֹ
מכחיׁש ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהּקצבה.
הּוא  ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ּכי הּפסּוק, ְִִִֶֶַָָָֹזה
לעבֹודת  ועׂשרים חמׁש ּומּבן מּׂשא, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָלעבֹודת

וטעם צבא vÏ·‡האהל: עם להּמנֹות . ְֶַַָֹ«»»ְְִִָָ
ְִָהעֹובדים:

ekÌ˙B¯ÓLÓa ּפרׁשת ונדּבקה הּזקנים. על . ¿ƒ¿¿»ְְְְִִֵַַַָָָ
הראׁשֹון, ּבחדׁש היתה החנּוּכה ּכי ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,

ּבעבּור  הּפרׁשה זאת ּובאה הּלוּים. נבּדלּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹואז
אל  תבאּו ּכי והיה ּבפסח, ּכתּוב ְְִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
חּיבים  ׁשהם צּוה ה', יביא ּכי והיה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהארץ,

ּבּמדּבר: ְִַַָּגם

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם לא (ראה הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ׁש"לא זה הרי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

רש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל כה)נתחּיבּו יב, לארץ,(בא ּבביאתם ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב "ּתלה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הקריבּו ׁשּלא ּבזה יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", ּפי על הּׁשנית ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאז
הּפסח, קרּבן את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ה"טמאים אֹודֹות מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻויׁש

ונ  הּקּב"ה להם והסּכים ה'", קרּבן את הקריב לבלּתי נּגרע "לּמה מהּקּב"ה ׁשני.ּתבעּו ּפסח מצות להם תן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להם  נתן הּפסח, להקריב הּקּב"ה מאת ּכׁשּבּקׁשּו יׂשראל, מּבני מּועט מסּפר אם ּומה וחֹומר, קל הּדברים הרי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
ׁשּׁשהּו הּׁשנים ּבׁשאר ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים יתּבר מהׁשם מבּקׁשים היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּפסח

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן עּמהם, מסּכים ׁשהיה וחֹומר וקל ׁשּכן ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר,
הּׁשנים. ּבׁשאר הּפסח קרּבן את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוזֹוהי

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות ּגּופֹו∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ׁשעל מצ ֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

ּבן  זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל .ׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא (ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר  מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, עזראעזראעזראעזרא.....אחר אבןאבןאבןאבן ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÌÈL‡ È‰ÈÂ:יֹום ּבכל מתים ׁשם ימּותּו וׁשּלא ּגדֹול, יׂשראל מחנה ׁשּיהיה יּתכן לא . «¿ƒ¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ



מי jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

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

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ּבהם ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.ׁשנים LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום …¬∆«¿ƒƒְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ
אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן כז): חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה מּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

רֹואה  אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן עזראעזראעזראעזרא.....ׁשנים, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑וזהּו עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב עזראעזראעזראעזרא.....לחנֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq a"i iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑למדּת אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ספרי)ּפרׁשה פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין «…∆»ƒְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומאחר
ּבלבד  זה ּפסח אּלא הקריבּו לא .ּבּמדּבר, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) ּבטמאה אף – ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, .אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl t"r)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

אתאתאתאת־־־־ההההּפּפּפּפסח סח סח סח  בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו .... .... הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשניתניתניתנית ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ּפתח לא ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר ובפרש"י)יׂשראל א־ב. (ט, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ckÌiÂlÏ ¯L‡ ˙‡Ê זאת והּטעם, . …¬∆«¿ƒƒְַַַֹ
מכחיׁש ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהּקצבה.
הּוא  ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ּכי הּפסּוק, ְִִִֶֶַָָָֹזה
לעבֹודת  ועׂשרים חמׁש ּומּבן מּׂשא, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָלעבֹודת

וטעם צבא vÏ·‡האהל: עם להּמנֹות . ְֶַַָֹ«»»ְְִִָָ
ְִָהעֹובדים:

ekÌ˙B¯ÓLÓa ּפרׁשת ונדּבקה הּזקנים. על . ¿ƒ¿¿»ְְְְִִֵַַַָָָ
הראׁשֹון, ּבחדׁש היתה החנּוּכה ּכי ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהּפסח,

ּבעבּור  הּפרׁשה זאת ּובאה הּלוּים. נבּדלּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹואז
אל  תבאּו ּכי והיה ּבפסח, ּכתּוב ְְִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
חּיבים  ׁשהם צּוה ה', יביא ּכי והיה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהארץ,

ּבּמדּבר: ְִַַָּגם

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם לא (ראה הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ׁש"לא זה הרי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

רש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל כה)נתחּיבּו יב, לארץ,(בא ּבביאתם ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב "ּתלה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הקריבּו ׁשּלא ּבזה יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", ּפי על הּׁשנית ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאז
הּפסח, קרּבן את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ה"טמאים אֹודֹות מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻויׁש

ונ  הּקּב"ה להם והסּכים ה'", קרּבן את הקריב לבלּתי נּגרע "לּמה מהּקּב"ה ׁשני.ּתבעּו ּפסח מצות להם תן ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להם  נתן הּפסח, להקריב הּקּב"ה מאת ּכׁשּבּקׁשּו יׂשראל, מּבני מּועט מסּפר אם ּומה וחֹומר, קל הּדברים הרי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
ׁשּׁשהּו הּׁשנים ּבׁשאר ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים יתּבר מהׁשם מבּקׁשים היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּפסח

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן עּמהם, מסּכים ׁשהיה וחֹומר וקל ׁשּכן ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר,
הּׁשנים. ּבׁשאר הּפסח קרּבן את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוזֹוהי

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑ ׁשנה ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות ּגּופֹו∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.אּלּו ׁשעל מצ ֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶֶָָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

ּבן  זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים חמץ. ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; ועל ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל .ׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד כג)מה אּלא (ויקרא ה'? מֹועדי את מׁשה וידּבר : «¿«≈…∆¿ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם וחזר להם, אמר  מּסיני מֹועדים ּפרׁשת .ּכׁשּׁשמע ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו? מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, עזראעזראעזראעזרא.....אחר אבןאבןאבןאבן ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÌÈL‡ È‰ÈÂ:יֹום ּבכל מתים ׁשם ימּותּו וׁשּלא ּגדֹול, יׂשראל מחנה ׁשּיהיה יּתכן לא . «¿ƒ¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ



jzelrdaמב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם),טהֹורים ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. רּבֹו.(ס"א: מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד פ"ק)אׁשרי ּפרׁשה (סנהדרין היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

עלֿידי  זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר מׁשה ידי על להאמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻזֹו
עזראעזראעזראעזרא.....זּכאי  אבןאבןאבןאבן ַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈−¨¤«

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

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ּבאכילתֹוׁשחיטה. עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

וחמץ וחמץ וחמץ וחמץ  ּבּבּבּבּבּבּבּביתיתיתיתממממּצּצּצּצהההה י)עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ט, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּפסח
ּבׁשעה  עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכזכּיֹות".

עזראעזראעזראעזרא....אחת". אבןאבןאבןאבן ַַ

(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNòì| ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´

Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé ïaø÷̈§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬
:àeää....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

fÚ¯b ‰nÏ:נפעל מּבנין . »»ƒ»«ְְִִִַַ
ge„ÓÚ:מֹועד אהל ּפתח . ƒ¿ֵֶֶַֹ
i‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ּכבר ּכי לחּפׂש, אין . ¿∆∆¿»ְְִֵֵַָ

הרחֹוקה: היא ּכּמה חז''ל .ÌÎÏהעּתיקּו ְְֲִִֶַַָָָ»∆
נפׁש: ÌÎÈ˙B¯B„Ïלטמא B‡נפׁש ּבטמא . ְִֵֶֶ¿≈∆ְִֵֶֶ

רחֹוקה: ְְֶֶָודר

bi‰È‰ ‡Ï C¯„·e וכן .ּבּדר אֹו . ¿∆∆…»»ְֵֶֶַ
ואּמֹו: אביו OÈ‡ּומּכה B‡ËÁ הּוא . ְִִֵַָ∆¿ƒ»

ְְַּבעצמֹו:

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. "חּקה (פסחים לֹומר ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

וכּמׁשּפט  ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאחת
עזראעזראעזראעזרא.....יעׂשה  אבןאבןאבןאבן ֲֶַ

ß oeiq b"i iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ העדּות ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

הּפרׁשה  לׁשֹון ּכל וכן הּמׁשּכן", עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑ ועלה" הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין יח)הענן", א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑ יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת ונמׁשׁשנינּו מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ונסע  ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעל

ּבּספרי  זֹו יהּודה. מחנה eÁÈ.ּדגל '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ונמׁש וע ֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְֲִֵֵֶֶַַָ¿«ƒ«¬ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הוי  יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻעל

ּובידֿמׁשה" ה' "עלּֿפי עזראעזראעזראעזרא.....אֹומר: אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ci¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ יעׂשה הּוא ּגם . ¿ƒ»ƒ¿∆≈ֲֶַַ
הּטעם  ּכי אֹומרים, ויׁש ּכּמׁשּפט. ׁשני ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּפסח

ראׁשֹון: ּפסח ִֶַַעל
ehÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e לסּפֹור החל . ¿»ƒ∆«ƒ¿»ְִֵֵ

ׁשחנה  הענן להזּכיר הּוצר יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמסעי
יּסעּו: ּובנסעם יחנּו, ּבחנֹותֹו ּכי הּמׁשּכן. ְְְֲֲִִִַַַַָָָָעל

˙e„Ú‰ Ï‰‡Ï:ּכן ורּבים אהל. על . ¿…∆»≈ְִֵֶַַֹ
gieÚÒÈ '‰ Èt ÏÚ הענן ּכי ידּוע, הּטעם . «ƒƒ¿ִֶַַַַָָָ

ויּסענּו: יּניחנּו ְִִֵֵֶַַָהּׁשם
hiCÈ¯‡‰·eּדר והּנה .מארי היה ואם . ¿«¬ƒְְֲִִִֵֶֶַָָ

אֹו יסעּו מסּפר, ימים אמר ּכן ואחר ְְְְִִִֵַַַָָָָּכלל.
ה': ּפי על ֲִַַיחנּו



מג jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם),טהֹורים ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ

לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. רּבֹו.(ס"א: מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר . ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד פ"ק)אׁשרי ּפרׁשה (סנהדרין היתה ּוראּויה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

עלֿידי  זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר מׁשה ידי על להאמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻזֹו
עזראעזראעזראעזרא.....זּכאי  אבןאבןאבןאבן ַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈−¨¤«

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

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ זמן ּכל העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ׁשרחֹוקה לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ּבאכילתֹוׁשחיטה. עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ואין .ת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr gi zegiy ihewl)

וחמץ וחמץ וחמץ וחמץ  ּבּבּבּבּבּבּבּביתיתיתיתממממּצּצּצּצהההה י)עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ט, (רש"י ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּפסח
ּבׁשעה  עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא היא הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכזכּיֹות".

עזראעזראעזראעזרא....אחת". אבןאבןאבןאבן ַַ

(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòî àåää Lôpä äúøëðå çñtä úBNòì| ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´

Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé ïaø÷̈§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬
:àeää....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

fÚ¯b ‰nÏ:נפעל מּבנין . »»ƒ»«ְְִִִַַ
ge„ÓÚ:מֹועד אהל ּפתח . ƒ¿ֵֶֶַֹ
i‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ּכבר ּכי לחּפׂש, אין . ¿∆∆¿»ְְִֵֵַָ

הרחֹוקה: היא ּכּמה חז''ל .ÌÎÏהעּתיקּו ְְֲִִֶַַָָָ»∆
נפׁש: ÌÎÈ˙B¯B„Ïלטמא B‡נפׁש ּבטמא . ְִֵֶֶ¿≈∆ְִֵֶֶ

רחֹוקה: ְְֶֶָודר

bi‰È‰ ‡Ï C¯„·e וכן .ּבּדר אֹו . ¿∆∆…»»ְֵֶֶַ
ואּמֹו: אביו OÈ‡ּומּכה B‡ËÁ הּוא . ְִִֵַָ∆¿ƒ»

ְְַּבעצמֹו:

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. "חּקה (פסחים לֹומר ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

וכּמׁשּפט  ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאחת
עזראעזראעזראעזרא.....יעׂשה  אבןאבןאבןאבן ֲֶַ

ß oeiq b"i iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ העדּות ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

הּפרׁשה  לׁשֹון ּכל וכן הּמׁשּכן", עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑ ועלה" הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". "ונעלה וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו ועלּיה, צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין יח)הענן", א מּים"(מלכים עלה ּככףֿאיׁש קטּנה "הּנהֿעב :. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑ יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: ּבמלאכת ונמׁשׁשנינּו מתקּפל הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל «ƒƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ונסע  ה'" "קּומה אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעל

ּבּספרי  זֹו יהּודה. מחנה eÁÈ.ּדגל '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ונמׁש וע ֹולה מתּמר הענן עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְְֲִֵֵֶֶַַָ¿«ƒ«¬ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הוי  יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻעל

ּובידֿמׁשה" ה' "עלּֿפי עזראעזראעזראעזרא.....אֹומר: אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ci¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ יעׂשה הּוא ּגם . ¿ƒ»ƒ¿∆≈ֲֶַַ
הּטעם  ּכי אֹומרים, ויׁש ּכּמׁשּפט. ׁשני ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּפסח

ראׁשֹון: ּפסח ִֶַַעל
ehÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e לסּפֹור החל . ¿»ƒ∆«ƒ¿»ְִֵֵ

ׁשחנה  הענן להזּכיר הּוצר יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמסעי
יּסעּו: ּובנסעם יחנּו, ּבחנֹותֹו ּכי הּמׁשּכן. ְְְֲֲִִִַַַַָָָָעל

˙e„Ú‰ Ï‰‡Ï:ּכן ורּבים אהל. על . ¿…∆»≈ְִֵֶַַֹ
gieÚÒÈ '‰ Èt ÏÚ הענן ּכי ידּוע, הּטעם . «ƒƒ¿ִֶַַַַָָָ

ויּסענּו: יּניחנּו ְִִֵֵֶַַָהּׁשם
hiCÈ¯‡‰·eּדר והּנה .מארי היה ואם . ¿«¬ƒְְֲִִִֵֶֶַָָ

אֹו יסעּו מסּפר, ימים אמר ּכן ואחר ְְְְִִִֵַַַָָָָּכלל.
ה': ּפי על ֲִַַיחנּו
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(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה עזראעזראעזראעזרא....."ימים אבןאבןאבןאבן »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−

ô :äLî-ãéa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¤«

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

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ
אחר) ולא ּבהם ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חצֹוצרֹות  ידי על ּתקראם ,אלי ‡˙BÁn‰Œ˙.לאסף ÚqÓÏe∑;לסימן ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««∆««¬ְְְְִִִִֶַַָָָ
חצֹוצרֹות  ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה .נמצאת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

‰L˜Ó∑ הּקרנס ּבהּקׁשת ּתעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....מהעׁשת אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא.....מֹועד" אבןאבןאבןאבן ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּספרי  ּבא הּוא ׁשוה ּומּגזרה מֹועד, אהל ּפתח עזראעזראעזראעזרא.....אל אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`k‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ B‡יסעּו ּפעמים הּנה . »»«¿»ְְִִִֵָ
אֹומר  ויׁש ולילה ּבּלילה. יֹומם ּפירּוׁשֹו ּכי ים, ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יֹומם: אֹו והעד, ּבעיני. הּנכֹון והּוא ְְְְְֵֵַַַָָָָּכמׁשמעֹו.
akÌÈÓÈ B‡:ּתמימה ׁשנה . »ƒְִָָָ
bkeÁÈ '‰ Èt ÏÚ ימי ּכל ּבאחרֹונה, . «ƒ«¬ְֲֵַָָָ

ּבּמדּבר: ְְִִַָָׁשבּתם

a˙¯ˆBˆÁ הּצד''י ּבחסרֹון הּפֹועל ׁשם . ¬¿…ְְִֵֶַַַָ
ּכתּוב: הּוא ואם ׁשם ÓÏ˜¯‡ּבקריאה . ְְִִִָָ¿ƒ¿»ֵ

והּטעם  ׁשם, הּוא אֹו ּולמּסע. וכן ְְְֵֵַַַַַַַהּפֹועל,
ּבעיני: נכֹון והראׁשֹון מּסע. ּולעת מקרא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָלעת

bÔ‰a eÚ˜˙Â.ליֹוסף וּיאמר ּכמֹו הּתֹוקעים, . ¿»¿»≈ְְְִֵֶַַֹ
אם  הּטעם, והּנה ללוי. אֹותּה ילדה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאׁשר

והעדה: הּנׂשיאים יתחּברּו ּבׁשּתיהן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָיתקעּו
ceÚ˜˙È ˙Á‡a Ì‡Â ּבחצֹוצרה ּפירּוׁש, . ¿ƒ¿««ƒ¿»ְֲֵַָ

היתה  ואם לבּדם. הּנׂשיאים יבֹואּו ְְְְִִִַַַַָָָָאחת
ּפי  על אף יהּודה, מחנה ּדגל יּסע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּתרּועה,
ׁשענן  רּבים, ּדעת ּולפי הּמׁשּכן. על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהענן

לפניהם: הּנֹוסע הּוא ְִֵֵֵֶַַַאחר
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(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ הּמקראֹות מן ּבּספרי  נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה  ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ
לד)היתרים עזראעזראעזראעזרא.....(ר"ה אבןאבןאבןאבן ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּמּסע  מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהעדה
העדה  מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמחנֹות

ּתלמּו הּמחנֹות? את והּוא למּסע העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא לׁשלׁשּתם: סימן הרי לּנׂשיאים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּדין

ּותקיעה  ּתרּועה עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות .ּומּסע ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות עזראעזראעזראעזרא.....ּבּמקראֹות אבןאבןאבןאבן ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר (ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכר ֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, זֹוזכרֹונֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכּו' .מלכּיֹות ְְַֻ

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

d˙BÁn‰ eÚÒÂ:ׁשלׁש הם ּכי . ¿»¿««¬ִֵָֹ
e˙ÈL ‰Úe¯z ולא ראּובן ּדגל ׁשּיּסע . ¿»≈ƒְְִֵֶֶֶַֹ

הּכהנים  ועּמם הּקהתים ּכי עֹוד, ְְְְֲִִִִִַַָָֹיתקעּו
אפרים: ּדגל קֹודם נֹוסעים ְְְִִִֶֶֶֶַַהּתֹוקעים,

eÚ˜˙È ‰Úe¯z אחר ּכי למסעיהם, הּכהנים . ¿»ƒ¿¿ְְֲִִֵֶַַַַֹ

נֹוסעים: ראּובן ְְִֵֶֶּדגל
gÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ eÈ‰Â הּמחנֹות ּכי . ¿»»∆¿À«»ֲִַַ

ּבנסע  מׁשה ּדברי תראה הלא להּלחם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹנֹוסעים
ּכן  ׁשּתעׂשּו החּקה, זאת ּפירּוׁש והּנה ְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻהארֹון.

ּב הּכהנים לּמלחמה ׁשּיריעּו ּבלכּתם חצֹוצרֹות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

אֹויב  יבא ּכי וכן אֹויביהם. ארץ אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלהּלחם
עּמֹו: לּמלחמה וּתבֹואּו ְְְְִִֶַַַָָָּבארצכם,

hÌz¯kÊÂ לכם ּׁשּצּוה מה עׂשיתם ּכי . ¿ƒ¿«¿∆ֲִִִֶֶֶַָָ
לּנפׁשֹות, זכר הּתרּועה ּגם הּנכּבד. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם

לּׁשם: ְִֵַלצעֹוק
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(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"(ויקרא ּתהיה עזראעזראעזראעזרא....."ימים אבןאבןאבןאבן »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−

ô :äLî-ãéa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¤«

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

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפני ּתֹוקעין EÏ.(ׁשּיהיּו ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ¬≈¿ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ
אחר) ולא ּבהם ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ותקראם העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ּכׁשּתרצה ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חצֹוצרֹות  ידי על ּתקראם ,אלי ‡˙BÁn‰Œ˙.לאסף ÚqÓÏe∑;לסימן ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««∆««¬ְְְְִִִִֶַַָָָ
חצֹוצרֹות  ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה .נמצאת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

‰L˜Ó∑ הּקרנס ּבהּקׁשת ּתעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....מהעׁשת אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא.....מֹועד" אבןאבןאבןאבן ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ יעידתן הן ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: הּנׂשיאים, למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּספרי  ּבא הּוא ׁשוה ּומּגזרה מֹועד, אהל ּפתח עזראעזראעזראעזרא.....אל אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`k‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ B‡יסעּו ּפעמים הּנה . »»«¿»ְְִִִֵָ
אֹומר  ויׁש ולילה ּבּלילה. יֹומם ּפירּוׁשֹו ּכי ים, ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יֹומם: אֹו והעד, ּבעיני. הּנכֹון והּוא ְְְְְֵֵַַַָָָָּכמׁשמעֹו.
akÌÈÓÈ B‡:ּתמימה ׁשנה . »ƒְִָָָ
bkeÁÈ '‰ Èt ÏÚ ימי ּכל ּבאחרֹונה, . «ƒ«¬ְֲֵַָָָ

ּבּמדּבר: ְְִִַָָׁשבּתם

a˙¯ˆBˆÁ הּצד''י ּבחסרֹון הּפֹועל ׁשם . ¬¿…ְְִֵֶַַַָ
ּכתּוב: הּוא ואם ׁשם ÓÏ˜¯‡ּבקריאה . ְְִִִָָ¿ƒ¿»ֵ

והּטעם  ׁשם, הּוא אֹו ּולמּסע. וכן ְְְֵֵַַַַַַַהּפֹועל,
ּבעיני: נכֹון והראׁשֹון מּסע. ּולעת מקרא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָלעת

bÔ‰a eÚ˜˙Â.ליֹוסף וּיאמר ּכמֹו הּתֹוקעים, . ¿»¿»≈ְְְִֵֶַַֹ
אם  הּטעם, והּנה ללוי. אֹותּה ילדה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאׁשר

והעדה: הּנׂשיאים יתחּברּו ּבׁשּתיהן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָיתקעּו
ceÚ˜˙È ˙Á‡a Ì‡Â ּבחצֹוצרה ּפירּוׁש, . ¿ƒ¿««ƒ¿»ְֲֵַָ

היתה  ואם לבּדם. הּנׂשיאים יבֹואּו ְְְְִִִַַַַָָָָאחת
ּפי  על אף יהּודה, מחנה ּדגל יּסע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָּתרּועה,
ׁשענן  רּבים, ּדעת ּולפי הּמׁשּכן. על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהענן

לפניהם: הּנֹוסע הּוא ְִֵֵֵֶַַַאחר

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ הּמקראֹות מן ּבּספרי  נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה  ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע סימן ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ
לד)היתרים עזראעזראעזראעזרא.....(ר"ה אבןאבןאבןאבן ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ ּמקרא מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל "והיּו אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּמּסע  מה יכֹול ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן "ותקעּו ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהעדה
העדה  מקרא ּבין חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה מקרא אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמחנֹות

ּתלמּו הּמחנֹות? את והּוא למּסע העדה, למקרא ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל "ּובהקהיל לֹומר ד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא לׁשלׁשּתם: סימן הרי לּנׂשיאים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּדין

ּותקיעה  ּתרּועה עלֿידי – ּבׁשּתים הּמחנֹות .ּומּסע ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות עזראעזראעזראעזרא.....ּבּמקראֹות אבןאבןאבןאבן ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין מדּבר (ספרי. הּכתּוב צּבּור ‡ÌÎÈ‰Ï.ּבקרּבן '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן «……≈∆ְְְִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

– אלהיכם" ה' "אני זכרֹונֹות. הרי "לזּכר ֹון" ׁשֹופרֹות, הרי – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, זֹוזכרֹונֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכּו' .מלכּיֹות ְְַֻ

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

d˙BÁn‰ eÚÒÂ:ׁשלׁש הם ּכי . ¿»¿««¬ִֵָֹ
e˙ÈL ‰Úe¯z ולא ראּובן ּדגל ׁשּיּסע . ¿»≈ƒְְִֵֶֶֶַֹ

הּכהנים  ועּמם הּקהתים ּכי עֹוד, ְְְְֲִִִִִַַָָֹיתקעּו
אפרים: ּדגל קֹודם נֹוסעים ְְְִִִֶֶֶֶַַהּתֹוקעים,

eÚ˜˙È ‰Úe¯z אחר ּכי למסעיהם, הּכהנים . ¿»ƒ¿¿ְְֲִִֵֶַַַַֹ

נֹוסעים: ראּובן ְְִֵֶֶּדגל
gÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ eÈ‰Â הּמחנֹות ּכי . ¿»»∆¿À«»ֲִַַ

ּבנסע  מׁשה ּדברי תראה הלא להּלחם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹנֹוסעים
ּכן  ׁשּתעׂשּו החּקה, זאת ּפירּוׁש והּנה ְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻהארֹון.

ּב הּכהנים לּמלחמה ׁשּיריעּו ּבלכּתם חצֹוצרֹות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

אֹויב  יבא ּכי וכן אֹויביהם. ארץ אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלהּלחם
עּמֹו: לּמלחמה וּתבֹואּו ְְְְִִֶַַַָָָּבארצכם,

hÌz¯kÊÂ לכם ּׁשּצּוה מה עׂשיתם ּכי . ¿ƒ¿«¿∆ֲִִִֶֶֶַָָ
לּנפׁשֹות, זכר הּתרּועה ּגם הּנכּבד. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם

לּׁשם: ְִֵַלצעֹוק
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ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדמדמדמדּבּבּבּברררר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב צצצצּבּבּבּבּוּוּוּורררר י)ּבּבּבּבקרקרקרקרּבּבּבּבןןןן י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נצחֹון  על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבעניני  מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמלחמה

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן עזראעזראעזראעזרא....צּבּור, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ß oeiq c"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה  לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסע ּו ולא ׁשם חנּו עזראעזראעזראעזרא.....סיון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מּמּסע חנּו וׁשם היה, ּפארן עזראעזראעזראעזרא.....ּבמדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑,הארֹון את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד)ׁשּנאמר אֹותֹו(במדבר וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

מחנה  ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבעגל ֹות,
הּקהתים" "ונסעּו ּכ ואחר עזראעזראעזראעזרא.....ראּובן, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַָָָ

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

iÌÎÈ„ÚBÓ·e ÌÎ˙ÁÓN ÌBÈ·e ׁשּׁשבּתם . ¿ƒ¿«¿∆¿¬≈∆ְֶֶַ
עליכם. הּבא האֹויב נּצחּתם אֹו אֹויב, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמארץ
וׁשבעת  ּפּורים, ּכימי ׂשמחה יֹום ְְְְְִִִִֵֶַַָּוקבעּתם
רק  ׂשמחה. חנוכה) (ס''א חזקי''ה ְְִֵַָימי
ׁשּבת, ׂשמחתכם ּוביֹום ּפירׁשּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמעּתיקים

ּכי  וידעּו יׂשראל, ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָוהּתקיעה
לּׁשם: לּבם ויכּונּו יקריבּו ְְִִִֵַַַָָהעֹולֹות

`iL„Áa ÌÈ¯NÚa ּתחּלת היה הּיֹום זה . ¿∆¿ƒ«…∆ְִֶַַָָ
קרֹוב  ּבסיני עמדּו והּנה הּדגלים, ְְְְְִִִֵַַַָָָנסֹוע

ִָָמּׁשנה:

aiÌ‰ÈÚÒÓÏ:ׁשּיּסעּו ּכראּוי .ÔÚ‰ ÔBkLiÂ ¿«¿≈∆ְִֶָָ«ƒ¿∆»»
Ô¯‡t ¯a„Óaוּיּסעּו וכן אפרׁשנּו. עֹוד . ¿ƒ¿«»»ְְְֲִֵֶַָ

ִָָּבראׁשֹונה:
fi„¯e‰Â:יֹורידּוהּו הּלוּים . ¿«ְִִִַ
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(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑ קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶָָ
יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני מּסע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהם
מקימין  מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ועדין חֹונים, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהם
והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת

קהת  ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - "והקימּו" הּמקרא מׁשמעּות עזראעזראעזראעזרא.....וזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי וכל לּהּבאחרֹונה, ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)מן לכלֿהּמחנת"(במדבר "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן יחנּו "ּכאׁשר :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

ללללֹוֹוֹוֹו מחזירמחזירמחזירמחזירֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה ּדּדּדּדברברברבר ּמּמּמּמאאאאּבּבּבּבדדדד ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה מימימימי כה)וכלוכלוכלוכל י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל אמהמהמהמהאמרּו לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות  עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבגלל
ּבני  לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאּבּוד

עזראעזראעזראעזרא....יׂשראל. אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kLc˜n‰ È‡NB:הארֹון הּוא .eÓÈ˜‰Â. ¿≈«ƒ¿»ָָ¿≈ƒ
ּבא  עד הּמׁשּכן, את והמררים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּגרׁשֹונים

אל  הארֹון מּיד, הּכהנים ויכניסּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּקהתים,
ְמקֹומֹו:

dkÛq‡Ó הּוא נפּתלי ּכי הּדגלים, לפי . ¿«≈ְְְִִִִַַָָ
ֲַָָּבאחרֹונה:



מז jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדמדמדמדּבּבּבּברררר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב צצצצּבּבּבּבּוּוּוּורררר י)ּבּבּבּבקרקרקרקרּבּבּבּבןןןן י, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נצחֹון  על ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום נאמר לזה ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבעניני  מדּברת הּפרׁשה ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ׁשהרי לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמלחמה

צּבּור. ּבקרּבן מדּבר ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן עזראעזראעזראעזרא....צּבּור, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ß oeiq c"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ
הּבאה  לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסע ּו ולא ׁשם חנּו עזראעזראעזראעזרא.....סיון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
זה  מּמּסע חנּו וׁשם היה, ּפארן עזראעזראעזראעזרא.....ּבמדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑,הארֹון את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ד)ׁשּנאמר אֹותֹו(במדבר וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

מחנה  ּדגל ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבעגל ֹות,
הּקהתים" "ונסעּו ּכ ואחר עזראעזראעזראעזרא.....ראּובן, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵַַַָָָ

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

iÌÎÈ„ÚBÓ·e ÌÎ˙ÁÓN ÌBÈ·e ׁשּׁשבּתם . ¿ƒ¿«¿∆¿¬≈∆ְֶֶַ
עליכם. הּבא האֹויב נּצחּתם אֹו אֹויב, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמארץ
וׁשבעת  ּפּורים, ּכימי ׂשמחה יֹום ְְְְְִִִִֵֶַַָּוקבעּתם
רק  ׂשמחה. חנוכה) (ס''א חזקי''ה ְְִֵַָימי
ׁשּבת, ׂשמחתכם ּוביֹום ּפירׁשּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמעּתיקים

ּכי  וידעּו יׂשראל, ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָוהּתקיעה
לּׁשם: לּבם ויכּונּו יקריבּו ְְִִִֵַַַָָהעֹולֹות

`iL„Áa ÌÈ¯NÚa ּתחּלת היה הּיֹום זה . ¿∆¿ƒ«…∆ְִֶַַָָ
קרֹוב  ּבסיני עמדּו והּנה הּדגלים, ְְְְְִִִֵַַַָָָנסֹוע

ִָָמּׁשנה:

aiÌ‰ÈÚÒÓÏ:ׁשּיּסעּו ּכראּוי .ÔÚ‰ ÔBkLiÂ ¿«¿≈∆ְִֶָָ«ƒ¿∆»»
Ô¯‡t ¯a„Óaוּיּסעּו וכן אפרׁשנּו. עֹוד . ¿ƒ¿«»»ְְְֲִֵֶַָ

ִָָּבראׁשֹונה:
fi„¯e‰Â:יֹורידּוהּו הּלוּים . ¿«ְִִִַ

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œ.נֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â∑ קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ּגרׁשֹון ּבני …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶָָ
יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ּדגלים, ׁשני מּסע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלהם
מקימין  מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ועדין חֹונים, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהם
והּמזּבחֹות; והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו מֹוצאים קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת

קהת  ּבני ׁשל - "ּבֹואם" טרם – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - "והקימּו" הּמקרא מׁשמעּות עזראעזראעזראעזרא.....וזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ נֹוסע היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מאּב ׁשהיה מי וכל לּהּבאחרֹונה, ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן אתיא לֹו. מחזירֹו היה ּדבר ד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)מן לכלֿהּמחנת"(במדבר "מאּסף מן לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכקֹורה ּדאמרי: ואית יּסעּו". ּכן יחנּו "ּכאׁשר :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

ללללֹוֹוֹוֹו מחזירמחזירמחזירמחזירֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה ּדּדּדּדברברברבר ּמּמּמּמאאאאּבּבּבּבדדדד ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה מימימימי כה)וכלוכלוכלוכל י, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל אמהמהמהמהאמרּו לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ּכלֹומר: לֹו". ּׁשּנֹותנים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות  עלּול לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. לאּבד הּוא עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבגלל
ּבני  לכל אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – רגל ּבחינת ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאּבּוד

עזראעזראעזראעזרא....יׂשראל. אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kLc˜n‰ È‡NB:הארֹון הּוא .eÓÈ˜‰Â. ¿≈«ƒ¿»ָָ¿≈ƒ
ּבא  עד הּמׁשּכן, את והמררים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּגרׁשֹונים

אל  הארֹון מּיד, הּכהנים ויכניסּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּקהתים,
ְמקֹומֹו:

dkÛq‡Ó הּוא נפּתלי ּכי הּדגלים, לפי . ¿«≈ְְְִִִִַַָָ
ֲַָָּבאחרֹונה:



jzelrdaמח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּיֹום אבןאבןאבןאבן ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה (שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הר ּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתר אלֿרעּואל ׁשם לֹו: על – ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשּיּתר eÁ‡ ÌÈÚÒ∑(ספרי)– מּיד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ימים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹעד

נכנס  ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני .ּבּמתאֹוננים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמר ּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈÈÚÏ el ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ
עתיד: ּכגלּגל לׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gkÏ‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡ּכ הּטעם, . ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈ַַַָ
ׁשּצּפֹורה  מצאנּו הּמדּבר. ימי ּכל ּתמיד ְְְִִִֵֶַָָָָָָָנסעּו
צּפרה  את וּיּתן ּכתּוב ּכן ּכי רעּואל, ּבת ְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהיא

רע  אל אביהן. צאן להׁשקֹות ועֹוד ּואל ּבּתֹו. ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
והּנה  רעּואל, ּבן הּוא חֹובב והּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָאביהן.
הּוא  הּדעת ׁשּקּול ּולפי צּפֹורה. אחי ְֲִִִִַַַָהּוא
ּדבר  על ואמר ּבּמדּבר. חנֹותנּו ּבעבּור ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָיתרֹו,
חנה  הּוא אׁשר הּמדּבר אל ּבא ּכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָיתרֹו,
על  אמר הּכתּוב ּכי טֹוען, יטעֹון ואם ְְִִִֵַַַָָָׁשם.

הּמקרא  ּדר ּכי להׁשיב יׁש מׁשה, חֹותן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹיתרֹו
והעד, חֹותן. ואחיה, הּנערה אבי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָלקרֹוא
ּוכבר  מׁשה. חֹותן הּמדיני רעּואל ּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלחֹובב
חֹותן  ּוקראֹו צּפֹורה, אחי ׁשחֹובב ְְֲִִִֵֵֶָָָָנתּברר
עם  ּדבק מׁשה חֹותן אין אמר, ואם ְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמׁשה.
חֹובב  מּבני הּתׁשּובה רעּואל, עם רק ְְְִִֵֵַַָָָחֹובב,
הּוא  ׁשחֹובב אמרּו, ורּבים מׁשה. ְְִֵֶֶַָָֹחֹותן
זקנּה. היה ּורעּואל צּפֹורה, אבי והּוא ְְְְֲִִִֵֵָָָָיתרֹו,
ּכאׁשר  אביהן, רעּואל אל הּכתּוב ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָואמר

הּכתּוב  ואמר אברהם. אבי אלהי יעקב, ְְֱֲִֵַַַַַָָָָָָֹֹאמר
ּבן  ׁשהּוא ּבלׁשּצר על אמר ּכאׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָּבּתֹו,
אמרּו, וחכמינּו ּבנֹו. ּבן והּוא ְְְְְֲֵֶֶַַַָָנבּוכדנּצר,
ּפנים  וׁשבעים ליתרֹו. לֹו היּו ׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵָָָׁשבעה

ַָלּתֹורה:
lÈˆ¯‡ Ï‡ וׁשם הּיֹום, ׁשם ׁשאדּור . ∆«¿ƒְֶַָָָ

ְִַנֹולדּתי:
`l‡ Ï‡.ׁשּבּמקרא נא ּכל וכן עּתה. ּכמֹו . «»ְְְִֵֶַַָָָָ

יׁשמעאל: ּבלׁשֹון הפּו Ôkוהּוא ÏÚ Èk ְְְִִֵָָƒ«≈

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ת"ק יריחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּובין

א) .(שופטים

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ להכניסם חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּיד  ÌÈÓÈ.לארץ ˙LÏL C¯c Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב לּמלחמה (ספרי. עּמהם הּיֹוצא הארֹון זה ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒְִִֵֶֶַַָָָָָ
חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי .ּובֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ואחד למעלה ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נחׁשים  והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ואחד ‰Án‰.ועקרּבים למּטה ÔÓ∑ מּמקֹום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ««¬∆ְִ

.חנּיתן  ֲִָָ

ß oeiq e"h iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑?ּכאן נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקדׁש ּכתבי ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין להפסיק קטז)ּכדי ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְִִֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל בויקהל)לפניהם eˆÙÈÂ.(תנחומא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À
EÈ·È‡∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑ הרֹודפים יׂשראל EÈ‡NÓ.אּלּו את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , …¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר העֹולם, והיה ׁשאמר מי את פג)ׂשֹונא ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" יערימּו: עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.סֹוד"

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr `xfr oa`

zÚ„È.לׁשלה נתּתיה לא ּכן על ּכי ּכמֹו . »«¿»ְְְִִֵֵַַָָֹ
ׁשּידעּת חנֹותינּו, וידעּת הֹואיל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם,

אּתנּו: לכה ׁשם, ׁשחנינּו eÏהּמקֹום ˙ÈÈ‰Â ְִִֶַָָָָָ¿»ƒ»»
ÌÈÈÚÏ ּכי אֹומרים ורּבים .הּדר להראֹות . ¿≈»ƒְְְְִִִֶֶַַַ

ׁשּנתן  העצה על רמז עבר, לׁשֹון ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיית
טעם  וזה ידע. ׁשּלא מה לֹו ׁשהראה ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלמׁשה,

וטעם ‡לעינים: Ï‡ ¯Ó‡iÂ אמר ּוכבר . ְְִֵַַָ«…∆«»ְַָָ
ׁשהּמּסע  ּדעּתי לפי הֹועיל. ולא ,ּכ ְְְִִִֶַַַָָֹלֹו
הּמּסעֹות, ּכׁשאר היה לא לבּדֹו ְְִִַַַָָָָָֹהראׁשֹון

נסֹוע  אחר הּקהתים ונסעּו ׁשאמר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָוהּפסּוק
ּכי  מּזה. חּוץ הּמּסעים ּבכל הּדגלים, ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשני
ׁשלׁשת  היה וזה לפניהם, נֹוסע היה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהארֹון
ימים. ׁשלׁשת ּדר טעם וזה ּבלבד. ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹימים
איתם. ּבמדּבר ימים ׁשלׁשת וּילכּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוכמֹוהּו,
ׁשלׁשה  מהל אחד ּביֹום ׁשהלכּו ּפירּוׁשֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאין
ׁשלׁשה  מהל ׁשהלכּו אֹומרים ויׁש ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹימים.
מהל ׁשהלכּו אֹומרים ויׁש אחד. ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָימים
ּבצאתם  ׁשּנסעּו הּמּסעים ּכנגד ימים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

ּדר מהם רחֹוק היה והארֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָמּמצרים,
ּבמדּבר  הענן וּיׁשּכן טעם, וזה ימים. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה
ּפי  על ּכי ּבראׁשֹונה וּיּסעּו ויפרׁשּו, ְְִִִִִַַָָָָָּפארן.
לא  וזה מּיד. נסע הענן ּכי נסעּו, ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹמׁשה
והעד, מהארֹון. יסּור לא מׁשה ּכי ְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹיּתכן,
ּובנחה  מׁשה, וּיאמר הארֹון ּבנסֹוע ְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹֻויהי
וטעם  אמרּתי. אׁשר ּבעיני והּנכֹון ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹיאמר.
לתבערה  ּכלל ׁשם ּפארן, ּבמדּבר הענן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוּיׁשּכן
ורתמה  ולחצרֹות הּתאוה, קברֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָׁשהּוא
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(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם סדר נסעּו∑eÚqiÂ.זה ההּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּיֹום אבןאבןאבןאבן ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי)ׁשּנאמר יתרֹו, ד)הּוא לֹומר(שופטים ּתלמּוד ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני ב): "וּתבאנה (שמות : …»ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
היּו הר ּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות מלּמד, אביהן"? יתר אלֿרעּואל ׁשם לֹו: על – ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשּיּתר eÁ‡ ÌÈÚÒ∑(ספרי)– מּיד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ…¿ƒ¬«¿∆«»ִָ
ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת על נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ימים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹעד

נכנס  ׁשהּוא ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני .ּבּמתאֹוננים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) מׁשּפחּתי ּבׁשביל אם נכסי, ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו נתּגּיר לא יאמר ּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק a„na¯.לּגרים e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ּכי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ִ

לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל zÚ„È.נאה ÔkŒÏÚ Èk∑ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ«≈»«¿»
ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: בני"(בראשית לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): עברּתם"(שם "ּכיֿעלּֿכן יט): :(שם ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבאּו" עלּֿכן לג)"ּכי ּפני"(שם ראיתי עלּֿכן "ּכי :.ÌÈÈÚÏ el ˙ÈÈ‰Â∑,אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. עבר, לׁשֹון ִִִִֵֵֶַַָָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְְְֵַַַָָָ
עתיד: ּכגלּגל לׁשֹון עלינּו חביב ׁשּתהא אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ׁשּיתעּלם ודבר ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר י)עינינּו, אתֿהּגר"(דברים "ואהבּתם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gkÏ‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡ּכ הּטעם, . ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈ַַַָ
ׁשּצּפֹורה  מצאנּו הּמדּבר. ימי ּכל ּתמיד ְְְִִִֵֶַָָָָָָָנסעּו
צּפרה  את וּיּתן ּכתּוב ּכן ּכי רעּואל, ּבת ְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהיא

רע  אל אביהן. צאן להׁשקֹות ועֹוד ּואל ּבּתֹו. ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
והּנה  רעּואל, ּבן הּוא חֹובב והּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָאביהן.
הּוא  הּדעת ׁשּקּול ּולפי צּפֹורה. אחי ְֲִִִִַַַָהּוא
ּדבר  על ואמר ּבּמדּבר. חנֹותנּו ּבעבּור ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָיתרֹו,
חנה  הּוא אׁשר הּמדּבר אל ּבא ּכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָיתרֹו,
על  אמר הּכתּוב ּכי טֹוען, יטעֹון ואם ְְִִִֵַַַָָָׁשם.

הּמקרא  ּדר ּכי להׁשיב יׁש מׁשה, חֹותן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹיתרֹו
והעד, חֹותן. ואחיה, הּנערה אבי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָלקרֹוא
ּוכבר  מׁשה. חֹותן הּמדיני רעּואל ּבן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלחֹובב
חֹותן  ּוקראֹו צּפֹורה, אחי ׁשחֹובב ְְֲִִִֵֵֶָָָָנתּברר
עם  ּדבק מׁשה חֹותן אין אמר, ואם ְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמׁשה.
חֹובב  מּבני הּתׁשּובה רעּואל, עם רק ְְְִִֵֵַַָָָחֹובב,
הּוא  ׁשחֹובב אמרּו, ורּבים מׁשה. ְְִֵֶֶַָָֹחֹותן
זקנּה. היה ּורעּואל צּפֹורה, אבי והּוא ְְְְֲִִִֵֵָָָָיתרֹו,
ּכאׁשר  אביהן, רעּואל אל הּכתּוב ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָואמר

הּכתּוב  ואמר אברהם. אבי אלהי יעקב, ְְֱֲִֵַַַַַָָָָָָֹֹאמר
ּבן  ׁשהּוא ּבלׁשּצר על אמר ּכאׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָּבּתֹו,
אמרּו, וחכמינּו ּבנֹו. ּבן והּוא ְְְְְֲֵֶֶַַַָָנבּוכדנּצר,
ּפנים  וׁשבעים ליתרֹו. לֹו היּו ׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵָָָׁשבעה

ַָלּתֹורה:
lÈˆ¯‡ Ï‡ וׁשם הּיֹום, ׁשם ׁשאדּור . ∆«¿ƒְֶַָָָ

ְִַנֹולדּתי:
`l‡ Ï‡.ׁשּבּמקרא נא ּכל וכן עּתה. ּכמֹו . «»ְְְִֵֶַַָָָָ

יׁשמעאל: ּבלׁשֹון הפּו Ôkוהּוא ÏÚ Èk ְְְִִֵָָƒ«≈
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(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ת"ק יריחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּובין

א) .(שופטים

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑ להכניסם חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּיד  ÌÈÓÈ.לארץ ˙LÏL C¯c Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â∑(יד ב"ב לּמלחמה (ספרי. עּמהם הּיֹוצא הארֹון זה ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒְִִֵֶֶַַָָָָָ
חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי .ּובֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ואחד למעלה ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נחׁשים  והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את מנמי לפניהם, ואחד ‰Án‰.ועקרּבים למּטה ÔÓ∑ מּמקֹום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ««¬∆ְִ

.חנּיתן  ֲִָָ

ß oeiq e"h iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑?ּכאן נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין לֹומר ּומּלאחריו, מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקדׁש ּכתבי ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין להפסיק קטז)ּכדי ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ מקּדים ׁשהיה לפי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ»ְְִִֶַָָ

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל בויקהל)לפניהם eˆÙÈÂ.(תנחומא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ¿»À
EÈ·È‡∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑ הרֹודפים יׂשראל EÈ‡NÓ.אּלּו את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , …¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ְִֵָ¿«¿∆ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר העֹולם, והיה ׁשאמר מי את פג)ׂשֹונא ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" יערימּו: עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.סֹוד"

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr `xfr oa`

zÚ„È.לׁשלה נתּתיה לא ּכן על ּכי ּכמֹו . »«¿»ְְְִִֵֵַַָָֹ
ׁשּידעּת חנֹותינּו, וידעּת הֹואיל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם,

אּתנּו: לכה ׁשם, ׁשחנינּו eÏהּמקֹום ˙ÈÈ‰Â ְִִֶַָָָָָ¿»ƒ»»
ÌÈÈÚÏ ּכי אֹומרים ורּבים .הּדר להראֹות . ¿≈»ƒְְְְִִִֶֶַַַ

ׁשּנתן  העצה על רמז עבר, לׁשֹון ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיית
טעם  וזה ידע. ׁשּלא מה לֹו ׁשהראה ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלמׁשה,

וטעם ‡לעינים: Ï‡ ¯Ó‡iÂ אמר ּוכבר . ְְִֵַַָ«…∆«»ְַָָ
ׁשהּמּסע  ּדעּתי לפי הֹועיל. ולא ,ּכ ְְְִִִֶַַַָָֹלֹו
הּמּסעֹות, ּכׁשאר היה לא לבּדֹו ְְִִַַַָָָָָֹהראׁשֹון

נסֹוע  אחר הּקהתים ונסעּו ׁשאמר ְְְְְִֶַַַַַַָָָָוהּפסּוק
ּכי  מּזה. חּוץ הּמּסעים ּבכל הּדגלים, ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשני
ׁשלׁשת  היה וזה לפניהם, נֹוסע היה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהארֹון
ימים. ׁשלׁשת ּדר טעם וזה ּבלבד. ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹימים
איתם. ּבמדּבר ימים ׁשלׁשת וּילכּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוכמֹוהּו,
ׁשלׁשה  מהל אחד ּביֹום ׁשהלכּו ּפירּוׁשֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאין
ׁשלׁשה  מהל ׁשהלכּו אֹומרים ויׁש ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹימים.
מהל ׁשהלכּו אֹומרים ויׁש אחד. ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָימים
ּבצאתם  ׁשּנסעּו הּמּסעים ּכנגד ימים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

ּדר מהם רחֹוק היה והארֹון ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָמּמצרים,
ּבמדּבר  הענן וּיׁשּכן טעם, וזה ימים. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה
ּפי  על ּכי ּבראׁשֹונה וּיּסעּו ויפרׁשּו, ְְִִִִִַַָָָָָּפארן.
לא  וזה מּיד. נסע הענן ּכי נסעּו, ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹמׁשה
והעד, מהארֹון. יסּור לא מׁשה ּכי ְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹיּתכן,
ּובנחה  מׁשה, וּיאמר הארֹון ּבנסֹוע ְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹֻויהי
וטעם  אמרּתי. אׁשר ּבעיני והּנכֹון ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹיאמר.
לתבערה  ּכלל ׁשם ּפארן, ּבמדּבר הענן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוּיׁשּכן
ורתמה  ולחצרֹות הּתאוה, קברֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָׁשהּוא



jzelrdaנ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת לה)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים מי נאמר – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר, למּטה הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמר
ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ּפּפּפּפההההׁשם עצמֹו.ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעלעלעלעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

::::ממממּפּפּפּפניניניני ממממׂשׂשׂשׂשנאינאינאינאי ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽוינסוינסוינסוינסּוּוּוּו
העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹונאינאינאינאי ובפרש"י)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו לה. (י, ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

על  ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
הּקּב"ה? ְֵַָָׂשֹונאי

אפׁשר  אי ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ּכרח ועל אֹותֹו? ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׂשנא

יֹודע  העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָא
?יתּבר להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ואי מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמילא

ׂשֹונאי  על אם ּכי ּכלל, להיֹות אפׁשר ׁשאי ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכן
וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשּלפנ"ז) "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור עזראעזראעזראעזרא.....(ועּין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì):ìàøNé éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«
gäëåôä ðô

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
רבבֹות  ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....מּגיד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)אֹומר הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם יז)אין הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

יג)ואֹומר ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם ה): עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑לפרׁש האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, יד)מאחרי הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ׁשהיא ּתֹואנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ«¿»¿≈ֲִֶָ
ימים, ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרעה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ‡Bt.ׁשּלא ¯ÁiÂ∑ מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִֵֶֶֶַַֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים  ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם עזראעזראעזראעזרא.....ּבּמקצין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

הּכתּוב  הזּכיר ׁשּלא והעד, רּבים. ְְִִִִֵֶַַַָָָֹּומּסעים
ועֹוד  ּפארן. ּבמדּבר מסעי אּלה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּבפרׁשת

וטעם ‰'אפרׁשנּו: Èt ÏÚ ּבהריע . ְְֲֶַַָ«ƒְִַָ
ְֲַּבחצֹוצרֹות:

dl'‰ ‰Óe˜ לעמֹוד אדם ּבני ּכדר . »ְְֲֵֶֶַָָ
וטעם ׁשּקמּתeˆeÙÈÂלהּלחם: יראּו ּכאׁשר . ְְִֵַַָ¿»ְְֲִֶֶַַָ

מּלת  :אֹויבי יפּוצּו מּיד מלחמה, ְְֲִִִֶַַַָָָלעׂשֹות
EÈ‡pNÓ קל והנּו''ן הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . ¿«¿∆ְְִֵֵַַַַַָָָ

הּלׁשֹון: על eÒeÈÂלהקל eˆeÙÈÂּכדר . ְֵַַָָ¿»¿»ְֶֶ

ּכאׁשר  מׁשּונֹות, ּבמּלֹות לכּפֹול הּנבּואֹות, ְְְְֲִִֶַַָּכל
ּבלעם: ּבפרׁשת ְְֲִֵַָָָָאפרׁש

el‰Á·e,ּבה''א ונכּתב הארֹון. ּבנֹוח . ¿À…ְְְְִֵַָָָ
אהו''י  אֹותּיֹות ּכי אהלה. ה''א ְֱֳִִִֵֶָֹּכמֹו

‰'מתחּלפים: ‰·eL יהּודה רּבי אמר . ְְִִַ»ְִַַָָ
ׁשּטעמֹו ׁשב ּכל ּכי הראׁשֹון, ְְֲִִֵֶַַַָָָהּמדקּדק
ולא  עֹומד, ּפֹועל הּוא ּתׁשּובה, ְְְִִֵַַָֹמּגזרת
טעמֹו היה אם רק הּקל, ּבּבנין ְְִִֵַַַַַָָָיֹוצא

וה  ונחת ּבׁשלוה ּבׁשּובה ּכמֹו ׁשקט, ְְְְְְֵַַַַָָָ

יׂשראל, אלפי רבבֹות ה' ׁשּובה ּכן ְְְִִִֵֵֵֵַָָָּתּוׁשעּון.
רבבה, ּכי ודע מאֹויב. ירּגזּום ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשּיניחם
ּכצמח  רבבה ּכמֹו והּטעם, רב. ְְְְְִִֶַַַַַַָָמּגזרת
אלפים  עׂשרת ׁשּנקרא ויּתכן .נתּתי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשדה
ּכן  על רב, מסּפר היֹותֹו ּבעבּור ְֱֲִֵֵַַַָּכן,
התּפּלל  ּומׁשה לאלפי. רבבֹות מּלת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹנסמכה
הם  ואם יׂשראל. ּכל הּׁשם ויׁשקיט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיּניח

ִַרּבים:
`ÌÚ‰ È‰ÈÂ אחר ּכי הּפרׁשה, זֹו נסמכה . «¿ƒ»»ְְִִַַַָָָָ

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי) אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ‰‡L.ואמר Ú˜LzÂ∑(שם) הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ְֵֵֵַַַַָָָ«ƒ¿«»≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה עזראעזראעזראעזרא.....– אבןאבןאבןאבן ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב וּיבּכּו(שם)∑e·LiÂ.אּלּו יׂשראל ּבני ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ
Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר לב)וצאן ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו'", אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א :(שמות ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ"ותבן
הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)חּנם מאּלּו?∑‡˙ חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכדאיתא  כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּפני
ּבלעז ∑‰ÌÈ‡Mw.ּבּספרי  (גורקען) קוקומברו"ש פוריל"ש ∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.הם ּכריׁשין ְִֵַ«ƒÀƒְֵַַ¬«ƒƒ∆»ƒְִִ

וכּו' ּבֹוצינּיא ית ותרּגּומֹו עזראעזראעזראעזרא.....(לויך), אבןאבןאבןאבן ְְְִַַָָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבקברֹות  חנּו סיני מהר הארֹון ְְִִֵֶַַַָָָָׁשּנסע
ׁשם: ּׁשארע מה סּפר והּנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּתאוה.

ÌÈB‡˙Ók מחׁשבֹות וכן אֹון. מּגזרת . ¿ƒ¿¿ƒְְְְִִֵַַ
וטעם .אֹונ'‰ ÚÓLiÂ ּדברי ׁשּדּברּו . ְֵַַ«ƒ¿«ְְִִֵֶ

וּיאמר.ÏÎ‡zÂאון: ּכמֹו מלעיל, . ֶָ«…«ְְִֵֶַֹ
ּכן  רק הּלׁשֹון. הפ מּלרע, ְְְִֵֵֶַַַָָּובמּוכרח

ָָמצאנּו:
a‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ:ּבפּיּוס .Ú˜LzÂ «ƒ¿«»»∆…∆ְִ«ƒ¿«

L‡‰:אחר לֹו ואין וּתכּבה. ּכטעם . »≈ְְְִֵֵֶַַַַ
b‰¯Ú·z:אפרׁשנּו עֹוד . «¿≈»ְֲֶָ
cÛÒÙÒ‡‰Â ואינם יׂשראל, אל ׁשּנאספּו . ¿»«¿Àְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

ּכמֹו ּכפּולה, והּמּלה רב. ערב והם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמהם,
חמרמרּו: ek·iÂסחרחר e·eLiÂ אחר . ְְְֳַַַָ«»«ƒ¿ַַ

Ï‡¯NÈהּתאוה: Èa Ìb:עּמם . ֲַַָ«¿≈ƒ¿»≈ִָ
d‰‚c‰:הּמין ׁשם .ÌpÁּכאילּו ּבזֹול, . «»»ִֵַƒ»ְְִ

חּנם: ה''א ‰ÌÈ‡eMwהיא ּתחת ּבאל''ף . ִִָ«ƒƒְֶַַָ

ּכן: ורּבים ּתלּואים. ועּמי ּכמֹו ְְְְְִִִִֵַַָמקׁשה.
ÌÈÁÈh·‡ ריע לֹו ואין קדר. מּלׁשֹון ידּוע, . ¬«ƒƒְְִֵֵֵַַָָ

הּׂשדה.ÈˆÁ¯ּבּמקרא: עׂשב ׁשהם הּירקֹות . ְִַָ»ƒְֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשם  הּוא והּנה חציר. הרים הּמצמיח ְְְִִִִֵֵֵַַַָָוכן
ּפרט, ׁשם ׁשהּוא אמר, ארּמי והמתרּגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכלל.

נכֹון: הּוא ÌÈÓeM‰Âּגם ÌÈÏˆa‰.ידּועים . ַָ«¿»ƒ¿«ƒְִ
קדר: ּבלׁשֹון קרֹובים ְְְִִֵֵָוהם

e‰L·È eLÙ,הּמתאּוה הּנפׁש היא . «¿≈¿≈»ְִִֶֶַַַָ



ני jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bk zegiy ihewl)

העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת לה)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא י, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים מי נאמר – ּוברׁש"י אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם נאמר ׁשּבחּמׁש הרי אֹויביו". ְְְְְֱֱֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר, למּטה הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב "יפּוצּו ׁשל הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשאמר
ּובּתֹורה העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ּפּפּפּפההההׁשם עצמֹו.ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבעלעלעלעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 'nr b"kg y"ewl t"r)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

::::ממממּפּפּפּפניניניני ממממׂשׂשׂשׂשנאינאינאינאי ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽוינסוינסוינסוינסּוּוּוּו
העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  והיהוהיהוהיהוהיה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמר מימימימי אתאתאתאת ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשֹוֹוֹוֹונאנאנאנא ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹונאינאינאינאי ובפרש"י)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו לה. (י, ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

על  ּדקאי ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי" ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
הּקּב"ה? ְֵַָָׂשֹונאי

אפׁשר  אי ּבהּקּב"ה, ּכלל מאמין אינֹו ּדבאם ּבהּקּב"ה, מאמין ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבהּקּב"ה. הּוא ּדמאמין ּכרח ועל אֹותֹו? ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׂשנא

יֹודע  העֹולם", והיה ׁשאמר ּוב"מי ּבהּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ח"ו, ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָא
?יתּבר להׁשם ח"ו ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ואי מהּקּב"ה, מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמילא

ׂשֹונאי  על אם ּכי ּכלל, להיֹות אפׁשר ׁשאי ּדבר ּדזהּו ּבעצמֹו, הּקּב"ה ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכן
וק"ל. העֹולם". והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיׂשראל,

ׁשּלפנ"ז) "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן פי' לא מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות, ּבלּקּוטי הּדברים ּבמקֹור עזראעזראעזראעזרא.....(ועּין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(åì):ìàøNé éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬¦§¨¥«
gäëåôä ðô

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו ל)מנחם ּתּוׁשעּון"(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ »ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
רבבֹות  ּוׁשּתי אלפים מּׁשני ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....מּגיד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי)אֹומר הּוא וכן רׁשעים, אּלא העם יז)אין הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

יג)ואֹומר ׁשּנאמר(ירמיה "עּמי", קרּואים: ּכׁשרים, ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם ה): עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑לפרׁש האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, יד)מאחרי הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ׁשהיא ּתֹואנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ«¿»¿≈ֲִֶָ
ימים, ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻרעה

"הּדר מעּנּוי נחנּו ‡Bt.ׁשּלא ¯ÁiÂ∑ מּיד לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי ‰Án‰.אני ‰ˆ˜a∑ ְִֵֶֶֶַַֹ«ƒ««ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָƒ¿≈««¬∆
ּובּגדֹולים  ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם עזראעזראעזראעזרא.....ּבּמקצין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

הּכתּוב  הזּכיר ׁשּלא והעד, רּבים. ְְִִִִֵֶַַַָָָֹּומּסעים
ועֹוד  ּפארן. ּבמדּבר מסעי אּלה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּבפרׁשת

וטעם ‰'אפרׁשנּו: Èt ÏÚ ּבהריע . ְְֲֶַַָ«ƒְִַָ
ְֲַּבחצֹוצרֹות:

dl'‰ ‰Óe˜ לעמֹוד אדם ּבני ּכדר . »ְְֲֵֶֶַָָ
וטעם ׁשּקמּתeˆeÙÈÂלהּלחם: יראּו ּכאׁשר . ְְִֵַַָ¿»ְְֲִֶֶַַָ

מּלת  :אֹויבי יפּוצּו מּיד מלחמה, ְְֲִִִֶַַַָָָלעׂשֹות
EÈ‡pNÓ קל והנּו''ן הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין . ¿«¿∆ְְִֵֵַַַַַָָָ

הּלׁשֹון: על eÒeÈÂלהקל eˆeÙÈÂּכדר . ְֵַַָָ¿»¿»ְֶֶ

ּכאׁשר  מׁשּונֹות, ּבמּלֹות לכּפֹול הּנבּואֹות, ְְְְֲִִֶַַָּכל
ּבלעם: ּבפרׁשת ְְֲִֵַָָָָאפרׁש

el‰Á·e,ּבה''א ונכּתב הארֹון. ּבנֹוח . ¿À…ְְְְִֵַָָָ
אהו''י  אֹותּיֹות ּכי אהלה. ה''א ְֱֳִִִֵֶָֹּכמֹו

‰'מתחּלפים: ‰·eL יהּודה רּבי אמר . ְְִִַ»ְִַַָָ
ׁשּטעמֹו ׁשב ּכל ּכי הראׁשֹון, ְְֲִִֵֶַַַָָָהּמדקּדק
ולא  עֹומד, ּפֹועל הּוא ּתׁשּובה, ְְְִִֵַַָֹמּגזרת
טעמֹו היה אם רק הּקל, ּבּבנין ְְִִֵַַַַַָָָיֹוצא

וה  ונחת ּבׁשלוה ּבׁשּובה ּכמֹו ׁשקט, ְְְְְְֵַַַַָָָ

יׂשראל, אלפי רבבֹות ה' ׁשּובה ּכן ְְְִִִֵֵֵֵַָָָּתּוׁשעּון.
רבבה, ּכי ודע מאֹויב. ירּגזּום ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשּיניחם
ּכצמח  רבבה ּכמֹו והּטעם, רב. ְְְְְִִֶַַַַַַָָמּגזרת
אלפים  עׂשרת ׁשּנקרא ויּתכן .נתּתי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשדה
ּכן  על רב, מסּפר היֹותֹו ּבעבּור ְֱֲִֵֵַַַָּכן,
התּפּלל  ּומׁשה לאלפי. רבבֹות מּלת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹנסמכה
הם  ואם יׂשראל. ּכל הּׁשם ויׁשקיט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיּניח

ִַרּבים:
`ÌÚ‰ È‰ÈÂ אחר ּכי הּפרׁשה, זֹו נסמכה . «¿ƒ»»ְְִִַַַָָָָ

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי) אביו ׁשל אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ּבׂשרֿודם למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ‰‡L.ואמר Ú˜LzÂ∑(שם) הרּוחֹות לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה ְֵֵֵַַַַָָָ«ƒ¿«»≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה עזראעזראעזראעזרא.....– אבןאבןאבןאבן ְְְֶֶֶֶַַָָָָ

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ מּמצרים ּבצאתם עליהם ׁשּנאספּו רב ערב וּיבּכּו(שם)∑e·LiÂ.אּלּו יׂשראל ּבני ּגם ¿»«¿Àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ
Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם היה לא יב)וכי אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר לב)וצאן ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו'", אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ והל חּנם, ּדגים להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר נאמראם ּכבר ה)א :(שמות ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ"ותבן
הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)חּנם מאּלּו?∑‡˙ חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכדאיתא  כּו' למל מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּפני
ּבלעז ∑‰ÌÈ‡Mw.ּבּספרי  (גורקען) קוקומברו"ש פוריל"ש ∑‰ÈˆÁ¯.בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.הם ּכריׁשין ְִֵַ«ƒÀƒְֵַַ¬«ƒƒ∆»ƒְִִ

וכּו' ּבֹוצינּיא ית ותרּגּומֹו עזראעזראעזראעזרא.....(לויך), אבןאבןאבןאבן ְְְִַַָָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבקברֹות  חנּו סיני מהר הארֹון ְְִִֵֶַַַָָָָׁשּנסע
ׁשם: ּׁשארע מה סּפר והּנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּתאוה.

ÌÈB‡˙Ók מחׁשבֹות וכן אֹון. מּגזרת . ¿ƒ¿¿ƒְְְְִִֵַַ
וטעם .אֹונ'‰ ÚÓLiÂ ּדברי ׁשּדּברּו . ְֵַַ«ƒ¿«ְְִִֵֶ

וּיאמר.ÏÎ‡zÂאון: ּכמֹו מלעיל, . ֶָ«…«ְְִֵֶַֹ
ּכן  רק הּלׁשֹון. הפ מּלרע, ְְְִֵֵֶַַַָָּובמּוכרח

ָָמצאנּו:
a‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ:ּבפּיּוס .Ú˜LzÂ «ƒ¿«»»∆…∆ְִ«ƒ¿«

L‡‰:אחר לֹו ואין וּתכּבה. ּכטעם . »≈ְְְִֵֵֶַַַַ
b‰¯Ú·z:אפרׁשנּו עֹוד . «¿≈»ְֲֶָ
cÛÒÙÒ‡‰Â ואינם יׂשראל, אל ׁשּנאספּו . ¿»«¿Àְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

ּכמֹו ּכפּולה, והּמּלה רב. ערב והם ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמהם,
חמרמרּו: ek·iÂסחרחר e·eLiÂ אחר . ְְְֳַַַָ«»«ƒ¿ַַ

Ï‡¯NÈהּתאוה: Èa Ìb:עּמם . ֲַַָ«¿≈ƒ¿»≈ִָ
d‰‚c‰:הּמין ׁשם .ÌpÁּכאילּו ּבזֹול, . «»»ִֵַƒ»ְְִ

חּנם: ה''א ‰ÌÈ‡eMwהיא ּתחת ּבאל''ף . ִִָ«ƒƒְֶַַָ

ּכן: ורּבים ּתלּואים. ועּמי ּכמֹו ְְְְְִִִִֵַַָמקׁשה.
ÌÈÁÈh·‡ ריע לֹו ואין קדר. מּלׁשֹון ידּוע, . ¬«ƒƒְְִֵֵֵַַָָ

הּׂשדה.ÈˆÁ¯ּבּמקרא: עׂשב ׁשהם הּירקֹות . ְִַָ»ƒְֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשם  הּוא והּנה חציר. הרים הּמצמיח ְְְִִִִֵֵֵַַַָָוכן
ּפרט, ׁשם ׁשהּוא אמר, ארּמי והמתרּגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכלל.

נכֹון: הּוא ÌÈÓeM‰Âּגם ÌÈÏˆa‰.ידּועים . ַָ«¿»ƒ¿«ƒְִ
קדר: ּבלׁשֹון קרֹובים ְְְִִֵֵָוהם

e‰L·È eLÙ,הּמתאּוה הּנפׁש היא . «¿≈¿≈»ְִִֶֶַַַָ
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(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָהּוא

חׁשּוב  קוליינדר"י ∑bŒÚ¯Êk„.הּוא זרע ּכגּדא קריסט"ל ∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑ עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

ולמבּׁשלין  ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח יסֹוד (תהילים והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»∆ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ ואי (ספרי)– ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר לב)אפׁשר וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

והּׁשי"ן  הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהּנקּודה
ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל'יׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו עזראעזראעזראעזרא.....נֹוטה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
– להם"למׁשּפחתיו" הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)על אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨¨¬©¤−¨¨«

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבּכבד: Ïkהּנטּועה ÔÈ‡:ּדבר ּכל חסרנּו . ְֵַַָָ≈…ְַָָָָ
eÈÈÚ:ירד הּׁשמים מן ּכי . ≈≈ִִִַַַָָ

fÔn‰Â.הּמתאּוין ּדעת חסרֹון הּכתּוב, סּפר . ¿«»ְְִִִֵֶַַַַַָ
ללקֹוט, קל והּוא ּגד, ּכזרע היה הּמן ְְְִִִַַַַָָָּכי
יּוכלּו ּכי ועֹוד, לבן. הּוא ּכי נראה ְְְְִִִֶָָָָוהיה
ּברחים, לטחנֹו ּגם היה, ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלאכלֹו
ּבּפרּור. ּולבּׁשלֹו לדּכֹותֹו אֹו עּוגֹות ְְְְֲַַַַָולעׂשֹות
ועֹוד, הּׁשמן. לׁשד ּכמֹו נכּבד, טעם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָויׁש
הּטל  ׁשּירחץ אחר נקי, מקֹום על יֹורד ְִִֵֶַַַַַַָָָָהיה

הּמקֹום: b„את Ú¯Êk נטע ּכמֹו ,סמּו . ֶַָƒ¿««ְֶַָ
ויׁשb„.ׁשעׁשּועים. ּכסּברּתא, אֹומרים יׁש ֲִַ«ְְְְִֵֵַַָ

לא  ואנכי ּגדין. מּגזרת חרּדל, ְְְְִִִִִַַַָָֹֹאֹומרים
ְִָָידעּתי:

gÌÚ‰ eËL וזה ּבארץ. מּׁשּוט מּגזרת . »»»ְְִִִֶֶַָָ
רק  זה, עם זה נֹופל היה לא ּכי ִִֵֶֶֶַָָֹיֹורה,

ּומפֹורד: יּתכן ÌÈÁ¯aמפּוזר ולא הּיד. ׁשל . ְְָָ»≈«ƒְִֵֶַָָֹ
הרחים: יהיּו מּׁשנים ּכי הּׁשם, זה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָלהפריד

‰ÎB„na יּתכן ּגם ּבּה. ׁשּידּוכּו אבן אֹו עץ . «¿»ִֵֵֶֶֶַָָָ
ידּוכּו: מאׁשר עּוגֹות ּכמֹוB‚eÚ˙ׁשּיעׂשּו . ְֲֲֵֶֶַָ

עּוגֹות: הלמ''ד LÏ„ועׂשי ּכי אֹומרים יׁש . ֲִַ¿«ְִִֵֵַָ
וה  וׁשלו. ׁשלאנן ּכלמ''ד ראּוי נֹוסף, יה ְְְְֲֵֵַָָָָָָָ

ּתאר  ׁשהּוא ּבעבּור מּלרע, הּׁשמן ְְֲִִֵֶַַַַָֹלהיֹות

ׁשֹורׁש, לׁשד ׁשהלמ''ד ּבעיני, והּנכֹון ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשם.
קיץ, ּבחרבֹוני הפ והּוא לׁשּדי. נהּפ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכמֹו
מּכל  למעלה העֹולה הּנכּבדת הּלחה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהיא

ּכמׁשמעֹו: מלעיל הּׁשמן ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמן,
iÂÈ˙BÁtLÓÏ ‰ÎBaׁשהתחּברּו . ∆¿ƒ¿¿»ְְִֶַ

ּבבכֹותם  יעׂשּו ּכאׁשר לבּכֹות, ְְְֲֲִִִֶַַַָָהּמׁשּפחֹות
מת: ‡‰BÏעל Á˙ÙÏ LÈ‡:ּבפרהסיא . ֵַƒ¿∆«»√ְְְֶַָ

Ú¯ ‰LÓ ÈÈÚ·e ּתחסר אֹו עבר. ּפעל . ¿≈≈…∆»ְֶַַָָֹ
היה: ִַָָמּלת

`iEc·ÚÏ ˙BÚ¯‰ ‰nÏ על ּדּבר הּכתּוב . »»¬≈»¿«¿∆ִֶַַָ
ּבמהרה: ÔÁהּבא È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰nÏÂ ְִֵַָָ¿»»…»»ƒ≈

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה אתֿהעם",(שמות נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו)ואֹומר אתכם (שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו מנת על יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆

ÂÈ˙·‡Ï zÚaL∑ ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר עזראעזראעזראעזרא.....אּתה אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿»«¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ ׁשהּוא הּפרענּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה  הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא È˙Ú¯a.עתיד ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָָָ

לׁשֹון  ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא עזראעזראעזראעזרא.....לכּתב, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑?היּו היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמ  אף ׁשּנאמרוהלא עּמהם, יׁשבּו ג)צרים מתּו(שמות ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספ ּת ל" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו כד)ּוראּויים ּבפני (שמות ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו : ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וזהּו .ּכאן (שם)הּמל להם ּופרע ּתֹורה ּבמּתן אבלּות לּתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו :. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

'B‚Â Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¬∆»«¿»ƒ≈¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים ה)עליהם ׁשּנצטערּו(שמות ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

‡˙Ì.ּבצרתן  zÁ˜ÏÂ∑"!מקֹום ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ּבדברים: ÌL.קחם e·vÈ˙‰Â ְָָָ¿»«¿»…»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»
CnÚ∑ ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)מּפי אבןאבןאבןאבן ִִַָָ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

EÈÈÚa ּביד נא ׁשלח אמרּתי, ּכאׁשר . ¿≈∆ְְְֲִֶַַַַָָ
ורּבים  אל''ף, חסרת מצתי ּומּלת ְְְִִִִֶַַַַַָָָּתׁשלח:
יהּו''א: הּמל לחסרֹון ּתימה אין ּכי ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹוה.

aiÈ˙È¯‰:אּמם האני .e‰Èz„ÏÈ אני אֹו . »ƒƒֲִִַָ¿ƒ¿ƒֲִ
ׁשלח: את ילד ּכמֹו עד e‰‡Nאביהם, . ְֲִֶֶֶַַָ»≈ַ

האדמה: אל ֲֶָָָּבֹואֹו
biÔÈ‡Ó,מ''ם ּובלא מקֹום. ׁשם ּבמ''ם, . ≈«ƒְְֵֵֵָֹ

מאין: אּתם הן מּלת ונמצא לא. ְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכמֹו
ci„·Î Èk.יצחק זקן ּכי ּכמֹו עבר, ּפעל . ƒ»≈ְְִִֵַָָָָֹ

הּוא: יחסר, ּכמֹו‡zאֹו ּונקבה, זכר לׁשֹון . ְֶַ«¿ְְְֵָָָ
זכר  לׁשֹון ואּתה .ואּת ועּמ ּב ּגם .ְְְְִִַַָָָָָָָל

ְַלבּדֹו:
ehÈ‚¯‰ לי עׂשה זה המיתני, ּכמֹו . »¿≈ƒְֲֲִִִֵֵֶ

ואם  טעם, וזה ּפּיּוסי. ּובעבּור ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָּבצדקת

:ּבעיני חן ‡¯‡‰מצאתי Ï‡Â ּברעה עֹוד . ְִֵֵֶָָ¿«∆¿∆ָָָ
הּסֹופרים: לתּקּון צֹור ואין ּבּה. ְְְֲִִִֵֶֶַָׁשאני

fhÈÏ ‰ÙÒ‡ ׁשהיתה ויּתכן זרה. מּלה . ∆¿»ƒְְִִֵֶָָָָָָ
לפני  ערכה וכן הּגרֹון. אֹות ּבעבּור ְְְֲֵֵֶַַַָָָּכן

ׁשּבאּוÂÈ¯ËBLÂהתיּצבה: זקנים יׁש ּכי . ְִַָָ¿¿»ְִִֵֵֶָ
ּגם  ׁשֹוטרים. להיֹות ראּוים ואינם ְְְְִִִִֵַַָָּבימים,

זקנים: ואינם ׁשֹוטרים ְְְִִֵֵֵָיׁש
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(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑ּברּו והּקדֹוׁש עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל זה, אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכ ּכ והּמן ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָהּוא

חׁשּוב  קוליינדר"י ∑bŒÚ¯Êk„.הּוא זרע ּכגּדא קריסט"ל ∑ÁÏ„a.עגל טֹובה אבן עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ָƒ¿««ְִֶַָָֹ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑ עמל ּבלא אישבני"ר, טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" B‚Â'.אין ÌÈÁÈ¯a eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא »ְְִִֵֶַָָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

ולמבּׁשלין  ולנדֹוכין לנטחנין טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑:לֹו ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לב)לחלּוח יסֹוד (תהילים והּלמ"ד קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" : «»∆ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ ואי (ספרי)– ׁשמן. אצל ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן, לׁשד לֹומר לב)אפׁשר וטעמֹו(דברים (צירה) קטן קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

והּׁשי"ן  הּוא, ׁשמן לׁשֹון הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם עכׁשו הּמ"ם. ּתחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ּגדֹול ּבקמץ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהּנקּודה
ּבמׁשחא" "ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה – ּד'בׁש ׁש'מן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל'יׁש

ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, הּנּלֹוׁשה ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו עזראעזראעזראעזרא.....נֹוטה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ּובֹוכים, נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
– להם"למׁשּפחתיו" הּנאסרֹות עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)על אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨¨¬©¤−¨¨«

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבּכבד: Ïkהּנטּועה ÔÈ‡:ּדבר ּכל חסרנּו . ְֵַַָָ≈…ְַָָָָ
eÈÈÚ:ירד הּׁשמים מן ּכי . ≈≈ִִִַַַָָ

fÔn‰Â.הּמתאּוין ּדעת חסרֹון הּכתּוב, סּפר . ¿«»ְְִִִֵֶַַַַַָ
ללקֹוט, קל והּוא ּגד, ּכזרע היה הּמן ְְְִִִַַַַָָָּכי
יּוכלּו ּכי ועֹוד, לבן. הּוא ּכי נראה ְְְְִִִֶָָָָוהיה
ּברחים, לטחנֹו ּגם היה, ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלאכלֹו
ּבּפרּור. ּולבּׁשלֹו לדּכֹותֹו אֹו עּוגֹות ְְְְֲַַַַָולעׂשֹות
ועֹוד, הּׁשמן. לׁשד ּכמֹו נכּבד, טעם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָויׁש
הּטל  ׁשּירחץ אחר נקי, מקֹום על יֹורד ְִִֵֶַַַַַַָָָָהיה

הּמקֹום: b„את Ú¯Êk נטע ּכמֹו ,סמּו . ֶַָƒ¿««ְֶַָ
ויׁשb„.ׁשעׁשּועים. ּכסּברּתא, אֹומרים יׁש ֲִַ«ְְְְִֵֵַַָ

לא  ואנכי ּגדין. מּגזרת חרּדל, ְְְְִִִִִַַַָָֹֹאֹומרים
ְִָָידעּתי:

gÌÚ‰ eËL וזה ּבארץ. מּׁשּוט מּגזרת . »»»ְְִִִֶֶַָָ
רק  זה, עם זה נֹופל היה לא ּכי ִִֵֶֶֶַָָֹיֹורה,

ּומפֹורד: יּתכן ÌÈÁ¯aמפּוזר ולא הּיד. ׁשל . ְְָָ»≈«ƒְִֵֶַָָֹ
הרחים: יהיּו מּׁשנים ּכי הּׁשם, זה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָלהפריד

‰ÎB„na יּתכן ּגם ּבּה. ׁשּידּוכּו אבן אֹו עץ . «¿»ִֵֵֶֶֶַָָָ
ידּוכּו: מאׁשר עּוגֹות ּכמֹוB‚eÚ˙ׁשּיעׂשּו . ְֲֲֵֶֶַָ

עּוגֹות: הלמ''ד LÏ„ועׂשי ּכי אֹומרים יׁש . ֲִַ¿«ְִִֵֵַָ
וה  וׁשלו. ׁשלאנן ּכלמ''ד ראּוי נֹוסף, יה ְְְְֲֵֵַָָָָָָָ

ּתאר  ׁשהּוא ּבעבּור מּלרע, הּׁשמן ְְֲִִֵֶַַַַָֹלהיֹות

ׁשֹורׁש, לׁשד ׁשהלמ''ד ּבעיני, והּנכֹון ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשם.
קיץ, ּבחרבֹוני הפ והּוא לׁשּדי. נהּפ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכמֹו
מּכל  למעלה העֹולה הּנכּבדת הּלחה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהיא

ּכמׁשמעֹו: מלעיל הּׁשמן ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשמן,
iÂÈ˙BÁtLÓÏ ‰ÎBaׁשהתחּברּו . ∆¿ƒ¿¿»ְְִֶַ

ּבבכֹותם  יעׂשּו ּכאׁשר לבּכֹות, ְְְֲֲִִִֶַַַָָהּמׁשּפחֹות
מת: ‡‰BÏעל Á˙ÙÏ LÈ‡:ּבפרהסיא . ֵַƒ¿∆«»√ְְְֶַָ

Ú¯ ‰LÓ ÈÈÚ·e ּתחסר אֹו עבר. ּפעל . ¿≈≈…∆»ְֶַַָָֹ
היה: ִַָָמּלת

`iEc·ÚÏ ˙BÚ¯‰ ‰nÏ על ּדּבר הּכתּוב . »»¬≈»¿«¿∆ִֶַַָ
ּבמהרה: ÔÁהּבא È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰nÏÂ ְִֵַָָ¿»»…»»ƒ≈

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑?ּכן לֹו אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר לב)ׁשאּתה אתֿהעם",(שמות נחה ל" : ƒ…«≈«ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ו)ואֹומר אתכם (שמות ּומחרפים אתכם סֹוקלים ׁשּיהיּו מנת על יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :.¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ«»¬»»¬∆

ÂÈ˙·‡Ï zÚaL∑ ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר עזראעזראעזראעזרא.....אּתה אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿»«¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ ׁשהּוא הּפרענּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּתחּלה  הרגני ּכן, אם לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא È˙Ú¯a.עתיד ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑לֹו היה "ּברעתם" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָָָ

לׁשֹון  ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא עזראעזראעזראעזרא.....לכּתב, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑?היּו היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי "לאֿאּוכל ׁשאמרּת: לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמ  אף ׁשּנאמרוהלא עּמהם, יׁשבּו ג)צרים מתּו(שמות ּתבערה ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספ ּת ל" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו כד)ּוראּויים ּבפני (שמות ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו : ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וזהּו .ּכאן (שם)הּמל להם ּופרע ּתֹורה ּבמּתן אבלּות לּתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו :. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

'B‚Â Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¬∆»«¿»ƒ≈¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים ה)עליהם ׁשּנצטערּו(שמות ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

‡˙Ì.ּבצרתן  zÁ˜ÏÂ∑"!מקֹום ׁשל ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ּבדברים: ÌL.קחם e·vÈ˙‰Â ְָָָ¿»«¿»…»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»
CnÚ∑ ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ƒ»ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)מּפי אבןאבןאבןאבן ִִַָָ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

EÈÈÚa ּביד נא ׁשלח אמרּתי, ּכאׁשר . ¿≈∆ְְְֲִֶַַַַָָ
ורּבים  אל''ף, חסרת מצתי ּומּלת ְְְִִִִֶַַַַַָָָּתׁשלח:
יהּו''א: הּמל לחסרֹון ּתימה אין ּכי ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹוה.

aiÈ˙È¯‰:אּמם האני .e‰Èz„ÏÈ אני אֹו . »ƒƒֲִִַָ¿ƒ¿ƒֲִ
ׁשלח: את ילד ּכמֹו עד e‰‡Nאביהם, . ְֲִֶֶֶַַָ»≈ַ

האדמה: אל ֲֶָָָּבֹואֹו
biÔÈ‡Ó,מ''ם ּובלא מקֹום. ׁשם ּבמ''ם, . ≈«ƒְְֵֵֵָֹ

מאין: אּתם הן מּלת ונמצא לא. ְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכמֹו
ci„·Î Èk.יצחק זקן ּכי ּכמֹו עבר, ּפעל . ƒ»≈ְְִִֵַָָָָֹ

הּוא: יחסר, ּכמֹו‡zאֹו ּונקבה, זכר לׁשֹון . ְֶַ«¿ְְְֵָָָ
זכר  לׁשֹון ואּתה .ואּת ועּמ ּב ּגם .ְְְְִִַַָָָָָָָל

ְַלבּדֹו:
ehÈ‚¯‰ לי עׂשה זה המיתני, ּכמֹו . »¿≈ƒְֲֲִִִֵֵֶ

ואם  טעם, וזה ּפּיּוסי. ּובעבּור ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָּבצדקת

:ּבעיני חן ‡¯‡‰מצאתי Ï‡Â ּברעה עֹוד . ְִֵֵֶָָ¿«∆¿∆ָָָ
הּסֹופרים: לתּקּון צֹור ואין ּבּה. ְְְֲִִִֵֶֶַָׁשאני

fhÈÏ ‰ÙÒ‡ ׁשהיתה ויּתכן זרה. מּלה . ∆¿»ƒְְִִֵֶָָָָָָ
לפני  ערכה וכן הּגרֹון. אֹות ּבעבּור ְְְֲֵֵֶַַַָָָּכן

ׁשּבאּוÂÈ¯ËBLÂהתיּצבה: זקנים יׁש ּכי . ְִַָָ¿¿»ְִִֵֵֶָ
ּגם  ׁשֹוטרים. להיֹות ראּוים ואינם ְְְְִִִִֵַַָָּבימים,

זקנים: ואינם ׁשֹוטרים ְְְִִֵֵֵָיׁש
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(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ י מעׂשר אחת ּבּתֹורה זֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑ עּמהם ּכתרּגּומֹו∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְַ

ּכמֹו כד)"וארּבי", יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑ לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְֵֶֶָָָָֹ
ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין והּכל מנֹורה ּגּבי על ‡Ez.ׁשּמּנח e‡NÂ∑ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ¿»¿ƒ¿ְְְְִֵֶֶַַַָָ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ּבני, טרח Ec·Ï.עליהם ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לאֿאּוכל" ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
לבּדי" עזראעזראעזראעזרא.....אנכי אבןאבןאבןאבן ְִִַָֹ

(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑:אֹומר הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ּכ ואחר מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומצטערין  אֹוכלין הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּבּמכילּתא אבל ּבּספרי, ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"הּבׂשר

ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים יֹום, ÌÎt‡Ó.ׁשלׁשים ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑תקֹוצּון "די ּביּה".ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ
האף  ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו לכם ּדֹומה ÊÏ¯‡.יהא ÌÎÏ ‰È‰Â∑ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»»∆¿»»

לחרב (ספרי) ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר אֹותֹו מרחקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּתהיּו
ÌÎa¯˜a."זרא" ¯L‡ '‰Œ˙‡∑ הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא אם ָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....הּללּו אבןאבןאבןאבן ַָ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

fiÈz„¯ÈÂ:הענן ּבתֹו ּבאׁש, ירד הּכבֹוד . ¿»«¿ƒְֵֵֵֶַָָָָ
ÌL Ez‡ Èz¯a„Â את ּתׁשמע וכאׁשר . ¿ƒ«¿ƒƒ¿»ְְֲִֶֶַַ

הם: ּגם יׁשמעּו ּכטעם,ÈzÏˆ‡Âהּקֹול, . ְְִֵַַ¿»«¿ƒְַַ
ּכמֹו הרּוח ּכי ודע, .אצל מאׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָאּקח
לׁשמעֹון, ראּובן מחכמת ּתּנתן ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהחכמה.
ּכאׁשר  נׁשארה רק ראּובן, חכמת ּתחסר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּבּנר: והּמׁשל, ְִֵַַָָהיא.

gieLc˜˙‰ לׁשֹון ולגנאי, לׁשבח נמצא . ƒ¿«¿ְְְְְִִֶַַָ
טּומאה: לׁשֹון ׁשהּוא הּיקּדׁש, וכן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָהתקּדׁש.

hiÌÈÓBÈ ‡ÏÂ:ּכפל .ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ּכנגד . ¿…»ƒֶֶ¬ƒ»»ƒְֶֶ
האֹוכלים: הּיד ּבׁשּתי NÚ¯‰אצּבעֹות ּכפל . ְְְִֶַָָ¬»»ְִֵַָ

יאכל  האֹומרים, ּכמׁשל עׂשרים. ּגם ְְְִִִֶַַַָָָֹידיו,
ורגליו: ידיו ּבאצּבעֹות ּׁשּיאכל מה ְְְְְֶֶַַַָָָָֹּכל

kÌÈÓÈ L„Áער ׁשּיׁשּוב ּפירׁשּתיו . …∆»ƒְִֵֵֶֶַָ

ׁשנתים  וכן היתה. ּכאׁשר ּבאֹורּה, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָהּלבנה
וטעם ּבאף,ÌÎt‡Óימים: הריח ּכי . ְִַַָ≈«¿∆ִֵַַָָ

יּמצא: ולא מּמּנה הריח .ÊÏ¯‡ויצא ְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ¿»»
מרא, לי קראן ּכמֹו ה''א, ּתחת ְְְִִֵֶֶַַָָָּבאל''ף

וטעם מתחּלפין. אהו''י אֹותּיֹות .ÊÏ¯‡ּכי ְְְִִִִַַַ¿»»
הרּגיל  ׁשּלא לתֹולדת, נתעב זר ּדבר ְְְִִִֶֶֶָָָָֹהּוא

ּבֹו: ָָאדם
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(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מּמצרים  ׁשּיצאּו אֹותן אּלא ּבכּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי)ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הצאן ּכמֹותֹו. ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמרּוב  ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" כה)קר קׁשה:(ויקרא ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
אֹו כ)זֹו, ׁשל (במדבר וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא הּמרים"? "ׁשמעּוֿנא :ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו חס לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמריבה
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק יב)אֹותֹו ּכ(שם אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה  ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר:
אֹומרים  זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ"הצאן
ׁשּקצרה  יאמרּו אּתן, לא "ואם ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹלֹו
לפניהם  קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, ּכּיֹוצא ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידי.

אחת"! ׁשעה עזראעזראעזראעזרא.....אפּלּו אבןאבןאבןאבן ֲִַַָָ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבהמה  ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמאחר
וחגבים  ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה יאמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּסה,
תראה  "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּקׁשנּו!
ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהיקר

עח) זֹו,(תהילים היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים וּיזּובּו הּכהֿצּור למּלאֹות "הן ּכח ּבֹו אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאלתנּו. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨«Ÿ¤

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLצֹור ואין . ≈≈∆∆«¿ƒְֵֶ
זאת  ּפרׁשּו ורּבים הּפחּותים. ְְְְְִִִֵַַַֹלהזּכיר
ּכי  אֹומרים, יׁש רּבים. לטעמים ְְִִִִִֵַַָָָָהּפרׁשה,
ּבעת  יׂשראל, לֹו ּׁשּיאמרּו מה אמר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשה
ׁשּיאמר  והּתׁשּובה הּבׂשר. הּוא מה ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשאלּו

לׁשאֹול: צֹור לכם אין ְִֵֶֶֶָָלהם
akÌ‰Ï ‡ˆÓe.ארמית המתרּגם ּכדברי . »»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָ

על  יׁשחט ּבמּלת קדמֹונינּו, ּדרׁש ּנכּבד ְְְְִִִֵַַַַַַָָּומה
הּדג: על ויאסף ְְֵֵֵַַַָָָהּבהמה,

bk¯ˆ˜z '‰ „È‰ הּצרה לּמה אדע ולא . ¬«ƒ¿»ְֵַַָָָָֹ

לא  מׁשה ּכי ּכמׁשמעֹו. הּדבר רק ְְִֶַַַַָָָֹֹֹהּזאת,
אם  ּכי מֹופת, אֹו אֹות יחּדׁש הּׁשם ּכי ְִִִֵֵֵַַַָידע

אפרׁש: ּכאׁשר נביאֹו, ּכמֹו‰E¯˜Èלהצּדיק . ְְְֲֲִִֵֶַַָ¬ƒ¿¿ְ
מקרה: ְִִֶֶַָוּיקר

ck‰LÓ ‡ˆiÂ:מֹועד מאהל .Ïˆ‡iÂ על . «≈≈…∆ֵֵֶֹ«»∆ַ



נה jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ י מעׂשר אחת ּבּתֹורה זֹו הּכתּובֹות EnÚ.רידֹות Èz¯a„Â∑ עּמהם ּכתרּגּומֹו∑ÈzÏˆ‡Â.ולא ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒְְַ

ּכמֹו כד)"וארּבי", יׂשראל"(שמות ּבני "ואלֿאצילי :.Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ∑ לנר ׁשעה? ּבאֹותּה ּדֹומה מׁשה למה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְֵֶֶָָָָֹ
ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו מדליקין והּכל מנֹורה ּגּבי על ‡Ez.ׁשּמּנח e‡NÂ∑ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם התנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ¿»¿ƒ¿ְְְְִֵֶֶַַַָָ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ּבני, טרח Ec·Ï.עליהם ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לאֿאּוכל" ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ¿…ƒ»«»¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
לבּדי" עזראעזראעזראעזרא.....אנכי אבןאבןאבןאבן ְִִַָֹ

(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑אֹומר הּוא וכן לפרענּות, עצמכם יב)הזמינּו הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑:אֹומר הּוא ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ּכ ואחר מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ּבּכׁשרים, זֹו «…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומצטערין  אֹוכלין הרׁשעים חּלּוף: ׁשנּויה ּבּמכילּתא אבל ּבּספרי, ׁשנּויה היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"הּבׂשר

ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים יֹום, ÌÎt‡Ó.ׁשלׁשים ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑תקֹוצּון "די ּביּה".ּכתרּגּומֹו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ«¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ
האף  ּדר לחּוץ ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו לכם ּדֹומה ÊÏ¯‡.יהא ÌÎÏ ‰È‰Â∑ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿»»»∆¿»»

לחרב (ספרי) ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה יֹותר אֹותֹו מרחקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּתהיּו
ÌÎa¯˜a."זרא" ¯L‡ '‰Œ˙‡∑ הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא אם ָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....הּללּו אבןאבןאבןאבן ַָ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

fiÈz„¯ÈÂ:הענן ּבתֹו ּבאׁש, ירד הּכבֹוד . ¿»«¿ƒְֵֵֵֶַָָָָ
ÌL Ez‡ Èz¯a„Â את ּתׁשמע וכאׁשר . ¿ƒ«¿ƒƒ¿»ְְֲִֶֶַַ

הם: ּגם יׁשמעּו ּכטעם,ÈzÏˆ‡Âהּקֹול, . ְְִֵַַ¿»«¿ƒְַַ
ּכמֹו הרּוח ּכי ודע, .אצל מאׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָאּקח
לׁשמעֹון, ראּובן מחכמת ּתּנתן ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהחכמה.
ּכאׁשר  נׁשארה רק ראּובן, חכמת ּתחסר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּבּנר: והּמׁשל, ְִֵַַָָהיא.

gieLc˜˙‰ לׁשֹון ולגנאי, לׁשבח נמצא . ƒ¿«¿ְְְְְִִֶַַָ
טּומאה: לׁשֹון ׁשהּוא הּיקּדׁש, וכן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָהתקּדׁש.

hiÌÈÓBÈ ‡ÏÂ:ּכפל .ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ּכנגד . ¿…»ƒֶֶ¬ƒ»»ƒְֶֶ
האֹוכלים: הּיד ּבׁשּתי NÚ¯‰אצּבעֹות ּכפל . ְְְִֶַָָ¬»»ְִֵַָ

יאכל  האֹומרים, ּכמׁשל עׂשרים. ּגם ְְְִִִֶַַַָָָֹידיו,
ורגליו: ידיו ּבאצּבעֹות ּׁשּיאכל מה ְְְְְֶֶַַַָָָָֹּכל

kÌÈÓÈ L„Áער ׁשּיׁשּוב ּפירׁשּתיו . …∆»ƒְִֵֵֶֶַָ

ׁשנתים  וכן היתה. ּכאׁשר ּבאֹורּה, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָהּלבנה
וטעם ּבאף,ÌÎt‡Óימים: הריח ּכי . ְִַַָ≈«¿∆ִֵַַָָ

יּמצא: ולא מּמּנה הריח .ÊÏ¯‡ויצא ְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ¿»»
מרא, לי קראן ּכמֹו ה''א, ּתחת ְְְִִֵֶֶַַָָָּבאל''ף

וטעם מתחּלפין. אהו''י אֹותּיֹות .ÊÏ¯‡ּכי ְְְִִִִַַַ¿»»
הרּגיל  ׁשּלא לתֹולדת, נתעב זר ּדבר ְְְִִִֶֶֶָָָָֹהּוא

ּבֹו: ָָאדם

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

מּמצרים  ׁשּיצאּו אֹותן אּלא ּבכּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי)ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הצאן ּכמֹותֹו. ימים חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמרּוב  ּכענין להם? יסּפיק מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" כה)קר קׁשה:(ויקרא ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
אֹו כ)זֹו, ׁשל (במדבר וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי אּלא הּמרים"? "ׁשמעּוֿנא :ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  ּדעּתֹו על עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו חס לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמריבה
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק יב)אֹותֹו ּכ(שם אּלא לנּו? מסּפיק הּמקֹום אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה  ּתהרג ּכ ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה וגֹו', רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר:
אֹומרים  זה? הּוא ׁשבח וכי עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי להם" יּׁשחט ּובקר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ"הצאן
ׁשּקצרה  יאמרּו אּתן, לא "ואם ֿ הּוא: הּקדֹוׁשּֿברּו הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור "טל לחמֹור: ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹלֹו
לפניהם  קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם, ּכּיֹוצא ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני הטֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידי.

אחת"! ׁשעה עזראעזראעזראעזרא.....אפּלּו אבןאבןאבןאבן ֲִַַָָ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑,הּטפל על לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבהמה  ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹמאחר
וחגבים  ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו, ּדּקה יאמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּסה,
תראה  "עּתה לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּקׁשנּו!
ּתקצר? ה' היד להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהיקר

עח) זֹו,(תהילים היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' מים וּיזּובּו הּכהֿצּור למּלאֹות "הן ּכח ּבֹו אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וגֹו' איׁש ׁשבעים וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאלתנּו. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)óñàiå ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨«Ÿ¤

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

`kÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLצֹור ואין . ≈≈∆∆«¿ƒְֵֶ
זאת  ּפרׁשּו ורּבים הּפחּותים. ְְְְְִִִֵַַַֹלהזּכיר
ּכי  אֹומרים, יׁש רּבים. לטעמים ְְִִִִִֵַַָָָָהּפרׁשה,
ּבעת  יׂשראל, לֹו ּׁשּיאמרּו מה אמר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשה
ׁשּיאמר  והּתׁשּובה הּבׂשר. הּוא מה ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשאלּו

לׁשאֹול: צֹור לכם אין ְִֵֶֶֶָָלהם
akÌ‰Ï ‡ˆÓe.ארמית המתרּגם ּכדברי . »»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָ

על  יׁשחט ּבמּלת קדמֹונינּו, ּדרׁש ּנכּבד ְְְְִִִֵַַַַַַָָּומה
הּדג: על ויאסף ְְֵֵֵַַַָָָהּבהמה,

bk¯ˆ˜z '‰ „È‰ הּצרה לּמה אדע ולא . ¬«ƒ¿»ְֵַַָָָָֹ

לא  מׁשה ּכי ּכמׁשמעֹו. הּדבר רק ְְִֶַַַַָָָֹֹֹהּזאת,
אם  ּכי מֹופת, אֹו אֹות יחּדׁש הּׁשם ּכי ְִִִֵֵֵַַַָידע

אפרׁש: ּכאׁשר נביאֹו, ּכמֹו‰E¯˜Èלהצּדיק . ְְְֲֲִִֵֶַַָ¬ƒ¿¿ְ
מקרה: ְִִֶֶַָוּיקר

ck‰LÓ ‡ˆiÂ:מֹועד מאהל .Ïˆ‡iÂ על . «≈≈…∆ֵֵֶֹ«»∆ַ
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(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּבּספרי. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין  אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ

ׁשבטים  לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבמבררים
אין  מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשה
"זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשבט
קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה עזראעזראעזראעזרא.....מי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: עזראעזראעזראעזרא.....יׁש אבןאבןאבןאבן «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור צרכי עליהם הּכלא,(ספרי)הּטל ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לארץ  יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו עזראעזראעזראעזרא.....לפי אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה לב ∑ÈÏ.הקנאתי הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּמּׂשא  ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְֲֳִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

dxezd lr `xfr oa`

וּיתנּבאּו, וי''ו הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָּדעּתי,
יׁשמעאל: ּבלׁשֹון רפה eÙÒÈּכפ''א ‡ÏÂ. ְְְִִֵֵָָָ¿…»»

ולא  יסף. ולא ּגדֹול קֹול וכן ׁשנית. ְְְִֵֵַַָָָֹֹּפעם
הּלׁשֹון  מּדקּדּוק ואין לדעּתּה. עֹוד ְְְְִִֵַַַָָָיסף
אמרּו חּטאתם. ּבכל ּתּספּו ּפן מּגזרת ְְְְִִִִֶַַָָָָֹלהיֹותֹו
ׁשּׁשה, ׁשבט מּכל מׁשה ׁשּלקח ז''ל ֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחכמים
לֹו ׁשאמר ּובעבּור וׁשבעים. ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָוהּנה
נכֹון: וזה הּׁשנים. הניח איׁש, ׁשבעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּׁשם

ekÌÈ·e˙ka ‰n‰Â:ּבתחּלה .e‡ˆÈ ‡ÏÂ. ¿≈»«¿ƒְִִָ¿…»¿

מֹועד: אהל אל יׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹמּמחנה
fk¯Úp‰ ı¯iÂ לׁשרת הּנֹודע הּוא ּבה''א, . «»»«««ְְֵֵַָָ

אינּנּו יהֹוׁשע ׁשרּות ּכי מיהֹוׁשע. חּוץ ְִִֵֵֶֶַַֹֻֻמׁשה
נער: ּכל ְֵַַָּכׁשרּות

gkÂÈ¯eÁaÓׁשּפירּוׁשֹו אֹומרים יׁש . ƒ¿»ְִֵֵֶ
זקן. ּכדברי אמר ׁשּלא והּטעם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמּבחרּותֹו.
מׁשה. מׁשרת עם מּבחּוריו מדּביקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹויׁש
ּבחּור. ׁשהיה מּיֹום אֹותֹו ּׁשּׁשרת ְִֵֵֶֶַַַָָָוהּטעם,
ּבּׁשנה  היה הּמעׂשה זה ּכי נכֹון, אינּנּו ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוזה

הּוא  מּבחּוריו ׁשהּוא ּבעיני, והּנכֹון ְְְִִֵֵֶַַַָָהּׁשנית.
יׁש אחרים ּכי מׁשה, לׁשרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹמהּמּובחרים
ּפעם  רּבים, ּבלׁשֹון ּבחּור מּלת ּכי ודע ְְִִִִִַַַַַָעּמֹו.
סריס, מּלת וכן ּתׁשּתּנה. לא ּופעם ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹּתׁשּתּנה

מׁשקלים: ׁשני הם נפּתח Ì‡Ïkאּולי . ְְִִֵֵַָ¿»≈ְִַ
אחריו: הּבא הּגרֹון אֹות ּבעבּור ֲֲֵַַַַַָָָָהלמ''ד,

`''d dgYtpe hk‡p˜Ó‰ ראּוי והיה . §¦§§¨¥«¿«≈ְָָָ
היֹותֹו ּובעבּור ּובפּת''ח, ּבשו''א ְְְֱֲִִַַַָלהיֹותֹו
נעים, ׁשואים ּוׁשני נע, ׁשוא הּמ''ם ְְְִִֵֵַַַָָָָּתחת

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

ß oeiq f"h ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ‰.מּפתח איׁש הּבית,∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִִֶַַָ
כב)ּכמֹו לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): הביא (תהילים ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)עליהם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א :(שמואל «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני נטׁשים כט)"והּנה הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְֵֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל לּבֹו עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)ּכנגד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  עזראעזראעזראעזרא.....מׁשטיחין אבןאבןאבןאבן ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¥«

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ּומּלת לעֹולם: יתחּברּו ÔzÈלא ÈÓ ּכׁשֹואל . ְְְִִַַָֹƒƒ≈ְֵ
הּׁשאלה  זאת לי יּתן מי ּכאֹומר ּבּדבר. ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחפץ

ְֵֶַוהחפץ:
l‰LÓ ÛÒ‡iÂ,הּזקנים עם ּבלּוּוי הל . «≈»≈…∆ְְִִִֵַַָ

ּכבֹוד: להם ֲֶַָָלחלֹוק
`lÚÒ Áe¯Â:ׁשני יֹום .Ê‚iÂּכמֹו ּכרת, . ¿«»«ִֵ«»»ְַָ

וטעם :צאנ וגז ּומּגזרת, .נזר .Ê‚iÂּגּזי ְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹ«»»

ּגזז  והּנה ּכחֹול, רּבים הּים ּבׂשפת ְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיּו
וּיחם  ּכמֹו הּכפל. מּפעלי וּיגז, ּומּלת ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהם.

הּילד: והּטעם,LhiÂּבׂשר וּיפרׂש. ּכמֹו . ְֶֶַַ«ƒ…ְְְִַַַַֹ
והּנם  וכן, לסּור. ּבֹו ּכח אין נטּוׁש ְְְִֵֵַָָָָָֹּכדבר

הארץ: ּכל ּפני על B·È·Ò˙נטּוׁשים ְְִֵֶַָָָ¿ƒ
‰Án‰ ּכאּמתים ׁשהיה הּטעם ּגם ּבלבד. . ««¬∆ְְִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשפל: אֹו ּגבֹוּה מקֹום, ְֵַָָָָּבכל

aleÁËLiÂ ׁשּטחּתי וכן וּיפרׂשּו. ּכמֹו . «ƒ¿¿ְְְְְִִִֵַַ
ּבנינים: ׁשני הם ואם ּכּפי. ְְְִִִֵֵֵֶַַָאלי

bl‰a¯ ‰kÓ:היה דבר . «»«»ֶֶָָ
cl‡¯˜iÂ:מׁשה אֹו הּקֹורא, .e¯·˜. «ƒ¿»ֵֶַֹ»¿

ליֹוסף: וּיאמר ּכמֹו ְְְִֵֶַַֹהּקֹוברים,
dl˙B¯ˆÁ ÌÚ‰ eÚÒּדר חצרֹות אל . »¿»»¬≈ֲֵֶֶֶ

וטעם Áaˆ¯˙קצרה: eÈ‰iÂ עם ּדבק . ְְַַָָ«ƒ¿«¬≈…ִֵָ
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(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּבּספרי. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי)זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין  אמרּו: ׁשּנבחרּו. ÌÈ·˙ka.מאֹותן ‰n‰Â∑ «ƒ»¬¿≈¬»ƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ

ׁשבטים  לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבמבררים
אין  מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּׁשה
"זקן", ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל עׂשה? מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשבט
קלּפי. מּתֹו ּפתקיכם טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל

ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה עזראעזראעזראעזרא.....מי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´̈©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: עזראעזראעזראעזרא.....יׁש אבןאבןאבןאבן «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו מאליהם.(סנהדרין ּכלים והם צּבּור צרכי עליהם הּכלא,(ספרי)הּטל ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ¿»≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לארץ  יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו עזראעזראעזראעזרא.....לפי אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה לב ∑ÈÏ.הקנאתי הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ
הּמּׂשא  ּבעבי אֹוחז ּבלעז, אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְֲֳִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

dxezd lr `xfr oa`

וּיתנּבאּו, וי''ו הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָּדעּתי,
יׁשמעאל: ּבלׁשֹון רפה eÙÒÈּכפ''א ‡ÏÂ. ְְְִִֵֵָָָ¿…»»

ולא  יסף. ולא ּגדֹול קֹול וכן ׁשנית. ְְְִֵֵַַָָָֹֹּפעם
הּלׁשֹון  מּדקּדּוק ואין לדעּתּה. עֹוד ְְְְִִֵַַַָָָיסף
אמרּו חּטאתם. ּבכל ּתּספּו ּפן מּגזרת ְְְְִִִִֶַַָָָָֹלהיֹותֹו
ׁשּׁשה, ׁשבט מּכל מׁשה ׁשּלקח ז''ל ֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחכמים
לֹו ׁשאמר ּובעבּור וׁשבעים. ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָוהּנה
נכֹון: וזה הּׁשנים. הניח איׁש, ׁשבעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּׁשם

ekÌÈ·e˙ka ‰n‰Â:ּבתחּלה .e‡ˆÈ ‡ÏÂ. ¿≈»«¿ƒְִִָ¿…»¿

מֹועד: אהל אל יׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹמּמחנה
fk¯Úp‰ ı¯iÂ לׁשרת הּנֹודע הּוא ּבה''א, . «»»«««ְְֵֵַָָ

אינּנּו יהֹוׁשע ׁשרּות ּכי מיהֹוׁשע. חּוץ ְִִֵֵֶֶַַֹֻֻמׁשה
נער: ּכל ְֵַַָּכׁשרּות

gkÂÈ¯eÁaÓׁשּפירּוׁשֹו אֹומרים יׁש . ƒ¿»ְִֵֵֶ
זקן. ּכדברי אמר ׁשּלא והּטעם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמּבחרּותֹו.
מׁשה. מׁשרת עם מּבחּוריו מדּביקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹויׁש
ּבחּור. ׁשהיה מּיֹום אֹותֹו ּׁשּׁשרת ְִֵֵֶֶַַַָָָוהּטעם,
ּבּׁשנה  היה הּמעׂשה זה ּכי נכֹון, אינּנּו ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוזה

הּוא  מּבחּוריו ׁשהּוא ּבעיני, והּנכֹון ְְְִִֵֵֶַַַָָהּׁשנית.
יׁש אחרים ּכי מׁשה, לׁשרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹמהּמּובחרים
ּפעם  רּבים, ּבלׁשֹון ּבחּור מּלת ּכי ודע ְְִִִִִַַַַַָעּמֹו.
סריס, מּלת וכן ּתׁשּתּנה. לא ּופעם ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹּתׁשּתּנה

מׁשקלים: ׁשני הם נפּתח Ì‡Ïkאּולי . ְְִִֵֵַָ¿»≈ְִַ
אחריו: הּבא הּגרֹון אֹות ּבעבּור ֲֲֵַַַַַָָָָהלמ''ד,

`''d dgYtpe hk‡p˜Ó‰ ראּוי והיה . §¦§§¨¥«¿«≈ְָָָ
היֹותֹו ּובעבּור ּובפּת''ח, ּבשו''א ְְְֱֲִִַַַָלהיֹותֹו
נעים, ׁשואים ּוׁשני נע, ׁשוא הּמ''ם ְְְִִֵֵַַַָָָָּתחת
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ß oeiq f"h ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד אהל לאהלֹו∑‡Án‰ŒÏ‰.מּפתח איׁש הּבית,∑ÛÒ‡iÂ.נכנסּו אל ּכניסה לׁשֹון «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִִֶַַָ
כב)ּכמֹו לכּלם(דברים ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו לט): הביא (תהילים ׁשּלא מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

לאהלֹו איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)עליהם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָֻ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן(תהילים חיׁש". גז "ּכי א): ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א :(שמואל «»»ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהארץ", עלּֿפני נטׁשים כט)"והּנה הּמדּברה"(יחזקאל ּונטׁשּתי" :.ÌÈ˙n‡Îe∑ ׁשהן עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ¿«»«ƒְְֵֶַַֹ
לׁשחֹות ולא להגּביּה לא ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל לּבֹו עזראעזראעזראעזרא.....(ספרי)ּכנגד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  עזראעזראעזראעזרא.....מׁשטיחין אבןאבןאבןאבן ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤¸Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ יֹוצאה ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר פסק". לא "עד עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¥«

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

dxezd lr `xfr oa`

ּומּלת לעֹולם: יתחּברּו ÔzÈלא ÈÓ ּכׁשֹואל . ְְְִִַַָֹƒƒ≈ְֵ
הּׁשאלה  זאת לי יּתן מי ּכאֹומר ּבּדבר. ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחפץ

ְֵֶַוהחפץ:
l‰LÓ ÛÒ‡iÂ,הּזקנים עם ּבלּוּוי הל . «≈»≈…∆ְְִִִֵַַָ

ּכבֹוד: להם ֲֶַָָלחלֹוק
`lÚÒ Áe¯Â:ׁשני יֹום .Ê‚iÂּכמֹו ּכרת, . ¿«»«ִֵ«»»ְַָ

וטעם :צאנ וגז ּומּגזרת, .נזר .Ê‚iÂּגּזי ְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹ«»»

ּגזז  והּנה ּכחֹול, רּבים הּים ּבׂשפת ְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיּו
וּיחם  ּכמֹו הּכפל. מּפעלי וּיגז, ּומּלת ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהם.

הּילד: והּטעם,LhiÂּבׂשר וּיפרׂש. ּכמֹו . ְֶֶַַ«ƒ…ְְְִַַַַֹ
והּנם  וכן, לסּור. ּבֹו ּכח אין נטּוׁש ְְְִֵֵַָָָָָֹּכדבר

הארץ: ּכל ּפני על B·È·Ò˙נטּוׁשים ְְִֵֶַָָָ¿ƒ
‰Án‰ ּכאּמתים ׁשהיה הּטעם ּגם ּבלבד. . ««¬∆ְְִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשפל: אֹו ּגבֹוּה מקֹום, ְֵַָָָָּבכל

aleÁËLiÂ ׁשּטחּתי וכן וּיפרׂשּו. ּכמֹו . «ƒ¿¿ְְְְְִִִֵַַ
ּבנינים: ׁשני הם ואם ּכּפי. ְְְִִִֵֵֵֶַַָאלי

bl‰a¯ ‰kÓ:היה דבר . «»«»ֶֶָָ
cl‡¯˜iÂ:מׁשה אֹו הּקֹורא, .e¯·˜. «ƒ¿»ֵֶַֹ»¿

ליֹוסף: וּיאמר ּכמֹו ְְְִֵֶַַֹהּקֹוברים,
dl˙B¯ˆÁ ÌÚ‰ eÚÒּדר חצרֹות אל . »¿»»¬≈ֲֵֶֶֶ

וטעם Áaˆ¯˙קצרה: eÈ‰iÂ עם ּדבק . ְְַַָָ«ƒ¿«¬≈…ִֵָ
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áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו יט)הארץ אלֿנא (בראשית "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתרעּו", יב)אחי ּבּקׁשה (במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) היא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ִ
האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתחה
ּכיון  ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה : צּפֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּׁשמעה
קל  נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן. והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּפרׁש

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙.וחמר ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכּוׁשי  ׁשל מראה ∑ÈLÎ˙.ּבׁשחרּותֹו יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ ּגרּוׁשיה אֹודֹות M‡ŒÈk‰.על ְֲִֶַÀƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»ֵֶַָƒƒ»

Á˜Ï ˙ÈLÎ∑,ּביפיּה ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה Àƒ»»ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבּכל  נאה זאת ‰ÈLk˙‰‡.אבל ‰M∑,"ּכּוׁשי" נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ֲַָָָֹֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא Á˜Ï.ּכדי ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה עזראעזראעזראעזרא.....ועּתה אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

האדמההאדמההאדמההאדמה:::: עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפניניניני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האדםהאדםהאדםהאדם ממממּכּכּכּכלללל מאדמאדמאדמאד ענוענוענוענו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ג)והאיוהאיוהאיוהאיׁשׁשׁשׁש יב, (במדבר ְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולפני  ּבמּתנה הּתֹורה לֹו ונּתנה יֹום מ' ּתֹורה לּמדֹו והּקּב"ה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
מּכל  עניו ׁשּיהיה ׁשּי ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ּובכל מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָזה

ָָָהאדם?
ׁשּכ ׁשּידע מּפני  עניו, היה מקֹום מּכל אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשהּוא וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ל ּומבאר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להיֹות  ויכֹול זֹו, ּומדרגה ּבמעלה ּכן גם היה אחר יהּודי אצל היּו האּלּו הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמעלֹותיו
ואחד. אחד ּכל ּבפני עניו היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכן  ּכי ׁשם, יׁשבּו ּבעבּורּה ּכי מרים, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָוּתדּבר
ָּכתּוב:

`ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ אהרן ּגם ּדּברה, היא . «¿«≈ƒ¿»ְֲִִַַָֹ
וטעם  נענׁש: ּכן על החריׁש, אֹו ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַהסּכים

¯a„zÂ וידּבר ּכמֹו ּגנאי, ּדר ּבי''ת עם . «¿«≈ְְְִֵֵֶֶַַַ
ּבדר ּגם לׁשבח. יּמצא ּגם ּבאלהים. ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעם
ּכּוׁש, על מל מׁשה ּכי אֹומרים יׁש ְְִִֵֶַַָָֹנבּואה.
ׁשּפירּתא. אמר, והּמתרּגם ּכּוׁשית. ְְְְְִִֵַַַַַָָָולקח
יקראּו ּכאׁשר ּכבֹוד, לׁשֹון ְְְְֲֲִֶַַָוטעמֹו
נקרא  אנחנּו ּגם הּלבן. לּזפת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיׁשמעאלים

ׁשּנקרא  יּתכן לא והּנה נהֹור. סּגי ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעּור,
ויׁש לגנאי. להפכֹו לׁשבח, ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַָׁשם
וכן  ׁשאּול. הּוא ימיני ּבן ּכּוׁש ּכי ְְְִִִִֵֶָאֹומרים,
והּיׁשר  ּפירׁשּתיו. ּוכבר ּכּוׁשּיים. כבני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹהלא
היא  ּכי צּפֹורה, היא הּכּוׁשית ׁשּזֹו ְִִִִִֵֶַַָּבעיני,
ּדרים  והם יׁשמעאלים, הם ּומדינים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָמדינית,
ארץ  יריעֹות ירּגזּון ּכתּוב, וכן ְְְֳִִִֵֶֶָָָָּבאהלים.
לבן  להם אין הּׁשמׁש, חֹום ּובעבּור ְֲִֵֶֶֶַַָָָָמדין.
ודֹומה  ׁשחֹורה, היתה וצּפֹורה ְְְְְִָָָָָָּכלל.

וטעם Á˜Ïלכּוׁשית: ˙ÈLÎ ‰M‡ Èk זה . ְְִַַƒƒ»Àƒ»»ֶ

ּדברי  נכּבד ּומה מרים. ׁשּדּברה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּדּבּור
ואֹוי  אׁשריהם הּזקנים, על ׁשאמרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָקדמֹונינּו
נמנע  לא ּכי מׁשה, חׁשדּו והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹֹלנׁשיהם.
יפה: ׁשאינּנה ּבעבּור רק צּפֹורה עם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלׁשּכב

a‰LÓa C‡ ˜¯‰ e¯Ó‡iÂ,ראיה הביאה . «…¿¬««¿…∆ְִֵָָָ
היּו הם ּכי הּׁשם, לקדּוׁשת זה עׂשה לא ְִִִֵֵֶַַָָָֹּכי

להם: אסּור הּמׁשּכב ואין ‰¯˜נביאים, ְְְִִִֵֶַָָָ¬«
C‡.צחּות ּדר הּוא רק יסּפיק. והאחד . «ְְִֶֶֶַַַָָ

קברים: אין המּבלי ‰'ּכמֹו, ÚÓLiÂ ואם . ְְְֲִִִֵָ«ƒ¿«ְִ
ּבּסתר: ְִֵֶַּדּברּו

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
האדמה  ּפני על אׁשר האדם ּכל  לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית מעלתֹו לגּבי א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹא
ּכי  מּבמׁשה, יֹותר אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ּכמׁשה", ּביׂשראל עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשהיא
(ׁשפי' מאד עניו מׁשה היה מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה אם ּכי האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹנבּואה

האדם? ּכל לגּבי ְְֵַַָָָָָָהכנעה)
מחׁשּבֹונֹות  ׁשּלמעלה עצמית ענוה ויׁש ּבמׁשה) ׁשנת"ל (ּוכמֹו וטו"ד חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשּי לא הּקּב"ה על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה ׁשם הּקּב"ה ׁשל ּגדּלתֹו "ּבמקֹום הּקּב"ה על ּׁשּנאמר מה ע"ד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׂשכלּיים,
את  לֹו ׁשהיה זה על ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה היא אּלא (ח"ו), חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלֹומר
- לענוה ּכלל מקֹום נתינת אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת את אף לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעלת

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל היה מקֹום מּכל – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין עזראעזראעזראעזרא....ּוכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàö íéøîeàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−

ìL:ízL §¨§¨«
i"yx£Ì‡˙t∑ עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ÌÎzLÏL.מׁשה e‡ˆ∑ ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ¿¿»¿¿∆
לׁשמע  ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן עזראעזראעזראעזרא.....מּגיד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא איׁש(שמות "ה' : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום ויֹוצא סח)מלחמה". ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿»«¬…
ÌÈ¯Óe∑ הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין נמׁשכין Ì‰ÈL.ׁשּיהיּו e‡ˆiÂ∑ והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְִִִֵָָָָ

נאמר  ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻמּמׁשה?
ז) נאמר(בראשית ּובפניו ּתמים". צּדיק "איׁש יׁשמע (שם): ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ׁשל .ּבנזיפתֹו ְֲִִֶַָֹ

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" ÌÎ‡È·.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑ נביאים לכם יהיּו ‰'.אם ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשכינת אבןאבןאבןאבן ««¿»≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

b„‡Ó ÂÚ ׁשּלא והּטעם, ׁשּלֹו. ּבּמׁשקל . »»¿…ְְִֶֶַַַַָֹ
אחיו: על ּגדּולה ְִֵֶַָָּבּקׁש

cÌB‡˙t.ׁשלׁשֹום ּכמ''ם נֹוסף, הּמ''ם . ƒ¿ְְִֵֵַָ
לב: על עלה ׁשּלא ּדבר ּפתי, מּגזרת ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוהּוא

ÌzLÏL e‡ˆiÂ ÌÎzLÏL e‡v אחד ּכל . ¿¿»¿¿∆«≈¿¿»¿»ֶָָ
ּפרט, ּכן ואחר ּכלל, ּדר והּנה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמאהלֹו.

ּומרים, אהרן וּיקרא ענן ּבעּמּוד ה' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוּירד
ׁשֹומע: ֵֶַֹּומׁשה

e‡ eÚÓL:עּתה ּכמֹו .ÌÎ‡È· ׁשּיהיה מי . ƒ¿»ְַָ¿ƒ¬∆ְִִֶֶ
ה': נביא היה na¯‡‰מּכם אם ּפירּוׁשֹו, . ְִִֶ««¿»ִֵָָ

עֹודד  והּנבּואה ּכמֹו ה', נביא ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַָנביאכם
אלהים  ּכסא אּמֹו. ׂשרה האהלה ְֱֱֲִִִִַָָָָָֹֹהּנביא.

הּלילה:na¯‡‰עֹולם: ּבמראֹות .ÌBÏÁa ָ««¿»ְְְַַַָ«¬
Ba ¯a„‡:הּנבּואֹות ּכדר ּכפּול, . ¬«∆ְְֶֶַָ

f‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa ּבית ּכבן טעמֹו, . ¿»≈ƒ∆¡»ְֲִֶַַ
צרכיו, ידּבר יצטר ואם רׁשּות. ּבלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּיּכנס
ּתדעּו. ּבחלֹום, לכם אתוּדע ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָואּתם

לׁשאֹול: רׁשּות לכם אין לא, ְְְִִֵֶָֹואם



נט jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי)וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אֹומראין מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : «¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו יט)הארץ אלֿנא (בראשית "וּיאמר : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתרעּו", יב)אחי ּבּקׁשה (במדבר לׁשֹון "נא" ּכל דברי". ׁשמעּוֿנא "וּיאמר :.Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) היא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…ִ
האּׁשה? מן מׁשה ׁשּפירׁש מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתחה
ּכיון  ּבּמחנה", מתנּבאים ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי אמרה : צּפֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּׁשמעה
קל  נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן. והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ּבעלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּפרׁש

חברֹו ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙.וחמר ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּכּוׁשי  ׁשל מראה ∑ÈLÎ˙.ּבׁשחרּותֹו יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ ּגרּוׁשיה אֹודֹות M‡ŒÈk‰.על ְֲִֶַÀƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»ֵֶַָƒƒ»

Á˜Ï ˙ÈLÎ∑,ּביפיּה ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה Àƒ»»ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבּכל  נאה זאת ‰ÈLk˙‰‡.אבל ‰M∑,"ּכּוׁשי" נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם על ֲַָָָֹֹ»ƒ»«Àƒְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא Á˜Ï.ּכדי ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ּגרׁשּה עזראעזראעזראעזרא.....ועּתה אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ ה'∑‰¯˜ ּדּבר לבּדֹו „a¯.עּמֹו eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

האדמההאדמההאדמההאדמה:::: עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפניניניני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האדםהאדםהאדםהאדם ממממּכּכּכּכלללל מאדמאדמאדמאד ענוענוענוענו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ג)והאיוהאיוהאיוהאיׁשׁשׁשׁש יב, (במדבר ְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולפני  ּבמּתנה הּתֹורה לֹו ונּתנה יֹום מ' ּתֹורה לּמדֹו והּקּב"ה מּסיני ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה
מּכל  עניו ׁשּיהיה ׁשּי ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ּובכל מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָזה

ָָָהאדם?
ׁשּכ ׁשּידע מּפני  עניו, היה מקֹום מּכל אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשהּוא וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ל ּומבאר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להיֹות  ויכֹול זֹו, ּומדרגה ּבמעלה ּכן גם היה אחר יהּודי אצל היּו האּלּו הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמעלֹותיו
ואחד. אחד ּכל ּבפני עניו היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהיה

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכן  ּכי ׁשם, יׁשבּו ּבעבּורּה ּכי מרים, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָוּתדּבר
ָּכתּוב:

`ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ אהרן ּגם ּדּברה, היא . «¿«≈ƒ¿»ְֲִִַַָֹ
וטעם  נענׁש: ּכן על החריׁש, אֹו ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַהסּכים

¯a„zÂ וידּבר ּכמֹו ּגנאי, ּדר ּבי''ת עם . «¿«≈ְְְִֵֵֶֶַַַ
ּבדר ּגם לׁשבח. יּמצא ּגם ּבאלהים. ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעם
ּכּוׁש, על מל מׁשה ּכי אֹומרים יׁש ְְִִֵֶַַָָֹנבּואה.
ׁשּפירּתא. אמר, והּמתרּגם ּכּוׁשית. ְְְְְִִֵַַַַַָָָולקח
יקראּו ּכאׁשר ּכבֹוד, לׁשֹון ְְְְֲֲִֶַַָוטעמֹו
נקרא  אנחנּו ּגם הּלבן. לּזפת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּיׁשמעאלים

ׁשּנקרא  יּתכן לא והּנה נהֹור. סּגי ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעּור,
ויׁש לגנאי. להפכֹו לׁשבח, ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַָׁשם
וכן  ׁשאּול. הּוא ימיני ּבן ּכּוׁש ּכי ְְְִִִִֵֶָאֹומרים,
והּיׁשר  ּפירׁשּתיו. ּוכבר ּכּוׁשּיים. כבני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹהלא
היא  ּכי צּפֹורה, היא הּכּוׁשית ׁשּזֹו ְִִִִִֵֶַַָּבעיני,
ּדרים  והם יׁשמעאלים, הם ּומדינים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָמדינית,
ארץ  יריעֹות ירּגזּון ּכתּוב, וכן ְְְֳִִִֵֶֶָָָָּבאהלים.
לבן  להם אין הּׁשמׁש, חֹום ּובעבּור ְֲִֵֶֶֶַַָָָָמדין.
ודֹומה  ׁשחֹורה, היתה וצּפֹורה ְְְְְִָָָָָָּכלל.

וטעם Á˜Ïלכּוׁשית: ˙ÈLÎ ‰M‡ Èk זה . ְְִַַƒƒ»Àƒ»»ֶ

ּדברי  נכּבד ּומה מרים. ׁשּדּברה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּדּבּור
ואֹוי  אׁשריהם הּזקנים, על ׁשאמרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָקדמֹונינּו
נמנע  לא ּכי מׁשה, חׁשדּו והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹֹלנׁשיהם.
יפה: ׁשאינּנה ּבעבּור רק צּפֹורה עם ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלׁשּכב

a‰LÓa C‡ ˜¯‰ e¯Ó‡iÂ,ראיה הביאה . «…¿¬««¿…∆ְִֵָָָ
היּו הם ּכי הּׁשם, לקדּוׁשת זה עׂשה לא ְִִִֵֵֶַַָָָֹּכי

להם: אסּור הּמׁשּכב ואין ‰¯˜נביאים, ְְְִִִֵֶַָָָ¬«
C‡.צחּות ּדר הּוא רק יסּפיק. והאחד . «ְְִֶֶֶַַַָָ

קברים: אין המּבלי ‰'ּכמֹו, ÚÓLiÂ ואם . ְְְֲִִִֵָ«ƒ¿«ְִ
ּבּסתר: ְִֵֶַּדּברּו

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
האדמה  ּפני על אׁשר האדם ּכל  לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית מעלתֹו לגּבי א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹא
ּכי  מּבמׁשה, יֹותר אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ּכמׁשה", ּביׂשראל עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשהיא
(ׁשפי' מאד עניו מׁשה היה מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה אם ּכי האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹנבּואה

האדם? ּכל לגּבי ְְֵַַָָָָָָהכנעה)
מחׁשּבֹונֹות  ׁשּלמעלה עצמית ענוה ויׁש ּבמׁשה) ׁשנת"ל (ּוכמֹו וטו"ד חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשּי לא הּקּב"ה על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה ׁשם הּקּב"ה ׁשל ּגדּלתֹו "ּבמקֹום הּקּב"ה על ּׁשּנאמר מה ע"ד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׂשכלּיים,
את  לֹו ׁשהיה זה על ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה היא אּלא (ח"ו), חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלֹומר
- לענוה ּכלל מקֹום נתינת אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת את אף לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעלת

האדמה". ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל היה מקֹום מּכל – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין עזראעזראעזראעזרא....ּוכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàö íéøîeàöiå ãòBî ìäà-ìà íëzL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−

ìL:ízL §¨§¨«
i"yx£Ì‡˙t∑ עׂשה ׁשּיפה להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ÌÎzLÏL.מׁשה e‡ˆ∑ ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ¿¿»¿¿∆
לׁשמע  ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן עזראעזראעזראעזרא.....מּגיד, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם).ּבאֹוכלֹוסין יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ּבׂשרֿודם: ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום טו)ּוכׁשּיֹוצא איׁש(שמות "ה' : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבאֹוכלֹוסין, לׁשלֹום ויֹוצא סח)מלחמה". ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :.Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ ְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿»«¬…
ÌÈ¯Óe∑ הּדּבּור לקראת החצר מן ויֹוצאין נמׁשכין Ì‰ÈL.ׁשּיהיּו e‡ˆiÂ∑ והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ƒ¿»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ«≈¿¿≈∆ְְְְִִִֵָָָָ

נאמר  ּבפניו, ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻמּמׁשה?
ז) נאמר(בראשית ּובפניו ּתמים". צּדיק "איׁש יׁשמע (שם): ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ׁשל .ּבנזיפתֹו ְֲִִֶַָֹ

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" ÌÎ‡È·.אין ‰È‰ÈŒÌ‡∑ נביאים לכם יהיּו ‰'.אם ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ
ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ וחּזיֹון ּבחלֹום אּלא הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשכינת אבןאבןאבןאבן ««¿»≈»∆¿«»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

b„‡Ó ÂÚ ׁשּלא והּטעם, ׁשּלֹו. ּבּמׁשקל . »»¿…ְְִֶֶַַַַָֹ
אחיו: על ּגדּולה ְִֵֶַָָּבּקׁש

cÌB‡˙t.ׁשלׁשֹום ּכמ''ם נֹוסף, הּמ''ם . ƒ¿ְְִֵֵַָ
לב: על עלה ׁשּלא ּדבר ּפתי, מּגזרת ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוהּוא

ÌzLÏL e‡ˆiÂ ÌÎzLÏL e‡v אחד ּכל . ¿¿»¿¿∆«≈¿¿»¿»ֶָָ
ּפרט, ּכן ואחר ּכלל, ּדר והּנה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמאהלֹו.

ּומרים, אהרן וּיקרא ענן ּבעּמּוד ה' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוּירד
ׁשֹומע: ֵֶַֹּומׁשה

e‡ eÚÓL:עּתה ּכמֹו .ÌÎ‡È· ׁשּיהיה מי . ƒ¿»ְַָ¿ƒ¬∆ְִִֶֶ
ה': נביא היה na¯‡‰מּכם אם ּפירּוׁשֹו, . ְִִֶ««¿»ִֵָָ

עֹודד  והּנבּואה ּכמֹו ה', נביא ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַָנביאכם
אלהים  ּכסא אּמֹו. ׂשרה האהלה ְֱֱֲִִִִַָָָָָֹֹהּנביא.

הּלילה:na¯‡‰עֹולם: ּבמראֹות .ÌBÏÁa ָ««¿»ְְְַַַָ«¬
Ba ¯a„‡:הּנבּואֹות ּכדר ּכפּול, . ¬«∆ְְֶֶַָ

f‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa ּבית ּכבן טעמֹו, . ¿»≈ƒ∆¡»ְֲִֶַַ
צרכיו, ידּבר יצטר ואם רׁשּות. ּבלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּיּכנס
ּתדעּו. ּבחלֹום, לכם אתוּדע ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָואּתם

לׁשאֹול: רׁשּות לכם אין לא, ְְְִִֵֶָֹואם
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(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו היה אמרּתי אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
אּלא  ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז
מן  לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפה

ּבסיני לֹו? אמרּתי והיכן ה)האּׁשה. עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :. ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ּומראה «¿∆¿…¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין יז)ּבחּדֹות, לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): "לא (שמות : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אתּֿפני" לראת ËÈaÈ.תּוכל '‰ ˙Ó˙e∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה Èc·Úa."וראית ְִֶַָָֹ¿À««ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰LÓ·∑אפּלּו ּבמׁשה, מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
הּמל אין לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא ׁשּכן וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאינֹו

חּנם תנחומא)אֹוהבֹו מן(ספרי. קׁשה זֹו – ּבמעׂשיו מּכיר איני ּתאמרּו: ואם עזראעזראעזראעזרא.....הראׁשֹונה . אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, וחמר קל נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶַַ

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ּכ ואחר ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּדּנּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו, אבןאבןאבןאבן «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו מטּמא ∑nk˙.אחֹותנּו מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכענין  ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לז)ׁשּנאמר אחֹותֹו(בראשית את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gBa ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t ּבלא הּטעם, . ∆∆∆¬«∆ְַַַֹ
B„ÈÁa˙אמצעי: ‡ÏÂ ‰‡¯Óa,הּטעם . ְִֶָ¿«¿∆¿…¿ƒַַַ

ּכצּורת  הּוא, ּכאׁשר הּדּבּור לֹו ְְֲִֶֶֶַַַַׁשאראה
·ÈÁ„˙הּמׁשּכן: ‡ÏÂ:הּגדֹול הּנׁשר ּכמֹו . ְִַָ¿…¿ƒ…ְֶֶַַָ

ËÈaÈ '‰ ˙eÓ˙e את נא הראני ּכטעם . ¿««ƒְְִֵֶַַַָ

ּבהקיץ: ׁשהּוא אֹו .ְְִֶֶָּכבֹוד
hCÏiÂ:סר והענן והעד, הּכבֹוד. . «≈∆ְְֵֶַָָָָָ
iÏ‰‡‰ ÏÚÓ:האהל ּפתח מעל .‰p‰Â ≈«»…∆ֵֶֶַַָֹ¿ƒ≈

˙Ú¯BˆÓ ּכאׁשר ּכמֹו היא, מּלת ּתחסר . ¿»«ְְֲִִֶֶַַַ
ָָקאה:

`iÈ„‡ Èa:ּפירׁשּתיו .‡ Ï‡ אל . ƒ¬…ƒְִֵַ«»ַ
לֹוeÏ‡Bעּתה: ואין נפעל, מּבנין . ַָ«¿ְְְִִִֵַָ

ויׁש צאן. ׂשרי נֹואלּו אם ּכי ְֲִִֵֵֵַָֹריע.
קׁשּורה. מאּולת הפּו ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶָָאֹומרים

ידּוע: ְְַַָוטעמֹו

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ּכּמת  B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ְִֵַ¬∆¿≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי מי (ספרי)נאכל ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
אין  אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמסּגירּה

אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: עזראעזראעזראעזרא.....ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

(âé)àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈
:dì̈«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים ּדברי אּתה ∑Ó‡Ï¯.ׁשלׁשה אם הׁשיבני לֹו: אמר לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹ≈…ְֲִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבארּבעה אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמרּפא
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ו)ּבּקׁש מׁשה (שמות "וידּבר : ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

וגֹו'" לאמר ה' עּתה (ספרי)לפני ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. כז)תראה "קח (במדבר הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר". הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ג)ל "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מה מּפני ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵַ
ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלא
מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ(ּדבר

עזראעזראעזראעזרא.....ּבתפּלה) אבןאבןאבןאבן ְִִָ

(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם קל (ב"ק ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ימים  ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד לּׁשכינה .וחמר ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ÛÒ‡z ¯Á‡Â∑ ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: אֹומר ¿««≈»≈ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הכנסה  לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, אל נאסף – עזראעזראעזראעזרא.....נרּפא אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ּכׁשהׁשל(סוטה למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ב)ליאֹור, וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ai˙nk È‰˙ ‡ Ï‡אחֹותינּו ּתהיה עּתה אל . «»¿ƒ«≈ְֲִֵֶַַָ
נאכל  אּמֹו מּבטן יצא ּכאׁשר הּמת, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּכנפל
צֹור ואין הּמצורע. ּבׂשר וכן ּבׂשרֹו. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹחצי

סֹופרים: ְְִִלתיקּון
bi‰LÓ ˜ÚˆiÂ ּבצער ׁשהיה יֹורה זה . «ƒ¿«…∆ְֶֶֶַַָָ

אחֹותֹו: ּבידÏ‡,על הּגבּורה ׁשּיׁש אּתה . ֲַ≈ְְְֵֶַַָָָ
הּׁשם, הׁשיב ּכן על לּה. עּתה רפא ְִֵֵֵַַַַָָָָעּתה
וירק  עליה ּכעס אביה ואילּו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָואביה.
ׁשבעת  ּפניו לראֹות ּתּכלם הלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּבפניה,

ִָימים:

ci¯‚qzיּזיקּו ׁשּלא המצֹורעים, ּכמֹו . ƒ»≈ְְִִֶַַָֹ
ÛÒ‡zאחרים: ¯Á‡Â.מהּיׁשּוב ּתחׁשב . ֲִֵ¿««≈»≈ִֵֵֵַָ

אל  ׁשּבאה ואחר מּצרעּתֹו. ואספּתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוכן
מחצרֹות: העם נסעּו ְֲֲֵֵֶַַָָָהּמחנה,



סי jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו היה אמרּתי אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ׁשּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ∆∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
אּלא  ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה ּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאז
מן  לפרׁש ודֹוק) ּבהדיא, לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפה

ּבסיני לֹו? אמרּתי והיכן ה)האּׁשה. עּמדי"(דברים עמד ּפה ואּתה לאהליכם, לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :. ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ּומראה «¿∆¿…¿ƒ…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ליחזקאל ׁשּנאמר ּכענין יז)ּבחּדֹות, לֹומר(יחזקאל ּתלמּוד ׁשכינה? מראה יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד לג): "לא (שמות : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אתּֿפני" לראת ËÈaÈ.תּוכל '‰ ˙Ó˙e∑ׁשּנאמר ּכענין אחֹורים, מראה אתֿאחרי"(שם)זה Èc·Úa."וראית ְִֶַָָֹ¿À««ƒְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰LÓ·∑אפּלּו ּבמׁשה, מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, במׁשה". "ּבעבּדי אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
הּמל אין לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא ׁשּכן וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאינֹו

חּנם תנחומא)אֹוהבֹו מן(ספרי. קׁשה זֹו – ּבמעׂשיו מּכיר איני ּתאמרּו: ואם עזראעזראעזראעזרא.....הראׁשֹונה . אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, וחמר קל נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶַַ

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ּכ ואחר ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּדּנּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו, אבןאבןאבןאבן «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו מטּמא ∑nk˙.אחֹותנּו מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: חׁשּוב ׁשהמצרע «»¿ƒֲֵ«≈ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ּבׂשרנּו חצי בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה אּמנּו ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכענין  ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה מאחר הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
לז)ׁשּנאמר אחֹותֹו(בראשית את להּניח לאח ראּוי אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ּבׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gBa ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t ּבלא הּטעם, . ∆∆∆¬«∆ְַַַֹ
B„ÈÁa˙אמצעי: ‡ÏÂ ‰‡¯Óa,הּטעם . ְִֶָ¿«¿∆¿…¿ƒַַַ

ּכצּורת  הּוא, ּכאׁשר הּדּבּור לֹו ְְֲִֶֶֶַַַַׁשאראה
·ÈÁ„˙הּמׁשּכן: ‡ÏÂ:הּגדֹול הּנׁשר ּכמֹו . ְִַָ¿…¿ƒ…ְֶֶַַָ

ËÈaÈ '‰ ˙eÓ˙e את נא הראני ּכטעם . ¿««ƒְְִֵֶַַַָ

ּבהקיץ: ׁשהּוא אֹו .ְְִֶֶָּכבֹוד
hCÏiÂ:סר והענן והעד, הּכבֹוד. . «≈∆ְְֵֶַָָָָָ
iÏ‰‡‰ ÏÚÓ:האהל ּפתח מעל .‰p‰Â ≈«»…∆ֵֶֶַַָֹ¿ƒ≈

˙Ú¯BˆÓ ּכאׁשר ּכמֹו היא, מּלת ּתחסר . ¿»«ְְֲִִֶֶַַַ
ָָקאה:

`iÈ„‡ Èa:ּפירׁשּתיו .‡ Ï‡ אל . ƒ¬…ƒְִֵַ«»ַ
לֹוeÏ‡Bעּתה: ואין נפעל, מּבנין . ַָ«¿ְְְִִִֵַָ

ויׁש צאן. ׂשרי נֹואלּו אם ּכי ְֲִִֵֵֵַָֹריע.
קׁשּורה. מאּולת הפּו ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶָָאֹומרים

ידּוע: ְְַַָוטעמֹו

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ּכּמת  B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ְִֵַ¬∆¿≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי מי (ספרי)נאכל ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
אין  אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ּומי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמסּגירּה

אּמֹו" מרחם ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: עזראעזראעזראעזרא.....ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

(âé)àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈
:dì̈«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ּכן ואחר ּתחנּונים ּדברי אּתה ∑Ó‡Ï¯.ׁשלׁשה אם הׁשיבני לֹו: אמר לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹ≈…ְֲִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבארּבעה אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמרּפא
ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּלפני מׁשה ו)ּבּקׁש מׁשה (שמות "וידּבר : ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

וגֹו'" לאמר ה' עּתה (ספרי)לפני ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. כז)תראה "קח (במדבר הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר". הרּוחת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר : ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ג)ל "רבֿל"(דברים הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ּבעת ה' אל "ואתחּנן :.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מה מּפני ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ¿»»»ְִֵַ
ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלא
מארי אינֹו ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ(ּדבר

עזראעזראעזראעזרא.....ּבתפּלה) אבןאבןאבןאבן ְִִָ

(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑,ימים ׁשבעת ּתּכלם הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה כ"ה)ואם קל (ב"ק ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ימים  ׁשבעת ּתּסגר ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא יֹום; י"ד לּׁשכינה .וחמר ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ÛÒ‡z ¯Á‡Â∑ ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ׁשהּוא ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל אני: אֹומר ¿««≈»≈ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הכנסה  לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, אל נאסף – עזראעזראעזראעזרא.....נרּפא אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט ּכׁשהׁשל(סוטה למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר ב)ליאֹור, וגֹו'"(שמות מרחק אחתֹו "וּתתּצב :. ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ai˙nk È‰˙ ‡ Ï‡אחֹותינּו ּתהיה עּתה אל . «»¿ƒ«≈ְֲִֵֶַַָ
נאכל  אּמֹו מּבטן יצא ּכאׁשר הּמת, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּכנפל
צֹור ואין הּמצורע. ּבׂשר וכן ּבׂשרֹו. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹחצי

סֹופרים: ְְִִלתיקּון
bi‰LÓ ˜ÚˆiÂ ּבצער ׁשהיה יֹורה זה . «ƒ¿«…∆ְֶֶֶַַָָ

אחֹותֹו: ּבידÏ‡,על הּגבּורה ׁשּיׁש אּתה . ֲַ≈ְְְֵֶַַָָָ
הּׁשם, הׁשיב ּכן על לּה. עּתה רפא ְִֵֵֵַַַַָָָָעּתה
וירק  עליה ּכעס אביה ואילּו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָואביה.
ׁשבעת  ּפניו לראֹות ּתּכלם הלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּבפניה,

ִָימים:

ci¯‚qzיּזיקּו ׁשּלא המצֹורעים, ּכמֹו . ƒ»≈ְְִִֶַַָֹ
ÛÒ‡zאחרים: ¯Á‡Â.מהּיׁשּוב ּתחׁשב . ֲִֵ¿««≈»≈ִֵֵֵַָ

אל  ׁשּבאה ואחר מּצרעּתֹו. ואספּתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוכן
מחצרֹות: העם נסעּו ְֲֲֵֵֶַַָָָהּמחנה,



jzelrdaסב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ללללּהּהּהּה חלקחלקחלקחלק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד טו)זהזהזהזה יב, (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והעםוהעםוהעםוהעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", מהתעֹוררּות ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם לא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לב  להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.
ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי לטֹובה. אדם א)ּבני טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æè)øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàt....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êúåìòäá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

fhÔ¯‡t ¯a„Óa eÁiÂ.ּכמׁשמעֹו האהל מעל סר הענן ויפרׁשּו ּפארן. ּבמדּבר הענן וּיׁשּכן ׁשּמצאּו ּבעבּור ׁשם. היה ׁשהענן רּבים, ּדעת על . ««¬¿ƒ¿«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
נכֹון: הּפירּוׁש זה אין ּדעּתי, ְְִִֵֵֶַַָּולפי

jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ללללּהּהּהּה חלקחלקחלקחלק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד טו)זהזהזהזה יב, (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והעםוהעםוהעםוהעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", מהתעֹוררּות ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם לא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לב  להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.
ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי לטֹובה. אדם א)ּבני טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æè)øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàt....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êúåìòäá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

fhÔ¯‡t ¯a„Óa eÁiÂ.ּכמׁשמעֹו האהל מעל סר הענן ויפרׁשּו ּפארן. ּבמדּבר הענן וּיׁשּכן ׁשּמצאּו ּבעבּור ׁשם. היה ׁשהענן רּבים, ּדעת על . ««¬¿ƒ¿«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
נכֹון: הּפירּוׁש זה אין ּדעּתי, ְְִִֵֵֶַַָּולפי

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד דבורו עם הרופא המטפל בבתו תחי'.

ויהי רצון שיבשר טוב בזה, לא רק שמורגש איזה שינוי לטוב קצת, אלא שזה הקצת גדול יהי' 

וילך הלוך וגדול.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין שכתב מכתבו בעש"ק נשא את ראש והמענה ר"פ בהעלותך את 

הנרות ופירש"י עד שתהא שלהבת עולה מאלי' בנר ה' נשמת אדם, ועולה מאלי' דוקא בגוף הגשמי, 

שזהו תפקיד הנשמה להאיר ברוחניות ובגשמיות גם יחד, שאז הרוחניות מרומם את הגשמיות והגוף 

מבררו מזככו ומעלהו, וכמבואר הענין בלקו"ת לרבנו הזקן ד"ה בהעלותך, יעו"ש, וגזע צור מחצבתו 

מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מובן באם יודיע לי מעניני רפואה בהאמור, אודיע בל"נ ככתבו במכתבו.



סג jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ללללּהּהּהּה חלקחלקחלקחלק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד טו)זהזהזהזה יב, (רש"י ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
" נאמר "והעםוהעםוהעםוהעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", מהתעֹוררּות ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם לא ּבא מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש רמז ." ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לב  להּטֹות הּקּב"ה ּדביד ּפׁשיטא מקֹום מּכל הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ׁשהּכל ואף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּלמעלה.
ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ׁשהתעֹוררּות ּכתב, והּבחּיי לטֹובה. אדם א)ּבני טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(æè)øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàt....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êúåìòäá úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

fhÔ¯‡t ¯a„Óa eÁiÂ.ּכמׁשמעֹו האהל מעל סר הענן ויפרׁשּו ּפארן. ּבמדּבר הענן וּיׁשּכן ׁשּמצאּו ּבעבּור ׁשם. היה ׁשהענן רּבים, ּדעת על . ««¬¿ƒ¿«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
נכֹון: הּפירּוׁש זה אין ּדעּתי, ְְִִֵֵֶַַָּולפי

לשבת פרשת בהעלותך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' סיון
פרק כ 

מפרק נה 
עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א סיון
פרק כ 
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי -  י"ב סיון
פרק כ 

מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז סיון
פרק כ 

פרק עט  עד סוף פרק פב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית
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הזקן 3. רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
שחיות  – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר,
של  ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה
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הזקן 3. רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
שחיות  – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר,
של  ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

הנראה  בטוב  בהנ"ל  טוב  שיבשר  רצון  ויהי  כתבו,  לתוכן  מתאים  לו  להמצטרך  כאו"א  זי"ע  נבג"מ 

והנגלה.

חסידותי  הכנסת  בבית  תורתנו  מתן  זמן  שבועות  חג  ליל  בילה  ראשונה  שפעם  במ"ש 

דליובאוויטש.

יהי רצון שתהי' זה התחלה טובה והרי זמן מתן תורתנו בכללותה התחלה כמו שהי' בימים 

ההם בזמן הזה, וק"ל.

במ"ש בהנוגע לאי אמירת אקדמות - לפלא פליאתו, בהמצאו באה"ק ת"ו, שכנראה לא נודע לו 

שאצל כל הספרדים אין מנהג האמור, וגם בליובאוויטש לא נהגו לאומרם )אף שלא שמעתי טעם בזה, 

ועיין סוכה מ"ד ב' דכיון דנפק מפומי' וכו' דקדקו לנהוג כן אף לקולא עיי"ש(.

במש"כ במנהג חב"ד שהמגבי' הס"ת חוזר ומניחה על הבימה וגוללה בעצמו ורק אז יושב על 

הספסל ואחר כורך המפה כו' - ראה ערוך השולחן )שהי' מראשי האשכנזים( סקמ"ז ס"ט ששיבח מנהג 

זה. ומסיים שמנהג האשכנזים תמוה. ועל הטעם שכותב יש עוד להוסיף: א( מוכח מכמה מנהגי ס"ת 

שמהדרים שתהי' הס"ת פתוחה רק בעת הצורך ותומ"י לגוללה. ב( למעט עד כמה שאפשר בחילוקי 

מנהגי בנ"י. והרי אצל הספרדים שהגבהת הס"ת היא לפני קרה"ת - המגבי' חוזר ומניחה על הבימה 

וכן הוא הסוגרה )או גוללה(. ג( בכדי שתהי' הגלילה כדבעי - ראה שערי אפרים ש"י סי"ט.

במש"כ ע"ד פתיחה דג' עמודים - ראה משנ"ב סקל"ד.
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הזקן 3. רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
שחיות  – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר,
של  ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה
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הזקן 3. רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
שחיות  – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר,
של  ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עד

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  סיון י' ראשון יום ? בחיה גם - בנו' ואת 'אותו איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äiávä ìò àaL æòä̈¥¤¨©©§¦¨
ì øeñà Z.ä÷Bì Bðéà Z èçL íàå ,dða úàå dúBà èçL ¨¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¨©¥¤

.dðáe äiáö àì ,äøBz äøñà dðáe äøẗ¨§¨¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨
הרשב"א כך על :והקשה פ,א) חולן ד. שער ב בית הבית, (תורת

ב)בגמרא עט, עליה (חולין שבא בצביה מודים שהכל אמרו
עובר  שאינו אחד ביום ובנה הצביה את ושחט וילדה, תיש
נאמר  בתורה כי אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו על
היינו, ובנו". צבי ולא רחמנא אמר ובנו ו"שה שה' או 'שור
אם  רק אלא 'חיה' ממין היא האם כאשר אסרה לא שהתורה
לאסור  הרמב"ם למד מהיכן כן, ואם 'בהמה'. ממין היא

אחד? ביום ובנה חיה שחיטת
סקל"ב)והש"ך טז סי' ה'בית (יור"ד של ביאורו את הביא

חביב)יוסף' מהר"י בשם שם. זו (יור"ד שחיטה אסר שהרמב"ם
ידעתי  "לא זה: על תמה אך עין, למראית מחשש לכתחילה

העז"? מן שבא יודע דמי בדבר, שייך העין מראית מה
יוסף' ה'ראש שם)וביאר לאביו (חולין דומה הבן כאשר :

להתיר  ויבואו עז היתה אמו שגם הרואים יסברו (העז)

ואין  לעז דומה אינו הבן אם זה, ולפי בנה. עם עז שחיטת
להתיר. יש לטעות חשש

שור' ה'תבואות סקל"ב)אך טז הרמב"ם (סי' בשיטת נקט
הצביה, כצורת היא אלא לעז דומה אינה הבן צורת אם שאף
שמא  מחשש בנה עם הצביה שחיטת את אסרו חכמים

אביו עם הבן את בנו'frdישחט ואת 'אותו איסור והרי
בזכרים גם הי"א)הוא .(להלן

הראשונים בשם שור' ה'תבואות ביאר ורבינו ועוד (הרא"ש

:ירוחם)
לוי  בן יהושע רבי לדעת חושש א)הרמב"ם ז, (בכורות

עז  בא וכאשר מזה, זו מתעברות אינן והבהמה שהחיה
באמת  אבל כך, נראה רק שזה להניח יש וילדה הצביה על
אלא  לעיננו שנראה כפי אינו העז) או (הצביה מהם אחד
לידה. תיתכן כך רק כי חיה, או בהמה המין, מאותו שניהם
אחד  ביום ובנה הצביה את לשחוט לכתחילה אסור ולכן,

הבהמה. ממין ושניהם עז אלא צביה זו אין שמא

ה'תשע"ג יום  סיון י"א שני טוב  ויום בשבת תענית

:Â ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìháì òaLp¦§©§©¥¤
ìk ïëå .íéáBè íéîéáe úBúaLa äpòúiL ...?ãöék .äåönä©¦§¨¥©¤¦§©¤§©¨§¨¦¦§¥Ÿ

.äæa àöBik©¥¨¤
את  שוא' ל'שבועת כדוגמה מביא שהרמב"ם מכך

הרשב"א הוכיח – בשבת להתענות תריד)הנשבע סי' (שו"ת

הוא בשבת להתענות האיסור הרמב"ם dxezdשלדעת on.
על  כותב – בשבת? להתענות שאסור בתורה המקור ומהו

"מדכתיב הזקן: אדמו"ר כה)כך טז, כי (בשלח  היום אכלוהו
חשיב  ולא להתענות. אסור דשבת מכלל – לה' היום שבת
שאינה  המן אכילת מצות מכלל דנפקא משום – בתרי"ג לה

לדורות" א)נוהגת קו"א רמב סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע
בגמרא מסופר ב)והנה, סח, דרבינא (פסחים בריה מר על

בח  מלבד השנה, ימות כל בתענית יושב השבועות,שהיה ג
בשבתות! מתענה שהיה ונמצא, הכיפורים. יום וערב פורים

לתרץ יש לו)אך סי' או"ח צדק צמח שו"ת חלום (ראה "דבתענית
ב.קאמר" מט, ברכות אי סי'(תוד"ה או"ח בב"י שהובא רשב"א גם וראה

בשבתרפח) להתענות מותר שאותה שם), או"ח שו"ע ,(ראה
בשבת. להתענות לו אסור היה אחר ובאופן

מיימוניות' ב'הגהות כתוב פ"א)אמנם תענית "אדם (הל' :
שינוי  מפני לו הוא צער בשבת ואכילה יום, בכל המתענה
בשבת  שהתענו מעשה ואנשי חסידים כמה ראינו – הוסת
עושה  שהיה החסיד יהודה רבי על שמעתי וכן זה, מטעם
היינו  דרבינא בריה מר על זה מסיפור ראיה ומביא כן".
לא  אפילו בשבת בתענית ישב דרבינא בריה מר שלדעתו
הוא  בשבת להתענות האיסור לדעתו כן ואם חלום. בתענית
דאורייתא  איסור שהוא הרמב"ם כדברי שלא סופרים מדברי

.(my v"v z"ey)

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום השתייה  שיעור

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àäéå äzLé änëå§©¨¦§¤¦¥
.ïéøeqàä øàLk ,úéòéáø äzLiL ãò áiç BðéàL ,éì äàøð ?áiç©¨¦§¤¦¤¥©¨©¤¦§¤§¦¦¦§¨¨¦¦

לתמוה: ויש
מה  ברביעית, הוא האיסורים בכל שתיה שיעור אם
פשוטה  הלכה על כותב הוא ומדוע הרמב"ם, כאן משמיענו

לי"? "נראה
הרדב"ז: ומבאר

'כמלוא  הוא הכיפורים ביום בשתיה החיוב שיעור
שלגבי  הרמב"ם כתב ולכן מרביעית, פחות שהוא לוגמיו'

כשאר ברביעית הוא השיעור ולא שבועה התורה איסורי
להתענות, חובה הכיפורים ביום כי הכיפורים. יום כאיסור
העינוי  את סותרת לוגמיו' 'מלוא כשיעור מועטת שתיה ואף
הוא  האיסור האיסורים בשאר אך האדם, דעת את ומיישבת
ושיעור  לעינוי), כניגוד (ולא והשתיה האכילה מעשה בעצם
שאר  כדין הוא שבועה ודין רביעית, הוא זה לענין שתיה

האיסורים.
שיעור לשלול היא הרמב"ם שכוונת המבארים ,zifkויש

הוא  שתיה ששיעור מבואר מקומות שבכמה אף כי
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ה'תשע"ג  סיון י' ראשון יום ? בחיה גם - בנו' ואת 'אותו איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äiávä ìò àaL æòä̈¥¤¨©©§¦¨
ì øeñà Z.ä÷Bì Bðéà Z èçL íàå ,dða úàå dúBà èçL ¨¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¨©¥¤

.dðáe äiáö àì ,äøBz äøñà dðáe äøẗ¨§¨¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨
הרשב"א כך על :והקשה פ,א) חולן ד. שער ב בית הבית, (תורת

ב)בגמרא עט, עליה (חולין שבא בצביה מודים שהכל אמרו
עובר  שאינו אחד ביום ובנה הצביה את ושחט וילדה, תיש
נאמר  בתורה כי אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו על
היינו, ובנו". צבי ולא רחמנא אמר ובנו ו"שה שה' או 'שור
אם  רק אלא 'חיה' ממין היא האם כאשר אסרה לא שהתורה
לאסור  הרמב"ם למד מהיכן כן, ואם 'בהמה'. ממין היא

אחד? ביום ובנה חיה שחיטת
סקל"ב)והש"ך טז סי' ה'בית (יור"ד של ביאורו את הביא

חביב)יוסף' מהר"י בשם שם. זו (יור"ד שחיטה אסר שהרמב"ם
ידעתי  "לא זה: על תמה אך עין, למראית מחשש לכתחילה

העז"? מן שבא יודע דמי בדבר, שייך העין מראית מה
יוסף' ה'ראש שם)וביאר לאביו (חולין דומה הבן כאשר :

להתיר  ויבואו עז היתה אמו שגם הרואים יסברו (העז)

ואין  לעז דומה אינו הבן אם זה, ולפי בנה. עם עז שחיטת
להתיר. יש לטעות חשש

שור' ה'תבואות סקל"ב)אך טז הרמב"ם (סי' בשיטת נקט
הצביה, כצורת היא אלא לעז דומה אינה הבן צורת אם שאף
שמא  מחשש בנה עם הצביה שחיטת את אסרו חכמים

אביו עם הבן את בנו'frdישחט ואת 'אותו איסור והרי
בזכרים גם הי"א)הוא .(להלן

הראשונים בשם שור' ה'תבואות ביאר ורבינו ועוד (הרא"ש

:ירוחם)
לוי  בן יהושע רבי לדעת חושש א)הרמב"ם ז, (בכורות

עז  בא וכאשר מזה, זו מתעברות אינן והבהמה שהחיה
באמת  אבל כך, נראה רק שזה להניח יש וילדה הצביה על
אלא  לעיננו שנראה כפי אינו העז) או (הצביה מהם אחד
לידה. תיתכן כך רק כי חיה, או בהמה המין, מאותו שניהם
אחד  ביום ובנה הצביה את לשחוט לכתחילה אסור ולכן,

הבהמה. ממין ושניהם עז אלא צביה זו אין שמא

ה'תשע"ג יום  סיון י"א שני טוב  ויום בשבת תענית

:Â ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìháì òaLp¦§©§©¥¤
ìk ïëå .íéáBè íéîéáe úBúaLa äpòúiL ...?ãöék .äåönä©¦§¨¥©¤¦§©¤§©¨§¨¦¦§¥Ÿ

.äæa àöBik©¥¨¤
את  שוא' ל'שבועת כדוגמה מביא שהרמב"ם מכך

הרשב"א הוכיח – בשבת להתענות תריד)הנשבע סי' (שו"ת

הוא בשבת להתענות האיסור הרמב"ם dxezdשלדעת on.
על  כותב – בשבת? להתענות שאסור בתורה המקור ומהו

"מדכתיב הזקן: אדמו"ר כה)כך טז, כי (בשלח  היום אכלוהו
חשיב  ולא להתענות. אסור דשבת מכלל – לה' היום שבת
שאינה  המן אכילת מצות מכלל דנפקא משום – בתרי"ג לה

לדורות" א)נוהגת קו"א רמב סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע
בגמרא מסופר ב)והנה, סח, דרבינא (פסחים בריה מר על

בח  מלבד השנה, ימות כל בתענית יושב השבועות,שהיה ג
בשבתות! מתענה שהיה ונמצא, הכיפורים. יום וערב פורים

לתרץ יש לו)אך סי' או"ח צדק צמח שו"ת חלום (ראה "דבתענית
ב.קאמר" מט, ברכות אי סי'(תוד"ה או"ח בב"י שהובא רשב"א גם וראה

בשבתרפח) להתענות מותר שאותה שם), או"ח שו"ע ,(ראה
בשבת. להתענות לו אסור היה אחר ובאופן

מיימוניות' ב'הגהות כתוב פ"א)אמנם תענית "אדם (הל' :
שינוי  מפני לו הוא צער בשבת ואכילה יום, בכל המתענה
בשבת  שהתענו מעשה ואנשי חסידים כמה ראינו – הוסת
עושה  שהיה החסיד יהודה רבי על שמעתי וכן זה, מטעם
היינו  דרבינא בריה מר על זה מסיפור ראיה ומביא כן".
לא  אפילו בשבת בתענית ישב דרבינא בריה מר שלדעתו
הוא  בשבת להתענות האיסור לדעתו כן ואם חלום. בתענית
דאורייתא  איסור שהוא הרמב"ם כדברי שלא סופרים מדברי

.(my v"v z"ey)

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום השתייה  שיעור

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àäéå äzLé änëå§©¨¦§¤¦¥
.ïéøeqàä øàLk ,úéòéáø äzLiL ãò áiç BðéàL ,éì äàøð ?áiç©¨¦§¤¦¤¥©¨©¤¦§¤§¦¦¦§¨¨¦¦

לתמוה: ויש
מה  ברביעית, הוא האיסורים בכל שתיה שיעור אם
פשוטה  הלכה על כותב הוא ומדוע הרמב"ם, כאן משמיענו

לי"? "נראה
הרדב"ז: ומבאר

'כמלוא  הוא הכיפורים ביום בשתיה החיוב שיעור
שלגבי  הרמב"ם כתב ולכן מרביעית, פחות שהוא לוגמיו'

כשאר ברביעית הוא השיעור ולא שבועה התורה איסורי
להתענות, חובה הכיפורים ביום כי הכיפורים. יום כאיסור
העינוי  את סותרת לוגמיו' 'מלוא כשיעור מועטת שתיה ואף
הוא  האיסור האיסורים בשאר אך האדם, דעת את ומיישבת
ושיעור  לעינוי), כניגוד (ולא והשתיה האכילה מעשה בעצם
שאר  כדין הוא שבועה ודין רביעית, הוא זה לענין שתיה

האיסורים.
שיעור לשלול היא הרמב"ם שכוונת המבארים ,zifkויש

הוא  שתיה ששיעור מבואר מקומות שבכמה אף כי
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של  ושמן יין בשתיית כגון אחרים, בדינים מצאנו ברביעית,
בכזית ששיעורם ה"ב)תרומה, פ"י, תרומות .(הל'

הוא  המשקה איסור כאשר הדינים: בין החילוק וטעם
האיסור  יסוד לעיתים אך ברביעית, שיעורו – השתיה מצד
השתיה  שיעור ואז אכילה', בכלל ש'שתיה אלא אכילה הוא
האיסור  שחפץ בתרומה ולכן אכילה. כשיעור בכזית הוא

אוכל פרט וענבים),(זיתים הוא הוא התרומה יין שתית איסור
כאוכל. בכזית ושיעורו האכילה באיסור

שהתורה  אף על שבועה, שלגבי הרמב"ם מחדש כך ועל
והאיסור  מאחר משקה, בתורת בפירוש החפץ את אסרה לא
האיסור  חל ממילא שתיה, על נשבע והוא האדם ידי על חל

ברביעית. ושיעורו שתיה כדין
שתיית  וממילא ענבים יאכל שלא נשבע אם זה, ולפי
יהא  אכן השיעור כאכילה', 'שתיה מדין רק עליו תיאסר היין

שתיה כדין ברביעית ולא אכילה כדין שיעורים בכזית (רשימות

שבועות  נה)(סולובייצ'יק) .ע'

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום שעבודים  בכפירת הפקדון שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáç ìL BøBL áðBbä©¥¤£¥
äãBä elàL ;ïBãwtä úòeáMî øeèt äæ éøä ...Bøëî Bà Bçáèe§¨§¨£¥¤¨¦§©©¦¨¤¦¨
äòaøà éîeìLz ílLî äéä àì ...øëî Bà çáhL Bîöòî¥©§¤¨©¨©Ÿ¨¨§©¥©§¥©§¨¨

...äMîçåøeèt Cëéôìe ,ïBîî øôk àlL Bîk äæ àöîðå ©£¦¨§¦§¨¤§¤Ÿ¨©¨§¦¨¨
.ïBãwtä úòeáMî¦§©©¦¨

כאן הרמב"ם לו,ב)מדברי שבועות במשנה שאין (ומקורו עולה
היוצר חוב בין oiraלתביעתmicearyהבדל utg ושני ,

בו. כופר שהוא ממון מהווים הדברים
הגמרא מסוגיית א)אולם מח, מציעא לחייב (בבא שכדי מובן

צורך יש שעבודים כפירת על הפיקדון ilkשבועת cegiia,
שיוצר  חוב בין הבדל שאין כאן ההלכה כמשמעות ולא

בעין. חפץ לתביעת שעבודים
בראשונים: שיטות שתי מצינו זו שאלה וביישוב

יד)התוספות תשומת ד"ה בו (שם, מקום שבכל להלכה קבעו
במקרה  מדובר לשעבודים, ביחס הפיקדון שבועת מוזכרת
האם  בשאלה דנו ואף המשביע. תובע אותו כלי ייחוד שהיה
רש"י. מדברי גם עולה וכן קנס. לגבי כלי ייחוד תופס וכיצד

הרמב"ן לדעת כגון)אבל ד"ה כלי (שם בייחוד צורך אין
כלי; ייחוד נזכר לא במשנה כי הפקדון, שבועת לענין

הגמרא שם)ומשמעות משום (ב"מ היא כלי בייחוד צורך שיש
הפיקדון  בשבועת הכופר להלכה אבל בפסוק, מדובר שבכך
והוסיף  בריטב"א מוסבר זה ומעין כלי. ייחוד ללא אף חייב
כפירה  כאן היתה שלא פי על שאף הוא בגמרא שהחידוש
נחשב  לגבייתו, כמיוחד זה כלי במעמד אלא החוב בעיקר
כפר  הנתבע אם וכמה כמה אחת ועל ממון ככפירת הדבר

החיוב. בעצם

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום צריכה' שאינה 'ברכה של האיסור גודל

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰íMä úøkæä òîBMä©¥©©§¨©©¥
äëøa CøaL Bà ,ø÷Mì åéðôì òaLpL Bà ,àåMì Bøáç étî¦¦£¥©¨§¤¦§©§¨¨©¤¤¤¥©§¨¨
äæ éøä ...àåMì 'ä íL àOBð íeMî øáBò àeäL ,äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨¤¥¦¥¥©¨§£¥¤

.éecða àäé Bîöòa àeä Z eäcð àì íàå .BúBcðì áiç©¨§©§¦Ÿ¦¨§©§§¥§¦
שאם  צריכה שאינה בברכה כך כל החמירו ומדוע
בגמרא  מבואר בנדוי"? יהא בעצמו "הוא נדהו לא השומע

ב) ז, עניות (נדרים שם מצויה השם שהזכרת מקום "שכל :
התוספות וכתבו כמיתה". ועניות בכל (שם)מצויה, "דכתיב :

מדהזכרת  וברכתיך. אליך אבא שמי את אזכיר אשר המקום
שם  הזכרת כן אם עושר, דהיינו ברכה גורם דמצוה שם
עניות  שגורם דבר השם שהזכרת ו"לפי עניות". גורם לבטל
שאם  ואמרו עבירה עוברי מבשאר יותר בה החמירו ומיתה

בנדוי" יהא השומע נדהו שם)לא הרא"ש .(פי'
ה'מגן  לדעת – זה בדין הרמב"ם בדעת הפוסקים ונחלקו

סק"ו)אברהם' רטו, סי' הוא (או"ח צריכה שאינה ברכה איסור
רבה' ה'אליה לדעת אבל התורה, סק"ה)מן לשיטת (שם גם

הזקן  אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא האיסור הרמב"ם
ס"ג) לבטלה (שם שמים שם בהזכרת איסור אין התורה "שמן :

בדרך  ולא צורך בהם שאין הבאי בדברי כשמזכירו אלא
מ"מ צריכה, שאינה אע"פ אפילו ixacnmixteqברכה אסור

צריכה". שאינה ברכה בדרך
השומע  צריכה שאינה ברכה שהמברך זו, מהלכה אמנם
כתב  בנדוי", יהא בעצמו הוא נדהו לא "ואם לנדותו צריך

צדק' ב)ה'צמח אות ג, סי' או"ח הרמב"ם (שו"ת בדעת להוכיח
ה  צריכה שאינה ברכה שחומרה שאיסור כיון התורה, מן וא

החומר  מפני היא בנידוי) יהא נידה שלא (שהשומע זו
הוא  ואם עבירות, משאר יותר לבטלה שמים שם שבהזכרת
מבשאר  יותר דרבנן באיסור להחמיר "מנלן מדרבנן איסור
חייב" הוא יהא השומע עשה לא שאם דאורייתא עבירה
ודומה  התורה, מן הוא האיסור הרמב"ם שלדעת מכאן

לבטלה. שמים שם להזכרת בחומרתו

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום כמה? בפני - הפקר

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰...ò÷øwä úà øé÷ônä©©§¦¤©©§©
ìáà ...ø÷ôä äæ éøä Z ãçà éðôa øé÷ôä elôà ,äøBz ïéc¦¨£¦¦§¦¦§¥¤¨£¥¤¤§¥£¨

ìL éðôa øé÷ôiL ãò ø÷ôä Bðéà ,íéøôBñ éøácî.äL ¦¦§¥§¦¥¤§¥©¤©§¦¦§¥§¨
בפני  גם ההפקר חל התורה שמן מבואר הרמב"ם מדברי

אך  חל, ההפקר אין עצמו לבין בינו הפקיר אם ורק אחד,
הרא"ש חו"מ לדעת בטור הובא יא, סי' פ"ד רעג)(נדרים התורה סי' מן

עצמו. לבין בינו הפקיר אם גם חל ההפקר
הוצאה  היא ההפקר מהות כי הוא הרמב"ם של וטעמו
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אדם, לשום ידוע ואינו עצמו לבין בינו וכשמפקיר מרשותו
מרשותו יצא לא שם)הרי חו"מ דרישה שם. .(רא"ש

יוסף' ה'בית שם)וכתב 'נפקא (חו"מ אין שלכאורה דאף
למעשה  שלושה, צריך מדרבנן שהרי זו, במחלוקת מינה'
החזירה  ולא לגוי בהמתו המשאיל לגבי מינה' 'נפקא יש
בהמתו  שביתת איסור על לעבור לא שכדי השבת, קודם
מאיסור  להינצל כדי זה, והפקר הבהמה, את להפקיר עליו
ולדעת  תורה, מדין המועיל באופן לעשותו די תורה,
די  הרא"ש לדעת אך אחד בפני להפקיר עליו הרמב"ם

עצמו. לבין בינו שיפקיר
ערוך' ב'שלחן ז)אמנם, רעג, הרמב"ם (חו"מ כדעת פסק

המשאיל  לגבי ואילו אחד, בפני להפקיר צריך שמהתורה
פסק לגוי ס"ג)בהמתו רמו, סי' בינו (או"ח אפילו להפקיר שיכול

עצמו! לבין
השקל המחצית מבאר הסתירה שם)ובישוב :(או"ח

משום  אחד בפני להפקיר צריך מהתורה הרמב"ם לדעת
די  שבת לגבי ולכן מכך, יידע לא אדם אף כן שלולא

ובהמתו  מאחר כי לכל מובן שהרי עצמו, לבין בינו בהפקר
לעבור  לא כדי הפקירה הסתם מן בשבת הגוי ביד נמצאת
מהתורה. ההפקר חל ידוע, שהדבר וכיון תורה, איסור על

מבואר  והרא"ש: הרמב"ם למחלוקת השלכה ועוד
ב)בגמרא ד, כדי (פסחים החמץ בביטול די תורה שמדין

התוספות וכתבו ימצא ובל יראה בל מאיסור (שם)להינצל

עובר  אינו שמפקירו ומאחר החמץ הפקרת הוא שהביטול
רואה'. אתה אי שלך – לך יראה 'לא מהכתוב כנלמד עליו
שהפקר  הרמב"ם לדעת הרי הפקר, מדין הוא הביטול ואם
להיות  צריך חמץ ביטול גם אחד, אדם בפני להיעשות צריך

זאת. שמצריכים מצאנו לא ולמעשה אחר, בפני
המהרי"ק קמב)וכתב הרמב"ם(סי' ביאר זה (הל'שמטעם

ה"ב) פ"ב, ומצה שמהכתוב חמץ - אחרת בדרך הביטול ענין את
eziayz' צורך שאין למדים 'תבערו') (ולא מבתיכם' שאור

ומחשיבו  במחשבתו משביתו אלא החמץ עצם את לבער
יוצא  אינו (ואמנם כחמץ חשיבותו מתבטלת ובכך כעפר,

לחמץ). נחשב אינו כבר אבל מרשותו,

ה'תשע"ג  סיון ט"ז קודש שבת חל  שטרם נדר התרת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰Bøãð ìò íçðå øãpL éî¦¤¨©§¦©©¦§
.Bøézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z£¥¤¦§¨§¨¨©¦

שבשבת  בבוקר שישי ביום שנשבע אדם על נשאל הר"ן
לפני  שישי יום באותו אולם פלונית, בעיר ישהה לא הבאה
להתיר  לחכם ניתן האם שבועתו, על התחרט החמה שקיעת
חל, כבר הנדר אם רק אפשרית הנדר שהתרת אף הנדר את

נכנסה. לא עדיין השבת כי
נימוקו: וזה הנדר. את להתיר שניתן הר"ן והשיב

חל  לא נעשו שטרם מסוימים במעשים שתלוי נדר אכן,
לעולם, יחול לא והנדר ייעשו לא שלעולם יתכן כי
פעולה  יעשה מסוים דבר יקרה שאם הנודר ולדוגמה,
המקרה  של בהתרחשותו תלוי הנדר כל הרי מסוימת,

ניתן  לא ולכן יחול לא הנדר יתרחש לא ואם המסוים
שהמועד  למרות השנה, בלוח התלויים נדרים אבל להתירו,
שבוודאי  כיון הגיע, טרם בפועל להתחיל הנדר אמור בו
ניתן  וממילא חל הנדר ולכן זמן, מחוסר אלא אינו יגיע,

להתירו.
הר"ן: ובלשון

הני  הנדר, חל כן אם אלא מתיר חכם דאין אמרינן "דכי
איסור  יחול שלא דאפשר כיוון בֿאם... נדרו בתולה מילי
לא  שעדיין פי על אף בימים, נדרו תולה אבל לעולם; נדרו
דהשתא  נדרא מיקרי – הנדר חל הכי אפילו לנדרו, זמן הגיע

זמן" דמחוסר אלא חייל יוסף,מיהא בבית הובא נ, סי' הר"ן (תשובות

רכח) סי' .יו"ד,
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של  ושמן יין בשתיית כגון אחרים, בדינים מצאנו ברביעית,
בכזית ששיעורם ה"ב)תרומה, פ"י, תרומות .(הל'

הוא  המשקה איסור כאשר הדינים: בין החילוק וטעם
האיסור  יסוד לעיתים אך ברביעית, שיעורו – השתיה מצד
השתיה  שיעור ואז אכילה', בכלל ש'שתיה אלא אכילה הוא
האיסור  שחפץ בתרומה ולכן אכילה. כשיעור בכזית הוא

אוכל פרט וענבים),(זיתים הוא הוא התרומה יין שתית איסור
כאוכל. בכזית ושיעורו האכילה באיסור

שהתורה  אף על שבועה, שלגבי הרמב"ם מחדש כך ועל
והאיסור  מאחר משקה, בתורת בפירוש החפץ את אסרה לא
האיסור  חל ממילא שתיה, על נשבע והוא האדם ידי על חל

ברביעית. ושיעורו שתיה כדין
שתיית  וממילא ענבים יאכל שלא נשבע אם זה, ולפי
יהא  אכן השיעור כאכילה', 'שתיה מדין רק עליו תיאסר היין

שתיה כדין ברביעית ולא אכילה כדין שיעורים בכזית (רשימות

שבועות  נה)(סולובייצ'יק) .ע'

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום שעבודים  בכפירת הפקדון שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáç ìL BøBL áðBbä©¥¤£¥
äãBä elàL ;ïBãwtä úòeáMî øeèt äæ éøä ...Bøëî Bà Bçáèe§¨§¨£¥¤¨¦§©©¦¨¤¦¨
äòaøà éîeìLz ílLî äéä àì ...øëî Bà çáhL Bîöòî¥©§¤¨©¨©Ÿ¨¨§©¥©§¥©§¨¨

...äMîçåøeèt Cëéôìe ,ïBîî øôk àlL Bîk äæ àöîðå ©£¦¨§¦§¨¤§¤Ÿ¨©¨§¦¨¨
.ïBãwtä úòeáMî¦§©©¦¨

כאן הרמב"ם לו,ב)מדברי שבועות במשנה שאין (ומקורו עולה
היוצר חוב בין oiraלתביעתmicearyהבדל utg ושני ,

בו. כופר שהוא ממון מהווים הדברים
הגמרא מסוגיית א)אולם מח, מציעא לחייב (בבא שכדי מובן

צורך יש שעבודים כפירת על הפיקדון ilkשבועת cegiia,
שיוצר  חוב בין הבדל שאין כאן ההלכה כמשמעות ולא

בעין. חפץ לתביעת שעבודים
בראשונים: שיטות שתי מצינו זו שאלה וביישוב

יד)התוספות תשומת ד"ה בו (שם, מקום שבכל להלכה קבעו
במקרה  מדובר לשעבודים, ביחס הפיקדון שבועת מוזכרת
האם  בשאלה דנו ואף המשביע. תובע אותו כלי ייחוד שהיה
רש"י. מדברי גם עולה וכן קנס. לגבי כלי ייחוד תופס וכיצד

הרמב"ן לדעת כגון)אבל ד"ה כלי (שם בייחוד צורך אין
כלי; ייחוד נזכר לא במשנה כי הפקדון, שבועת לענין

הגמרא שם)ומשמעות משום (ב"מ היא כלי בייחוד צורך שיש
הפיקדון  בשבועת הכופר להלכה אבל בפסוק, מדובר שבכך
והוסיף  בריטב"א מוסבר זה ומעין כלי. ייחוד ללא אף חייב
כפירה  כאן היתה שלא פי על שאף הוא בגמרא שהחידוש
נחשב  לגבייתו, כמיוחד זה כלי במעמד אלא החוב בעיקר
כפר  הנתבע אם וכמה כמה אחת ועל ממון ככפירת הדבר

החיוב. בעצם

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום צריכה' שאינה 'ברכה של האיסור גודל

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰íMä úøkæä òîBMä©¥©©§¨©©¥
äëøa CøaL Bà ,ø÷Mì åéðôì òaLpL Bà ,àåMì Bøáç étî¦¦£¥©¨§¤¦§©§¨¨©¤¤¤¥©§¨¨
äæ éøä ...àåMì 'ä íL àOBð íeMî øáBò àeäL ,äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨¤¥¦¥¥©¨§£¥¤

.éecða àäé Bîöòa àeä Z eäcð àì íàå .BúBcðì áiç©¨§©§¦Ÿ¦¨§©§§¥§¦
שאם  צריכה שאינה בברכה כך כל החמירו ומדוע
בגמרא  מבואר בנדוי"? יהא בעצמו "הוא נדהו לא השומע

ב) ז, עניות (נדרים שם מצויה השם שהזכרת מקום "שכל :
התוספות וכתבו כמיתה". ועניות בכל (שם)מצויה, "דכתיב :

מדהזכרת  וברכתיך. אליך אבא שמי את אזכיר אשר המקום
שם  הזכרת כן אם עושר, דהיינו ברכה גורם דמצוה שם
עניות  שגורם דבר השם שהזכרת ו"לפי עניות". גורם לבטל
שאם  ואמרו עבירה עוברי מבשאר יותר בה החמירו ומיתה

בנדוי" יהא השומע נדהו שם)לא הרא"ש .(פי'
ה'מגן  לדעת – זה בדין הרמב"ם בדעת הפוסקים ונחלקו

סק"ו)אברהם' רטו, סי' הוא (או"ח צריכה שאינה ברכה איסור
רבה' ה'אליה לדעת אבל התורה, סק"ה)מן לשיטת (שם גם

הזקן  אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא האיסור הרמב"ם
ס"ג) לבטלה (שם שמים שם בהזכרת איסור אין התורה "שמן :

בדרך  ולא צורך בהם שאין הבאי בדברי כשמזכירו אלא
מ"מ צריכה, שאינה אע"פ אפילו ixacnmixteqברכה אסור

צריכה". שאינה ברכה בדרך
השומע  צריכה שאינה ברכה שהמברך זו, מהלכה אמנם
כתב  בנדוי", יהא בעצמו הוא נדהו לא "ואם לנדותו צריך

צדק' ב)ה'צמח אות ג, סי' או"ח הרמב"ם (שו"ת בדעת להוכיח
ה  צריכה שאינה ברכה שחומרה שאיסור כיון התורה, מן וא

החומר  מפני היא בנידוי) יהא נידה שלא (שהשומע זו
הוא  ואם עבירות, משאר יותר לבטלה שמים שם שבהזכרת
מבשאר  יותר דרבנן באיסור להחמיר "מנלן מדרבנן איסור
חייב" הוא יהא השומע עשה לא שאם דאורייתא עבירה
ודומה  התורה, מן הוא האיסור הרמב"ם שלדעת מכאן

לבטלה. שמים שם להזכרת בחומרתו

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום כמה? בפני - הפקר

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰...ò÷øwä úà øé÷ônä©©§¦¤©©§©
ìáà ...ø÷ôä äæ éøä Z ãçà éðôa øé÷ôä elôà ,äøBz ïéc¦¨£¦¦§¦¦§¥¤¨£¥¤¤§¥£¨

ìL éðôa øé÷ôiL ãò ø÷ôä Bðéà ,íéøôBñ éøácî.äL ¦¦§¥§¦¥¤§¥©¤©§¦¦§¥§¨
בפני  גם ההפקר חל התורה שמן מבואר הרמב"ם מדברי

אך  חל, ההפקר אין עצמו לבין בינו הפקיר אם ורק אחד,
הרא"ש חו"מ לדעת בטור הובא יא, סי' פ"ד רעג)(נדרים התורה סי' מן

עצמו. לבין בינו הפקיר אם גם חל ההפקר
הוצאה  היא ההפקר מהות כי הוא הרמב"ם של וטעמו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אדם, לשום ידוע ואינו עצמו לבין בינו וכשמפקיר מרשותו
מרשותו יצא לא שם)הרי חו"מ דרישה שם. .(רא"ש

יוסף' ה'בית שם)וכתב 'נפקא (חו"מ אין שלכאורה דאף
למעשה  שלושה, צריך מדרבנן שהרי זו, במחלוקת מינה'
החזירה  ולא לגוי בהמתו המשאיל לגבי מינה' 'נפקא יש
בהמתו  שביתת איסור על לעבור לא שכדי השבת, קודם
מאיסור  להינצל כדי זה, והפקר הבהמה, את להפקיר עליו
ולדעת  תורה, מדין המועיל באופן לעשותו די תורה,
די  הרא"ש לדעת אך אחד בפני להפקיר עליו הרמב"ם

עצמו. לבין בינו שיפקיר
ערוך' ב'שלחן ז)אמנם, רעג, הרמב"ם (חו"מ כדעת פסק

המשאיל  לגבי ואילו אחד, בפני להפקיר צריך שמהתורה
פסק לגוי ס"ג)בהמתו רמו, סי' בינו (או"ח אפילו להפקיר שיכול

עצמו! לבין
השקל המחצית מבאר הסתירה שם)ובישוב :(או"ח

משום  אחד בפני להפקיר צריך מהתורה הרמב"ם לדעת
די  שבת לגבי ולכן מכך, יידע לא אדם אף כן שלולא

ובהמתו  מאחר כי לכל מובן שהרי עצמו, לבין בינו בהפקר
לעבור  לא כדי הפקירה הסתם מן בשבת הגוי ביד נמצאת
מהתורה. ההפקר חל ידוע, שהדבר וכיון תורה, איסור על

מבואר  והרא"ש: הרמב"ם למחלוקת השלכה ועוד
ב)בגמרא ד, כדי (פסחים החמץ בביטול די תורה שמדין

התוספות וכתבו ימצא ובל יראה בל מאיסור (שם)להינצל

עובר  אינו שמפקירו ומאחר החמץ הפקרת הוא שהביטול
רואה'. אתה אי שלך – לך יראה 'לא מהכתוב כנלמד עליו
שהפקר  הרמב"ם לדעת הרי הפקר, מדין הוא הביטול ואם
להיות  צריך חמץ ביטול גם אחד, אדם בפני להיעשות צריך

זאת. שמצריכים מצאנו לא ולמעשה אחר, בפני
המהרי"ק קמב)וכתב הרמב"ם(סי' ביאר זה (הל'שמטעם

ה"ב) פ"ב, ומצה שמהכתוב חמץ - אחרת בדרך הביטול ענין את
eziayz' צורך שאין למדים 'תבערו') (ולא מבתיכם' שאור

ומחשיבו  במחשבתו משביתו אלא החמץ עצם את לבער
יוצא  אינו (ואמנם כחמץ חשיבותו מתבטלת ובכך כעפר,

לחמץ). נחשב אינו כבר אבל מרשותו,

ה'תשע"ג  סיון ט"ז קודש שבת חל  שטרם נדר התרת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰Bøãð ìò íçðå øãpL éî¦¤¨©§¦©©¦§
.Bøézîe íëçì ìàLð äæ éøä Z£¥¤¦§¨§¨¨©¦

שבשבת  בבוקר שישי ביום שנשבע אדם על נשאל הר"ן
לפני  שישי יום באותו אולם פלונית, בעיר ישהה לא הבאה
להתיר  לחכם ניתן האם שבועתו, על התחרט החמה שקיעת
חל, כבר הנדר אם רק אפשרית הנדר שהתרת אף הנדר את

נכנסה. לא עדיין השבת כי
נימוקו: וזה הנדר. את להתיר שניתן הר"ן והשיב

חל  לא נעשו שטרם מסוימים במעשים שתלוי נדר אכן,
לעולם, יחול לא והנדר ייעשו לא שלעולם יתכן כי
פעולה  יעשה מסוים דבר יקרה שאם הנודר ולדוגמה,
המקרה  של בהתרחשותו תלוי הנדר כל הרי מסוימת,

ניתן  לא ולכן יחול לא הנדר יתרחש לא ואם המסוים
שהמועד  למרות השנה, בלוח התלויים נדרים אבל להתירו,
שבוודאי  כיון הגיע, טרם בפועל להתחיל הנדר אמור בו
ניתן  וממילא חל הנדר ולכן זמן, מחוסר אלא אינו יגיע,

להתירו.
הר"ן: ובלשון

הני  הנדר, חל כן אם אלא מתיר חכם דאין אמרינן "דכי
איסור  יחול שלא דאפשר כיוון בֿאם... נדרו בתולה מילי
לא  שעדיין פי על אף בימים, נדרו תולה אבל לעולם; נדרו
דהשתא  נדרא מיקרי – הנדר חל הכי אפילו לנדרו, זמן הגיע

זמן" דמחוסר אלא חייל יוסף,מיהא בבית הובא נ, סי' הר"ן (תשובות

רכח) סי' .יו"ד,

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מעש"ק בהעלותך.

ויהי רצון אשר מתאים לתאריך מכתבו בפרשת השבוע בה נאמר, דבר אל אהרן גו' בהעלותך 

את הנרות, ופירשו רז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.

באופנו,  וגוי קדוש(  כהנים  הוא חלק מממלכת  מבנ"י  )שכאו"א  הוא תפקידו  גם  ימלא  הנה 

להדליק נר ה' נשמת אדם בבנ"י שבא עמהם במגע, פעם אחר פעם, עד שתהא שלהבת עולה מאלי'.
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מּתר הּׁשֹוחט‡. הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֵֶֶַַָָָָֻ

לא ּבאכילה  ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשחיטת  על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד". ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו
וׁשחט  חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ׁשחט אם לפיכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחרֹון;

לֹוקה. חברֹו - הּׁשני ֲִֵֵֶֶַאת
זמן ·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ,אּסּור ְְְְְִֵֶַָָָ

מקּדׁשין  ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ּובמקּדׁשין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻֻֻּבחּלין
והּׁשני  ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ נאכלין; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאינן

ׁשניהן ּבח  ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ּוץ, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואחד  חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻחּלין
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט זה - ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקדׁשים

ּבלבד ‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻאבל
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

הראׁשֹון „. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה  ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה  אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה  חּלין ׁשּׁשחט הּנסקל ראׁשֹון ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּובא  זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָָֻועגלה
ׁשחט  אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את וׁשחט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
הן  והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא האחד, את ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אדּמה  ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֻֻחּלין

לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ
.Ê ז לעבֹודה ׁשהרי ׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ

ולא  ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב
לֹוקה  - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ

.Á טהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
תׁשחטּוּבלבד  לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור  - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

הּבא  ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה

עם  מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ּכבׂש ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָמּמין
ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - .הּכבׂשה ְְְִִֶֶַָ

.È המעּברת את לׁשחט ואם מּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ
והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר הּקרקע [נעמד]יצא על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין אין -ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.‡È.וּדאי ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור

א  הּוא ׁשּזה נֹודע ּביֹום ואם ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
נֹוהג  אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ואם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד;

נֹוהג  אינֹו אֹו .ּבּזכרים ְִֵֵַָ
.·È לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחת;
לֹוקה  - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה

אחר.אחת  ּבין הּוא ּבין ; ֵֵֵַַַ
.‚Èּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ימּתין  והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלדין
עד  הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני קדם ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָלמחר.

.למחר  ְָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר  אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד  יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום  וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;

הּׁשנה  ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא  - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר  אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÊÈ אחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

לא הּלילה  רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הראׁשֹון  ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת  הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָליל
חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני יׁשחט ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹלא

לֹוקה. ֵֶאינֹו

יג  ¤¤ּפרק
ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על על ולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר

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

dhigy zekld - dyecw xtq - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לקּים ·. חּיב - לעׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן
לֹוקה  קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ

מּתחת ּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא עד ידֹו - ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַָָוׁשּלחּה
אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ׁשּיגּדלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד

ׁשּבּה עׂשה קּים  לא ׁשהרי  לֹוקה, - ואבדה .ּברחה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ׁשּלחּהוכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּיב  - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Â- הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר:
האם  לׁשּלח האם".חּיב את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.Ê האם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מּלׁשּלח  ּפטּור - אֹותּהעליהן וצד וחזר האם, את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

והיא  אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר; זה הרי -ְְֲִֵֶֶָָָָָָָֹֻ
עליהן  מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל לפרח, יכֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

"ו  ׁשּנאמר: - יּלקחּו האפרֹוחים";ׁשּלא על רבצת האם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, מּתחת הֹוציאּה אם ְְֲִִִַַַָָָָָָָֻאבל

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון

"לפני צּפֹור קן יּקרא אּוזין "ּכי ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ויֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנגֹולין

.Ë ּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
האפרֹוחין [חריגות]מּוזרֹות היּו לׁשּלח; חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶַַַָָָָ

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָטרפֹות
.È מּלׁשּלח ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו טמא זכר עֹוף ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּביצי  על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ
מּלׁשּלח. ּפטּור - טמא ְִֵֵַַָָעֹוף

.‡È- טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; זה האם הרי היתה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לׁשּלחּה. חּיב ְְְֵַַָָָטרפה,
.·Èּב סימנין מקצת חּיב ׁשחט ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן תֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם .לׁשּלח; ְְִִֵֵֶַַַֹ
.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם  מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, .לא ִֵֶַֹ
.„È,העליֹון ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

ּביצים  ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הּקן  על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה אֹו ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפֹות,
לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על רֹובצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהאם

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹיׁשּלח;
.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח  ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות .ּוכנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊË ּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח  חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו .ׁשאּלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
לׁשּלח  בעלי חּיב ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא . ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָ

ולא  ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; חּיב - ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹחּיים
"ּבכל  ּבהוה.נאמר הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים  על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם  חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח  חּיב ּולפיכ .ּבהן; ְְִֵֶַַַָָָ
.ËÈ את ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

לא  ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
לֹוקה  ולא ׁשּלח, ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ

עׂשה. ּדֹוחה ֲֲֵֵֶעׂשה
.Î הּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש

לֹוקח  - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכירֹו,
נֹוהג  האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ּומביאן ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל,

"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּנאמר: ׁשּלֹו.ּבמקּדׁשין, אּלּו ואין , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.‡Î ׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו לדּון ּדין לבית להביאֹו .מצּוה ְְֲִִֵֶַָֻ

יד  ¤¤ּפרק
ועֹוף מצות‡. טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

יאכל,טהֹור  אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קדם  לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם'. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצוֹותיו,
"אׁשר ·. נאמר לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּבין יצּוד" ּבמקּדׁשין, נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ
אינֹו ּוׁשחטן, עבר ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

לכּסֹות. ְַַָחּיב
את ‚. הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשחט

לכּסֹות  חּיב - .הּדם ְַַַָָ
ספק „. ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

חּיה  אֹו הּׁשֹוחט ּבהמה .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות חּיב ּבׁשּבת, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָלחֹולה

טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה טֹוב, ּביֹום ספק אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָּכלאים
ּומינ ‰. עֹופֹות ּברכה הּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לכּלן.אחת  אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ
.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
הּדם  מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹואין
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יב  ¤¤ּפרק
מּתר הּׁשֹוחט‡. הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֵֶֶַַָָָָֻ

לא ּבאכילה  ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשחיטת  על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד". ּביֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָתׁשחטּו
וׁשחט  חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ׁשחט אם לפיכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחרֹון;

לֹוקה. חברֹו - הּׁשני ֲִֵֵֶֶַאת
זמן ·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ,אּסּור ְְְְְִֵֶַָָָ

מקּדׁשין  ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ּובמקּדׁשין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻֻֻּבחּלין
והּׁשני  ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ נאכלין; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאינן

ׁשניהן ּבח  ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ הראׁשֹון אֹו ּוץ, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואחד  חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ׁשניהן אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻחּלין
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט זה - ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקדׁשים

ּבלבד ‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻאבל
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

הראׁשֹון „. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה  ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה  אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה  חּלין ׁשּׁשחט הּנסקל ראׁשֹון ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּובא  זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָָֻועגלה
ׁשחט  אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את וׁשחט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
הן  והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא האחד, את ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אדּמה  ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֻֻחּלין

לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ
.Ê ז לעבֹודה ׁשהרי ׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ

ולא  ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב
לֹוקה  - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ

.Á טהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
תׁשחטּוּבלבד  לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור  - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

הּבא  ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה

עם  מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ּכבׂש ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָמּמין
ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - .הּכבׂשה ְְְִִֶֶַָ

.È המעּברת את לׁשחט ואם מּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ
והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר הּקרקע [נעמד]יצא על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין אין -ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.‡È.וּדאי ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור

א  הּוא ׁשּזה נֹודע ּביֹום ואם ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
נֹוהג  אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ואם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד;

נֹוהג  אינֹו אֹו .ּבּזכרים ְִֵֵַָ
.·È לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחת;
לֹוקה  - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה

אחר.אחת  ּבין הּוא ּבין ; ֵֵֵַַַ
.‚Èּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ימּתין  והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלדין
עד  הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני קדם ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָלמחר.

.למחר  ְָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר  אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד  יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום  וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;

הּׁשנה  ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא  - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר  אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÊÈ אחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

לא הּלילה  רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הראׁשֹון  ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת  הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָליל
חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני יׁשחט ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹלא

לֹוקה. ֵֶאינֹו

יג  ¤¤ּפרק
ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על על ולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר
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לקּים ·. חּיב - לעׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן
לֹוקה  קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ

מּתחת ּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא עד ידֹו - ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַָָוׁשּלחּה
אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ׁשּיגּדלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד

ׁשּבּה עׂשה קּים  לא ׁשהרי  לֹוקה, - ואבדה .ּברחה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ׁשּלחּהוכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּיב  - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Â- הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר:
האם  לׁשּלח האם".חּיב את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.Ê האם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מּלׁשּלח  ּפטּור - אֹותּהעליהן וצד וחזר האם, את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

והיא  אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר; זה הרי -ְְֲִֵֶֶָָָָָָָֹֻ
עליהן  מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל לפרח, יכֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

"ו  ׁשּנאמר: - יּלקחּו האפרֹוחים";ׁשּלא על רבצת האם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, מּתחת הֹוציאּה אם ְְֲִִִַַַָָָָָָָֻאבל

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון

"לפני צּפֹור קן יּקרא אּוזין "ּכי ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ויֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנגֹולין

.Ë ּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
האפרֹוחין [חריגות]מּוזרֹות היּו לׁשּלח; חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶַַַָָָָ

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָטרפֹות
.È מּלׁשּלח ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו טמא זכר עֹוף ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּביצי  על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ
מּלׁשּלח. ּפטּור - טמא ְִֵֵַַָָעֹוף

.‡È- טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; זה האם הרי היתה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לׁשּלחּה. חּיב ְְְֵַַָָָטרפה,
.·Èּב סימנין מקצת חּיב ׁשחט ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן תֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם .לׁשּלח; ְְִִֵֵֶַַַֹ
.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם  מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, .לא ִֵֶַֹ
.„È,העליֹון ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

ּביצים  ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ׁשהיתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הּקן  על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה אֹו ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפֹות,
לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על רֹובצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהאם

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹיׁשּלח;
.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח  ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות .ּוכנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊË ּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח  חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו .ׁשאּלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈ- אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
לׁשּלח  בעלי חּיב ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא . ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָ

ולא  ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; חּיב - ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹחּיים
"ּבכל  ּבהוה.נאמר הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים  על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם  חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח  חּיב ּולפיכ .ּבהן; ְְִֵֶַַַָָָ
.ËÈ את ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

לא  ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע
לֹוקה  ולא ׁשּלח, ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ

עׂשה. ּדֹוחה ֲֲֵֵֶעׂשה
.Î הּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש

לֹוקח  - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ּומצאֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכירֹו,
נֹוהג  האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ּומביאן ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל,

"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּנאמר: ׁשּלֹו.ּבמקּדׁשין, אּלּו ואין , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.‡Î ׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו לדּון ּדין לבית להביאֹו .מצּוה ְְֲִִֵֶַָֻ

יד  ¤¤ּפרק
ועֹוף מצות‡. טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

יאכל,טהֹור  אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קדם  לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם'. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצוֹותיו,
"אׁשר ·. נאמר לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּבין יצּוד" ּבמקּדׁשין, נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ
אינֹו ּוׁשחטן, עבר ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

לכּסֹות. ְַַָחּיב
את ‚. הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשחט

לכּסֹות  חּיב - .הּדם ְַַַָָ
ספק „. ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלאים

חּיה  אֹו הּׁשֹוחט ּבהמה .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות חּיב ּבׁשּבת, ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָלחֹולה

טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה טֹוב, ּביֹום ספק אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָּכלאים
ּומינ ‰. עֹופֹות ּברכה הּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לכּלן.אחת  אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ
.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
הּדם  מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹואין
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הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשחּיב
מּלכּסֹות  ּפטּור לאו, .ואם ְְִִַָָ

.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו
הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,

לכּסֹות  .חּיב ְַַָ
.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם

לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ
.Ë חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט

הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכּסֹות;
מּלכּסֹות  .ּופטּור ְִַָ

.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
יאכל" "אׁשר טרפה,ׁשּנאמר: ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנגמר  עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹו
מּלכּסֹות  ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט לסקילה, .ּדינן ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

חּיבין  אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן
ׁשחיטתן. ּדם ְְִַַָָלכּסֹות

.‡È ּבעפר מכּסין מכּסין? ּבזבל ּבּמה ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
אבנים  ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ּובחֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדק,

חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין
"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין

.·È וסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ
עפר;ּומּורסן  מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנקרא  מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, [צבע מכּסין ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסיליםאיפור] ּובנקרת ריחיים], ּבין [פסולת ּובאפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ
- ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ּבין עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר

החּטאת" ׂשרפת "מעפר נאמר: ּבעפר ׁשהרי לכּסֹות ּומּתר ; ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
הּנּדחת. ִִַַַעיר

.„È,יׁשחט ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּבעפר  ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ .ואחר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם

לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,
.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבזּויֹות  ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ׁשּצּוה  למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;
נר  אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ּברּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ליּׁשר להֹורֹות }הּמעׂשים {ליׂשראל  ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ
ואֹור  ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹנתיבֹות

ְִִִָלנתיבתי".
ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּומנין

מאכלֹות  הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשנים ּביאה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאּסּורי
ארּבעה  ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָאסּורֹות,

ּפרקים. ְִָָָעׂשר

ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום
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ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות נדרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות
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וארּבע  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשבע  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹמצוֹות
ׁשּלא  (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשמֹו
ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלכּפר
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ(ה)

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא  ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
ּבׂשפתים  לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" אֹו ׁשּתים להרע - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשעבר  ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ּוׁשּתים ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלהּבא,
ׁשּיעׂשה  להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנעׂשה

יעׂשה. ְֵֶֶָֹוׁשּלא
ּבּטּוי ·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו
ּדּבר  'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו אכלּתי', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלא
אבן  'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ּפלֹוני'; עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּפלֹוני
אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', 'ׁשּלא אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלּים',

להּבא. ּוׁשּתים לׁשעבר ְְְְִִֶַַַַָָׁשּתים
ּכגֹון ‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

- אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
"לא  נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת זֹו ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹהרי
לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָתּׁשבעּו
מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבׁשֹוגג,

ואׁשם". ידע ְְֵַָָוהּוא
ׁשּנׁשּבע „. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן  ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

לאדם ‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכן  ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכל  וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצּדק  ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא

ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר
.Â הּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ׁשליׁשית, ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

וׁשּלא  ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשּיתעּנה  אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ּבחג ּבּסּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻיׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; וימים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשּבתֹות
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים  ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
מארּבע  ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
את  תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - אּלּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשבּועֹות
היה  ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; אלהי ה' ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

מּכלּום. ּפטּור ְִֵָׁשֹוגג,
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלא ּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו וכּיֹוצא שילם החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

זה  הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבזה,
אזהרה  זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹעֹובר
על  לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ממֹון; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלכפירת
ועל  אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשקר,
לנׁשּבע  אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו "ולא נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹזה
'ׁשבּועת  הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת ְְְְִִִֵַַַַָָעל

ִַָהּפּקדֹון'.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלם ּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין  וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא  - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה  ממֹון ּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד  ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי  ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡È הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא  וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעלם
ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָאסּורה

קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע
.·È ּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
הּנקראת  היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין העדּות'; ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ'ׁשבּועת

ּכי  "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין מזידין ׁשהיּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבין
ולא  וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, קֹול וׁשמעה ְְְְְֱֵֶָָָָָָָֹתחטא,

ּכׁשגגה. הּזדֹון על לחּיב - 'ונעלם' ּבּה ְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
.‚È העדּות ׁשבּועת ׁשגגת מּמּנּוּכיצד ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וׁשהיא  אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, עליה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
ידע  לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע ּוזדֹונּה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשקר;
נֹודע  ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו אֹו אסּורה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו יֹודעין ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהם

הּקרּבן. מן אף ּופטּורין ְְֲִִִַַָָאנּוסין,

ב ּפרק ¤¤
מּפי ‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד

אפּלּועצמֹו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ואחד , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּגֹוי 'אמן'הׁשּביעֹו העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה קטן, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא ׁשבּועה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
וכל  זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ּבׁשבּועה אני ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ'מחּיב
ּבין  ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּיֹוצא

קרּבן. לחּיבֹו ּבין מלקּות ְְְְְְֵַַַָָלחּיבֹו
המיחד ·. ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע אֹואחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּובמי  חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין מן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּבאחד
ּבכל  ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי רחּום, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּׁשמֹו
הן  הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָלׁשֹון
הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכר והּוא, - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבּועה
'למי  אֹו 'לה'', 'ארּור', אֹו 'ּבאלה', ׁשאמר: ּכגֹון ְְְִֵֶַַַָָָָּכיצד?
זה  הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ׁשּיאכל 'מי חּנּון', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן ׁשקר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנׁשּבע
'ׁשּלא ‚. חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּכלּום', ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאכל',
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָויׁש

ולא „. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה  אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם  ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

הּכּנּויין  מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ׁשּבארנּו.מן ּכמֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
ּכׁשבּועה ‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ;ולא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קֹוראים  והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון  ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָׁשבּועה
הרי  ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מֹוהא'

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ּכמֹו חּיב ְְְִֶֶַָָזה
.Â ׁשבּועה ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: אֹו:וכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ,ּובזרֹוע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
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הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור לכּסֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשחּיב
מּלכּסֹות  ּפטּור לאו, .ואם ְְִִַָָ

.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו
הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,

לכּסֹות  .חּיב ְַַָ
.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם

לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ
.Ë חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָׁשחט

הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכּסֹות;
מּלכּסֹות  .ּופטּור ְִַָ

.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
יאכל" "אׁשר טרפה,ׁשּנאמר: ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנגמר  עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻאֹו
מּלכּסֹות  ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט לסקילה, .ּדינן ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

חּיבין  אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן
ׁשחיטתן. ּדם ְְִַַָָלכּסֹות

.‡È ּבעפר מכּסין מכּסין? ּבזבל ּבּמה ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
אבנים  ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ּובחֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדק,

חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין
"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין

.·È וסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ
עפר;ּומּורסן  מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנקרא  מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, [צבע מכּסין ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסיליםאיפור] ּובנקרת ריחיים], ּבין [פסולת ּובאפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ
- ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ּבין עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר

החּטאת" ׂשרפת "מעפר נאמר: ּבעפר ׁשהרי לכּסֹות ּומּתר ; ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
הּנּדחת. ִִַַַעיר

.„È,יׁשחט ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּבעפר  ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ .ואחר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם

לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,
.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבזּויֹות  ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ׁשּצּוה  למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליו;
נר  אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ּברּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבהן

ליּׁשר להֹורֹות }הּמעׂשים {ליׂשראל  ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ
ואֹור  ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹנתיבֹות

ְִִִָלנתיבתי".
ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּומנין

מאכלֹות  הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשנים ּביאה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאּסּורי
ארּבעה  ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָאסּורֹות,

ּפרקים. ְִָָָעׂשר

ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום
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ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות נדרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות
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וארּבע  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשבע  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹמצוֹות
ׁשּלא  (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשמֹו
ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹלכּפר
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ(ה)

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא  ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
ּבׂשפתים  לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" אֹו ׁשּתים להרע - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשעבר  ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ּוׁשּתים ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלהּבא,
ׁשּיעׂשה  להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנעׂשה

יעׂשה. ְֵֶֶָֹוׁשּלא
ּבּטּוי ·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו
ּדּבר  'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו אכלּתי', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלא
אבן  'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ּפלֹוני'; עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּפלֹוני
אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', 'ׁשּלא אֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹלּים',

להּבא. ּוׁשּתים לׁשעבר ְְְְִִֶַַַַָָׁשּתים
ּכגֹון ‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

- אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
"לא  נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת זֹו ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹהרי
לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָתּׁשבעּו
מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבׁשֹוגג,

ואׁשם". ידע ְְֵַָָוהּוא
ׁשּנׁשּבע „. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן  ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

לאדם ‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכן  ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכל  וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצּדק  ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא

ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר
.Â הּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ׁשליׁשית, ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

וׁשּלא  ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשּיתעּנה  אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ּבחג ּבּסּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻיׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; וימים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשּבתֹות
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים  ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
מארּבע  ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
את  תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - אּלּו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשבּועֹות
היה  ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; אלהי ה' ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

מּכלּום. ּפטּור ְִֵָׁשֹוגג,
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלא ּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו וכּיֹוצא שילם החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

זה  הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבזה,
אזהרה  זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹעֹובר
על  לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ממֹון; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלכפירת
ועל  אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשקר,
לנׁשּבע  אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו "ולא נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹזה
'ׁשבּועת  הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת ְְְְִִִֵַַַַָָעל

ִַָהּפּקדֹון'.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלם ּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין  וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא  - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה  ממֹון ּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד  ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי  ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡È הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא  וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעלם
ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָאסּורה

קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע
.·È ּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
הּנקראת  היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין העדּות'; ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ'ׁשבּועת

ּכי  "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין מזידין ׁשהיּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבין
ולא  וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, קֹול וׁשמעה ְְְְְֱֵֶָָָָָָָֹתחטא,

ּכׁשגגה. הּזדֹון על לחּיב - 'ונעלם' ּבּה ְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
.‚È העדּות ׁשבּועת ׁשגגת מּמּנּוּכיצד ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וׁשהיא  אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, עליה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיבין
ידע  לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע ּוזדֹונּה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשקר;
נֹודע  ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו אֹו אסּורה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו יֹודעין ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהם

הּקרּבן. מן אף ּופטּורין ְְֲִִִַַָָאנּוסין,

ב ּפרק ¤¤
מּפי ‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד

אפּלּועצמֹו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ואחד , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּגֹוי 'אמן'הׁשּביעֹו העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה קטן, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא ׁשבּועה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
וכל  זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ּבׁשבּועה אני ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ'מחּיב
ּבין  ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּיֹוצא

קרּבן. לחּיבֹו ּבין מלקּות ְְְְְְֵַַַָָלחּיבֹו
המיחד ·. ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע אֹואחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּובמי  חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין מן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּבאחד
ּבכל  ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי רחּום, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּׁשמֹו
הן  הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָלׁשֹון
הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכר והּוא, - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבּועה
'למי  אֹו 'לה'', 'ארּור', אֹו 'ּבאלה', ׁשאמר: ּכגֹון ְְְִֵֶַַַָָָָּכיצד?
זה  הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ׁשּיאכל 'מי חּנּון', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן ׁשקר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנׁשּבע
'ׁשּלא ‚. חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּכלּום', ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאכל',
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָויׁש

ולא „. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה  אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם  ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

הּכּנּויין  מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ׁשּבארנּו.מן ּכמֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
ּכׁשבּועה ‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ;ולא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קֹוראים  והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון  ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָׁשבּועה
הרי  ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מֹוהא'

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ּכמֹו חּיב ְְְִֶֶַָָזה
.Â ׁשבּועה ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: אֹו:וכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ,ּובזרֹוע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
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.Ê''לה 'אּסר אֹואמר: אעׂשה', ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּוא  הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'

ְִָּכׁשבּועה.
.Á ולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע

ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹהֹוציא
ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, מתּפיס ְְְִִֶֶַָָוזהּו

.Ë והרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לא הּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא  ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת  אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.È לׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא  ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין  - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡È להּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּבׂשפתיו וכן והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ׁש הּמתּכּון ּדבר ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשבּועה  להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהּׁשבע
עם  לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֻנׁשּבע
לא  ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹראּובן,

ּבלּבֹו. ׁשמעֹון ְְִִָָהיה
.·È ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.
אצא  ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
הרי  - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּיֹום,
ׁשעל  ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד לֹוקה, אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה
ּבעת  ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאכילה
וכן  לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהתראה,
נדרּתי  'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹאם
אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה', ּדבר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ּבלּבי  היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה לא אבל היה, ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָֹ'ּכן

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין אין - הּנדר' ְְִֵֶֶֶַַעל
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היה ּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא  'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו לאכל ּגמר ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

חּטים  ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - סתם ׁשמּה.ּפת 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַַָָָ
.ÂË ואמר ׁשּנׁשּבע ועל מי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה  וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני  ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊË הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈ ׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור  ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו ּתלמיד חזר ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי 'ׁשלֹום ְְְִֵֶַַַָָָָלרב:
ׁשענינם  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'נחמּתי',
ׁשּזה  הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי - ּׁשאסר מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּתיר

לטֹועה. ְֶֶּדֹומה
.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן

ואמר  דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
אחר  ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'הן',

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו דּבּור, ְֲִֵֵַָֹּכדי
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם אֹווכן ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻ
זה  אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ'מחּול

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא עד ְְְְֲִִֶַַַָָָּכלּום;

ג  ¤¤ּפרק
ּבאנס,‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

זה  מּכלּום הרי ּכמֹוּפטּור ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,

לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס; ׁשהׁשּביעֹו [גזלנים]אֹו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
ולּמֹוכסין. ְְְְִִַַולהֹורגין

אמרּו·. מֹוכס ׁשּלֹוקח ּבאיזה מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹממֹון
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו מֹוסיף אבל ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל

ּגזלה. ְְְִֵָּבהלכֹות
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

אינן  ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלדבר
האנס, מּפני ּבׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
לאּנס „. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות ּפטּור [גוזמה]וכן ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֵֶֶַָָָ
חילֹות  ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ׁשבּועֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָעליהן.
,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ּגבֹוהה, וחֹומה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
ּגבֹוהה  ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי מצרים', ּכיֹוצאי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהם
ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לרקיע', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
לסּפר  אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ּכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּדבר

העם. רב אֹו החֹומה ַַָָָֹֹּגבּה
.Âאֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִֵֵֶַַָָָׁשבּועה

ּפטּור  ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון היא, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפּקדֹון
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנׁשּבע מּכלּום ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

ׁשבּועת  ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין ילּבׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשקר
לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, וׁשכח יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
וׁשּלא  ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את וׁשהּכת ּכיסֹו ׁשּגנבה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹהּכת.
.Ê עליה אם ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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לׁשעבר  ויֹורד עֹולה והּוא קרּבן אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לא  אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ׁשאכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיֹודע
עליה  ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ׁשחּיבין ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָידע

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד עֹולה ְְְְִִֵֶֶַַַָָקרּבן
.Á להּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹון וכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל  ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת  ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ë חּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור  אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא ּדעת ׁשהרי על ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ  אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.È היתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץ נעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכגֹון  ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת  ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
- ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ואכל ְְִִִִִֶַַַַַַָחּטים,
ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ׁשבּועה העלם ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

.‡È יאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב , [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא [הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ

זה  הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע  אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּיֹום ‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע -מי מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ

חצי  ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפטּור;
'ׁשבּועה  אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשעּור
ׁשּנׁשּבע  ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ּדבר אכל ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד חרּדל זרע ְִֶֶֶַַָָָָָעליו
ּכלּום ·. יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב ‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ׁשּׁשתּיה מי , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אּלא  חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ אכילה. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבכלל
היה  אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה אם אחת, ְִִִֵַַַַַַָָָָָמלקּות

ֵׁשֹוגג.
הּיֹום „. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאין נׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

לי  יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה
האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

הרּבה ‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא אֹו'ׁשבּועה , ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
- הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ׁשבּועה
הּיֹום  אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. אּלא חּיב ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאינֹו
וכּלן  אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל וקטנית', ּופת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבׂשר

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב 'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא  ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;

- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',
עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא

ׁשּתים. חּיב ְְִִַַָָּולפיכ
.Ê האֹומר ׂשעֹורין וכן ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

אמר  ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין', ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת
אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ּופת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ'ּפת

.Áמסרב חברֹו לֹו:[מפציר]היה ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשאיני  'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ּוׁשתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ'ּבֹוא
ּבפני  ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' וחלב יין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשֹותה

ׁשאינ  'ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה אֹויעצמֹו; ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ּומּׁשחזר ּׁשאמרּת'; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'מה
מצטרפין  אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ּומין מין ּכל על ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָׁשבּועה
הֹואיל  אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו זה, עם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפין  ׁשאינן ודם, ּכחלב הן הרי לחּטאֹות, חלּוקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהן

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכּזית,
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון 'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

חּיב  אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ׁשּיאכל ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻעד

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשבּועה
.È'הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם על וכן ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

חּיב  אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּכּכר
על  חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
וחזר  יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ׁשנּיה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונׁשּבע
ׁשּלא  ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב - ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻואכלּה
ׁשּלא  ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד חּיב אינֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻיאכלּנה,
יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל
.‡È'ּתאנים אכל ׁשּלא הּתאנים 'ׁשבּועה על ונׁשּבע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּתאנים  ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב  הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.·È ׁשמֹונה אכל ׁשּלא ושוב 'ׁשבּועה למשל; [תאנים, ְְֶַָָֹֹ
אכל נשבע] ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ׁשאכל  ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ׁשאכל ּבין - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה'
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֶַַַָָָָעׂשרה

.‚È עׂשרה אכל ׁשּלא ּתׁשעה,'ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
חּיב  ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, אכל ְְִַַַַַָָָׁשּתים;
.„È'ּתאנים אכל ׁשּלא יאכל 'ׁשבּועה ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני  הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן
.ÂË עׂשר יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע יאכל וכן ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ואכל  וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
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.Ê''לה 'אּסר אֹואמר: אעׂשה', ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּוא  הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'

ְִָּכׁשבּועה.
.Á ולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע

ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹהֹוציא
ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, מתּפיס ְְְִִֶֶַָָוזהּו

.Ë והרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לא הּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא  ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת  אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.È לׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא  ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין  - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡È להּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּבׂשפתיו וכן והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ׁש הּמתּכּון ּדבר ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשבּועה  להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלהּׁשבע
עם  לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֻנׁשּבע
לא  ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹראּובן,

ּבלּבֹו. ׁשמעֹון ְְִִָָהיה
.·È ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.
אצא  ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
הרי  - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּיֹום,
ׁשעל  ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד לֹוקה, אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה
ּבעת  ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאכילה
וכן  לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהתראה,
נדרּתי  'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹאם
אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה', ּדבר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ּבלּבי  היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה לא אבל היה, ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָֹ'ּכן

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין אין - הּנדר' ְְִֵֶֶֶַַעל
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היה ּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא  'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו לאכל ּגמר ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

חּטים  ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - סתם ׁשמּה.ּפת 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַַָָָ
.ÂË ואמר ׁשּנׁשּבע ועל מי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה  וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני  ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊË הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈ ׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור  ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו ּתלמיד חזר ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי 'ׁשלֹום ְְְִֵֶַַַָָָָלרב:
ׁשענינם  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'נחמּתי',
ׁשּזה  הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי - ּׁשאסר מה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּתיר

לטֹועה. ְֶֶּדֹומה
.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן

ואמר  דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
אחר  ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'הן',

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו דּבּור, ְֲִֵֵַָֹּכדי
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם אֹווכן ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻ
זה  אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ'מחּול

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא עד ְְְְֲִִֶַַַָָָּכלּום;

ג  ¤¤ּפרק
ּבאנס,‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

זה  מּכלּום הרי ּכמֹוּפטּור ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,

לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס; ׁשהׁשּביעֹו [גזלנים]אֹו ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
ולּמֹוכסין. ְְְְִִַַולהֹורגין

אמרּו·. מֹוכס ׁשּלֹוקח ּבאיזה מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹממֹון
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו מֹוסיף אבל ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמל

ּגזלה. ְְְִֵָּבהלכֹות
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

אינן  ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלדבר
האנס, מּפני ּבׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
לאּנס „. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות ּפטּור [גוזמה]וכן ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֵֶֶַָָָ
חילֹות  ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ׁשבּועֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָעליהן.
,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ּגבֹוהה, וחֹומה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגדֹולים
ּגבֹוהה  ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי מצרים', ּכיֹוצאי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהם
ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לרקיע', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
לסּפר  אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ּכ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּדבר

העם. רב אֹו החֹומה ַַָָָֹֹּגבּה
.Âאֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִֵֵֶַַָָָׁשבּועה

ּפטּור  ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון היא, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּפּקדֹון
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנׁשּבע מּכלּום ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

ׁשבּועת  ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין ילּבׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשקר
לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, וׁשכח יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
וׁשּלא  ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את וׁשהּכת ּכיסֹו ׁשּגנבה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹהּכת.
.Ê עליה אם ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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לׁשעבר  ויֹורד עֹולה והּוא קרּבן אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לא  אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ׁשאכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיֹודע
עליה  ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ׁשחּיבין ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָידע

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד עֹולה ְְְְִִֵֶֶַַַָָקרּבן
.Á להּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹון וכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל  ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת  ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ë חּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור  אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא ּדעת ׁשהרי על ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ  אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.È היתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץ נעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכגֹון  ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת  ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
- ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ואכל ְְִִִִִֶַַַַַַָחּטים,
ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ׁשבּועה העלם ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

.‡È יאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב , [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא [הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ

זה  הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע  אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּיֹום ‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע -מי מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ

חצי  ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפטּור;
'ׁשבּועה  אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשעּור
ׁשּנׁשּבע  ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ּדבר אכל ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד חרּדל זרע ְִֶֶֶַַָָָָָעליו
ּכלּום ·. יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב ‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ׁשּׁשתּיה מי , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אּלא  חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ אכילה. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבכלל
היה  אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה אם אחת, ְִִִֵַַַַַַָָָָָמלקּות

ֵׁשֹוגג.
הּיֹום „. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאין נׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

לי  יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה
האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

הרּבה ‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא אֹו'ׁשבּועה , ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
- הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ׁשבּועה
הּיֹום  אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. אּלא חּיב ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאינֹו
וכּלן  אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל וקטנית', ּופת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבׂשר

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב 'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא  ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;

- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',
עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא

ׁשּתים. חּיב ְְִִַַָָּולפיכ
.Ê האֹומר ׂשעֹורין וכן ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

אמר  ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין', ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת
אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ּופת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ'ּפת

.Áמסרב חברֹו לֹו:[מפציר]היה ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשאיני  'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ּוׁשתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ'ּבֹוא
ּבפני  ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' וחלב יין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשֹותה

ׁשאינ  'ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה אֹויעצמֹו; ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ּומּׁשחזר ּׁשאמרּת'; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'מה
מצטרפין  אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ּומין מין ּכל על ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָׁשבּועה
הֹואיל  אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו זה, עם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפין  ׁשאינן ודם, ּכחלב הן הרי לחּטאֹות, חלּוקין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהן

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכּזית,
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון 'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

חּיב  אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ׁשּיאכל ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻעד

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשבּועה
.È'הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם על וכן ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

חּיב  אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּכּכר
על  חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
וחזר  יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ׁשנּיה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונׁשּבע
ׁשּלא  ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב - ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻואכלּה
ׁשּלא  ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד חּיב אינֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻיאכלּנה,
יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא אֹו ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל
.‡È'ּתאנים אכל ׁשּלא הּתאנים 'ׁשבּועה על ונׁשּבע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּתאנים  ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב  הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.·È ׁשמֹונה אכל ׁשּלא ושוב 'ׁשבּועה למשל; [תאנים, ְְֶַָָֹֹ
אכל נשבע] ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ׁשאכל  ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ׁשאכל ּבין - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה'
אחת. אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֶַַַָָָָעׂשרה

.‚È עׂשרה אכל ׁשּלא ּתׁשעה,'ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
חּיב  ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, אכל ְְִַַַַַָָָׁשּתים;
.„È'ּתאנים אכל ׁשּלא יאכל 'ׁשבּועה ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני  הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן
.ÂË עׂשר יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע יאכל וכן ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ואכל  וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
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חצי  על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשב ּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊË הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈ הּקטּנה את ויֹודעאכל הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוכמדּמה
ּבין  ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפטּור;

חּיב. - ֲַַָָָּבאחרֹונה
.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכל וכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אחת  ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת
חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן ,

.ËÈ ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב }ּפטּור {-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ
(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);

.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
לֹוקה  אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ׁשהרי ּבׁשֹוגג, - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
.‡Î לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מּפני  מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא  ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Î ׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא [מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא  האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא  נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
- ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא חּיב ֵֶַַַָָאינֹו

ה ּפרק ¤¤
צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא [אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק  להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדר ּומּכין מלקות אין בנן][עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר ·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצא לאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה  לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין ּדברי [מחויבים]סנהדרין. לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא הּנׁשּבע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מׁשּבחין ‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ׁשאינֹו„. ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

ּבסחֹורה  יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּברׁשּותֹו,
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא ראּובן אֹו נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבביתֹו ׁשמעֹון יּכנס ׁשמעֹון ׁשּלא ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ראּובן  מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל לביתֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונכנס
על  ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ּפטּור, ראּובן -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּדבר  על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו לֹו האסּור ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברׁשּותֹו. ְְִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
אכל'‰. ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אכל  ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין וׁשתה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלאכילה,
ּכּזית  ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן האסּורין ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּדברים
ׁשבּועת  מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ּוטרפֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָנבלֹות
לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', 'ׁשבּועה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּטּוי.
נבלֹות  ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוׁשתה
ידי  יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּוטרפֹות
אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן מאחר ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאכילה;

.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע  להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, אכילה,[מקרה]ׁשּלא אינּה - ואכלם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ê ואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי  על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Á חּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדברים ּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר  ּפחֹות ׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין  מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ë חרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן ואכל [גרעין , ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ּפחֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו
חּיב  אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ּבחרצן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאסּור
ׁשהּוא  ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ּבּטּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשבּועת
ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין עליו, ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָֻמׁשּבע

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר:
.È ּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל  ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡È נׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא  ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·È ּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚È הּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה  על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף  חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
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.„È הּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
על  ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
אכלּה, ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹׁשבּועה
את  לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום  אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום  ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה,

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת
.ÂË ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד  'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
ׁשהּוא  מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ל ֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָעדּות'
ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן להעיד; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמצּוה
לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹעדּות'

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָֹעדּות.
.ÊË הּמצוה את לקּים מּׁשבּועת נׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן  אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא  עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ׁשבּועת  ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָנתן
ואם  עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּטּוי
ּכל  ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: עֹוׂשה, אינֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרצה
ׁשּנׁשּבע  ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, להרע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשּבע
ּביד  ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּיּכה

לי,[גזלן]אּנס ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ְְִֶֶַָׁשהּוא

.ÊÈלעצמֹו להרע אף נׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ
חּיב  הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה  - יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈ מּצה יאכל ׁשּלא אסּור נׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל  ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם  מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשחלה  ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָרׁשּות
ּכל  וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשבּועה
אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבזה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכּיֹוצא

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד עליו יעלה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
.ËÈ הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ׁשּנתעּטף נׁשּבע הּניח, לא אֹו , ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ּבּטּוי  ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ּבציצית, ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹּפלֹוני
הּמצוה  על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר מּגיד ׁשּזה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלׁשעבר;

לבּטלּה. ולא לקּימּה ְְְְְַַָָֹֹלא
.Î ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּום נׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אין  - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ולא  ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה 'יעֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹומרין:
מלקין  אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ּכח ּבֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹיהיה
עת  ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום מּיד ְְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹותֹו

ְִֶֶׁשּירצה.
.‡Î ּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו  ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
אדם  ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא 'ּגמל' ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹולֹוקה.
.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ  מן מן ּגדֹולה אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשבּועת  מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ׁשהּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעם
ּגלּוי  זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף - ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשוא
חּיב  ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא העם לכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוידּוע
אדם  ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על נׁשּבע אם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאּלא

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא איׁש ּכגֹון העם, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָמּׁשאר
.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

לכל  ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
ׁשהרי  - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם.
אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן [הקפת קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הארץ] כדור את והירח המזלות]ּומּזלֹותהשמש [י"ב ַָ

חכמה [=גיאומטריה]וגימטרּיֹות מּדברי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אחדים לאנׁשים אּלא נּכרין .[בודדים]ׁשאינן ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ו ּפרק ¤¤
ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ

מצטער ׁשהּוא עליו]וראה זֹו,[יעיק ׁשבּועה קּים אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ּדבר [נתחדש]ונהפכה לֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ונחם הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ּבגללֹו[התחרט]ׁשּלא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי [אנשים - ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ׁשבּועתֹו;פשוטים] לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְִִֵֶַָָָָָּבמקֹום
ׁשּלא  אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻויהיה
'הּתר  הּנקרא הּוא וזה לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

ְׁשבּועֹות'.
עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ּבּתֹורה [מקור ּכלל ְְִֵֶַָָָָָ

הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ אּלא [תורה ׁשּבכתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
פה] ּדברֹושבעל יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ׁשּזה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו, זלזול]הּוא ,[בדרך ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ
נחם  אם אבל ;"אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכענין

לֹו. מּתיר חכם ּבֹו, ְִַַָָָוחזר
עצמֹו‚. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם רּׁשאי ואין אדם ואין . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבחכמה; מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש .ּובמקֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

לֹו„. להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע ּבין זה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; ּבין התרה]איׁש [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומּתירין  אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל נדרֹו. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָלֹו
אֹותם  יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלּה
לאׁשּתֹו נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, לּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּתיר
לא  ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול אינו [כלומר

בשמם] .להתיר
הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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חצי  על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשב ּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊË הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈ הּקטּנה את ויֹודעאכל הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוכמדּמה
ּבין  ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפטּור;

חּיב. - ֲַַָָָּבאחרֹונה
.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכל וכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אחת  ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת
חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן ,

.ËÈ ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב }ּפטּור {-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ
(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);

.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
לֹוקה  אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ׁשהרי ּבׁשֹוגג, - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
.‡Î לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מּפני  מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא  ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Î ׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא [מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא  האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא  נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
- ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא חּיב ֵֶַַַָָאינֹו

ה ּפרק ¤¤
צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא [אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק  להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדר ּומּכין מלקות אין בנן][עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

אפׁשר ·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצא לאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה  לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין ּדברי [מחויבים]סנהדרין. לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא הּנׁשּבע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מׁשּבחין ‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ׁשאינֹו„. ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

ּבסחֹורה  יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּברׁשּותֹו,
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא ראּובן אֹו נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבביתֹו ׁשמעֹון יּכנס ׁשמעֹון ׁשּלא ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ראּובן  מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל לביתֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונכנס
על  ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ּפטּור, ראּובן -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּדבר  על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו לֹו האסּור ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברׁשּותֹו. ְְִֵֵֶֶַָֹׁשהּוא
אכל'‰. ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אכל  ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין וׁשתה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלאכילה,
ּכּזית  ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן האסּורין ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּדברים
ׁשבּועת  מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ּוטרפֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָנבלֹות
לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', 'ׁשבּועה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּטּוי.
נבלֹות  ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוׁשתה
ידי  יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּוטרפֹות
אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן מאחר ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאכילה;

.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין 'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע  להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, אכילה,[מקרה]ׁשּלא אינּה - ואכלם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ê ואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי  על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור
.Á חּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה

עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדברים ּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
ר  ּפחֹות ׁשאינן אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה אּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשאין  מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,
ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ë חרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן ואכל [גרעין , ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ּפחֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו
חּיב  אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ּבחרצן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאסּור
ׁשהּוא  ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ּבּטּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשבּועת
ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין עליו, ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָֻמׁשּבע

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר:
.È ּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל  ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה  ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡È נׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא  ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·È ּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚È הּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה  על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף  חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
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.„È הּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
על  ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
אכלּה, ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹׁשבּועה
את  לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום  אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום  ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה,

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת
.ÂË ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד  'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
ׁשהּוא  מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ל ֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָעדּות'
ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן להעיד; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמצּוה
לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹעדּות'

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָֹעדּות.
.ÊË הּמצוה את לקּים מּׁשבּועת נׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן  אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא  עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ׁשבּועת  ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָנתן
ואם  עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּטּוי
ּכל  ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: עֹוׂשה, אינֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרצה
ׁשּנׁשּבע  ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, להרע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשּבע
ּביד  ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּיּכה

לי,[גזלן]אּנס ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ְְִֶֶַָׁשהּוא

.ÊÈלעצמֹו להרע אף נׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ
חּיב  הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה  - יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈ מּצה יאכל ׁשּלא אסּור נׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל  ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם  מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשחלה  ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָרׁשּות
ּכל  וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשבּועה
אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבזה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכּיֹוצא

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד עליו יעלה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
.ËÈ הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ׁשּנתעּטף נׁשּבע הּניח, לא אֹו , ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ּבּטּוי  ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ּבציצית, ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹּפלֹוני
הּמצוה  על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר מּגיד ׁשּזה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלׁשעבר;

לבּטלּה. ולא לקּימּה ְְְְְַַָָֹֹלא
.Î ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּום נׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אין  - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ולא  ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה 'יעֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹומרין:
מלקין  אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ּכח ּבֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹיהיה
עת  ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום מּיד ְְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹותֹו

ְִֶֶׁשּירצה.
.‡Î ּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו  ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
אדם  ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא 'ּגמל' ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹולֹוקה.
.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ  מן מן ּגדֹולה אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשבּועת  מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ׁשהּׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעם
ּגלּוי  זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף - ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשוא
חּיב  ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא העם לכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוידּוע
אדם  ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על נׁשּבע אם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאּלא

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא איׁש ּכגֹון העם, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָמּׁשאר
.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

לכל  ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
ׁשהרי  - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם.
אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן [הקפת קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הארץ] כדור את והירח המזלות]ּומּזלֹותהשמש [י"ב ַָ

חכמה [=גיאומטריה]וגימטרּיֹות מּדברי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אחדים לאנׁשים אּלא נּכרין .[בודדים]ׁשאינן ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ו ּפרק ¤¤
ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ

מצטער ׁשהּוא עליו]וראה זֹו,[יעיק ׁשבּועה קּים אם ְְְִִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת ּדעּתֹו ּדבר [נתחדש]ונהפכה לֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ונחם הּׁשבּועה, ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ּבגללֹו[התחרט]ׁשּלא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי [אנשים - ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ׁשבּועתֹו;פשוטים] לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְִִֵֶַָָָָָּבמקֹום
ׁשּלא  אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר לעׂשֹות מּתר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻויהיה
'הּתר  הּנקרא הּוא וזה לעׂשֹותֹו. ׁשּנׁשּבע ּדבר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

ְׁשבּועֹות'.
עּקר·. לֹו אין זה, מפורש]ודבר ּבּתֹורה [מקור ּכלל ְְִֵֶַָָָָָ

הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ אּלא [תורה ׁשּבכתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
פה] ּדברֹושבעל יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ׁשּזה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו, זלזול]הּוא ,[בדרך ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ
נחם  אם אבל ;"אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכענין

לֹו. מּתיר חכם ּבֹו, ְִַַָָָוחזר
עצמֹו‚. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם רּׁשאי ואין אדם ואין . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבחכמה; מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש .ּובמקֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

לֹו„. להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע ּבין זה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; ּבין התרה]איׁש [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומּתירין  אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל נדרֹו. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָלֹו
אֹותם  יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּובלבד - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלּה
לאׁשּתֹו נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, לּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלהּתיר
לא  ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול אינו [כלומר

בשמם] .להתיר
הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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'אני  ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני  יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל  זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו

ׁשבּועת  'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ
מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללא וכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

אּלא סיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ

.Â ּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּומּתירין הּקרֹובים . ְְְְְִִִִִִֵַַַָ
ּומעּמד לעמוד]ּבּלילה יכולים ההּתר [המתירים ׁשאין - ְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ּדין פסולים הּזה והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים ִֶַ
שאין  והיתר איסור להוראת דומה נדרים התרת אלא לדין,

אלו] כל לפיכבה דין]. זה נׁשאלין[שאין [להתיר], ְְִִִָָ
ּכגֹון  הּׁשּבת, לצר היּו אם ּבׁשּבת, ּונדרים ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹלׁשבּועֹות
היה  ואפּלּו הּיֹום; ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּתירּו
מּתיר  זה הרי ׁשּבת, מערב נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלֹו

הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ְְְִֶַַַָָֹּבׁשּבת,
.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר  אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנדר  ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - לחכם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונׁשאל
מּתירין  אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ּבהנאה; ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּמּנּו
אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ּבפניו אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו

לֹו יהּנה ּולפיכ ממנו]ׁשבּועתֹו, יהנה .[או ְְְִֶַָָ
.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ּברּבים,אחד הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻואפּלּו
אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, על ְְְִִִִִַַַַַַַָָנׁשאל
לדבר  אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת על ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנדר

ְִָמצוה.
.Ë יהנה ּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר }ּבפלֹוני { אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח  אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל [=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה  ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּנׁשּבע  האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהן

מהם. יהנה ֵֵֶֶֶָֹׁשּלא
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדין מי לבית ּובא , ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו ׁשבּועתֹו[בהכרה ְְֵַָלקּים
זאת] ּגֹורם [למרות זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְִִֵֵֶֶַַָָָ

וׁשּקּיּום  לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ּולׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלמצוה
ּפתח  לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם זֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשבּועה

דברים [לחרטה] לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִִִִַָָָ
ׁשּיתנחם; עד ׁשבּועתֹו, ּבדבריהם,ׁשּגֹורמת נחם אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּבמריֹו ועמד נחם לא ואם לֹו; זה [=בסרובו]מּתירין הרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ
ׁשבּועתֹו. ְְֵַָיקּים

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יהנה ּכיצד? ׁשּלא אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יין  יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹיׂשראלי
את  ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה וכּיֹוצא יֹום, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשלׁשים

לעז מֹוציא אּתה ,רע]אׁשּת העם:[שם ואֹומרין ,ּבני על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
ּבני  להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן נתּגרׁשה מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמּפני

להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא וׁשּמא [אף ּגרּוׁשה; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מהשני] שתצא זה לאחר 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְִִֵֵֵֶַָ

זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי יהנה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּת
אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי "וחי על עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
ּתאכל  ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. וכּיֹוצא ּתפּתח", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ּפתח
ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׂשר
הייתי  'אּלּו אמר: אם ׁשּבת'. וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּומבּטל
'אף  אמר: ואם לֹו; מּתירין - נׁשּבע' הייתי לא זה, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹודע
מּתירין  אין - זה' ּבכל אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

לֹו.
.·È ּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש .[דבר ְְִֵָ

- העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על נחם ולא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹהֹואיל
הייתי  לא יֹודע, הייתי 'אּלּו מעצמֹו: הּוא אמר ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹואפּלּו

רצ  אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל לֹו, מּתירין אין - ֹונֹונׁשּבע' ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּוא  נחם אם אבל סֹופר. זה יעׂשה וׁשּלא לֹו, יהנה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּכל  וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ונהפכה הּנֹולד, מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעצמֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ,מי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָונחם
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר יּתיר, ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנׁשּבע

.„È יּׁשאל ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשּבע
- ונחם לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל
ּכ ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהרי

נדר  מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על לא יּׁשאל ׁשעדין ׁשבּועה אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבׂשר  יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹחלּו.
ׁשּיּכנס  עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשלׁשים

ִָאּיר.
.ÂË לפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאל נׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊË נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא נׁשאל נׁשּבע אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
על  ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ׁשבּועה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹנזירּותֹו.
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה  זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכ  ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ

והּתרה  ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּום ונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ
מּׁשּום  חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה  מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
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ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
לא  ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל
.ÁÈ להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּבׁשבּועתֹו,מי וׁשּקר , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם  ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּכגֹון
היה  אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
מן  ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל נחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמזיד,
ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּקרּבן
הרי  - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ונׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹללקֹות,

ּפטּור. ֶָזה

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבממֹון ‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנתּבע  זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד  עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו
ּבממֹון ·. יהיה ּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב
ּבקרקע ‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבע וכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהרי  ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשקר. על ְִֶֶַַנׁשּבע

היה „. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו בגזל,[שנתנו אֹו , ְְִֵֶָָ
ׁשאם  מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את עׁשק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשאינן  קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ּבהם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיֹודה
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ויצאּו[הוסמכו לקרקעֹות, ְְְְְֶַָָֻ
ממֹון ּגּופן ׁשאין .[ממשי]ׁשטרֹות, ְֵֶָָָ

הּנׁשּבע ‰. הּנׁשּבע אחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי [סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
חּיב  זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָממֹון?
ׁשּלא  ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּבׁשבּועת

זה. ְֶָּתבעֹו
.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבא אחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו
.Ê הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּוא ואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִַָמּכירּה.
.Á ּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע הּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

אּלא  לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,

חּיבי  מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ë ונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת  ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
חּיב  זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹואחת,
אח  הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על אׁשם ר קרּבן ְְְִֶַַַָָָָָָָָ

ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב היה - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכפר
הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל עצמֹו ּפֹוטר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָונמצא

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ּכל על חּיב ְְְִַַָָָָָּולפיכ
.È ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹון היּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵָָָָ

אּלא  חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ולא  ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחד; ְְְְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹקרּבן

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ולא ,ְְְְַַַַַַָָֹל
.‡Èחברֹו לֹו ואבדה אמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא  חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.·Èל ׁשאין וגזל 'ׁשבּועה יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על חּיב ְֲֵַַַַַַַָָָואבדה',
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה 'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹון היּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
ּכל  על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ל ְְְְְְְְֲֵֶַַָָֹֹֹֹולא

א  לכל וטענה, עׂשרים טענה חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ָָאׁשם.

.ÂË הּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם  - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקרן
קרן  על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה "וחמׁשתיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וחזר  והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונׁשּבע  ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ׁשאבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוהֹודה
.ÊË ממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ונׁשּבע  וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְִִִִַַַַָָָ

ח ּפרק ¤¤
מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעל הּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

והּוא  מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
- ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל 'ּגנבּתיו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹאֹומר:
מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - מכר אֹו ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּטבח

ונ  ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו קנס, ׁשהּוא זה מּפני מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ממֹון, ּכפר ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹּכמי
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'אני  ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני  יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל  זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו

ׁשבּועת  'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ
מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללא וכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

אּלא סיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ

.Â ּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּומּתירין הּקרֹובים . ְְְְְִִִִִִֵַַַָ
ּומעּמד לעמוד]ּבּלילה יכולים ההּתר [המתירים ׁשאין - ְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ּדין פסולים הּזה והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים ִֶַ
שאין  והיתר איסור להוראת דומה נדרים התרת אלא לדין,

אלו] כל לפיכבה דין]. זה נׁשאלין[שאין [להתיר], ְְִִִָָ
ּכגֹון  הּׁשּבת, לצר היּו אם ּבׁשּבת, ּונדרים ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹלׁשבּועֹות
היה  ואפּלּו הּיֹום; ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּתירּו
מּתיר  זה הרי ׁשּבת, מערב נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלֹו

הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ְְְִֶַַַָָֹּבׁשּבת,
.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר  אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנדר  ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - לחכם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונׁשאל
מּתירין  אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ּבהנאה; ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּמּנּו
אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ּבפניו אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו

לֹו יהּנה ּולפיכ ממנו]ׁשבּועתֹו, יהנה .[או ְְְִֶַָָ
.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ּברּבים,אחד הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻואפּלּו
אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, על ְְְִִִִִַַַַַַַָָנׁשאל
לדבר  אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת על ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנדר

ְִָמצוה.
.Ë יהנה ּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר }ּבפלֹוני { אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח  אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל [=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה  ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּנׁשּבע  האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהן

מהם. יהנה ֵֵֶֶֶָֹׁשּלא
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדין מי לבית ּובא , ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו ׁשבּועתֹו[בהכרה ְְֵַָלקּים
זאת] ּגֹורם [למרות זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְִִֵֵֶֶַַָָָ

וׁשּקּיּום  לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ּולׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלמצוה
ּפתח  לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם זֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשבּועה

דברים [לחרטה] לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִִִִַָָָ
ׁשּיתנחם; עד ׁשבּועתֹו, ּבדבריהם,ׁשּגֹורמת נחם אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּבמריֹו ועמד נחם לא ואם לֹו; זה [=בסרובו]מּתירין הרי , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹ
ׁשבּועתֹו. ְְֵַָיקּים

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יהנה ּכיצד? ׁשּלא אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יין  יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹיׂשראלי
את  ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה וכּיֹוצא יֹום, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשלׁשים

לעז מֹוציא אּתה ,רע]אׁשּת העם:[שם ואֹומרין ,ּבני על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
ּבני  להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן נתּגרׁשה מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמּפני

להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא וׁשּמא [אף ּגרּוׁשה; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מהשני] שתצא זה לאחר 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְִִֵֵֵֶַָ

זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי יהנה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּת
אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי "וחי על עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
ּתאכל  ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. וכּיֹוצא ּתפּתח", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ּפתח
ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׂשר
הייתי  'אּלּו אמר: אם ׁשּבת'. וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּומבּטל
'אף  אמר: ואם לֹו; מּתירין - נׁשּבע' הייתי לא זה, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹיֹודע
מּתירין  אין - זה' ּבכל אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

לֹו.
.·È ּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש .[דבר ְְִֵָ

- העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על נחם ולא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹהֹואיל
הייתי  לא יֹודע, הייתי 'אּלּו מעצמֹו: הּוא אמר ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹואפּלּו

רצ  אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל לֹו, מּתירין אין - ֹונֹונׁשּבע' ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּוא  נחם אם אבל סֹופר. זה יעׂשה וׁשּלא לֹו, יהנה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּכל  וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ונהפכה הּנֹולד, מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעצמֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ,מי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָונחם
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר יּתיר, ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנׁשּבע

.„È יּׁשאל ׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשּבע
- ונחם לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל
ּכ ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהרי

נדר  מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על לא יּׁשאל ׁשעדין ׁשבּועה אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבׂשר  יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹחלּו.
ׁשּיּכנס  עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשלׁשים

ִָאּיר.
.ÂË לפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאל נׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו
הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊË נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא נׁשאל נׁשּבע אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
על  ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ׁשבּועה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹנזירּותֹו.
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה  זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכ  ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, אכלּנה',ׁשּלא ׁשּלא ׁשבּועה לּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ

והּתרה  ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּום ונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ
מּׁשּום  חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה  מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
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ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
לא  ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל
.ÁÈ להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּבׁשבּועתֹו,מי וׁשּקר , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

קדם  ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּכגֹון
היה  אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
מן  ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל נחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמזיד,
ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּקרּבן
הרי  - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ונׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹללקֹות,

ּפטּור. ֶָזה

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבממֹון ‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנתּבע  זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד  עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו
ּבממֹון ·. יהיה ּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב
ּבקרקע ‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבע וכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהרי  ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשקר. על ְִֶֶַַנׁשּבע

היה „. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו בגזל,[שנתנו אֹו , ְְִֵֶָָ
ׁשאם  מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את עׁשק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשאינן  קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ּבהם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיֹודה
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ויצאּו[הוסמכו לקרקעֹות, ְְְְְֶַָָֻ
ממֹון ּגּופן ׁשאין .[ממשי]ׁשטרֹות, ְֵֶָָָ

הּנׁשּבע ‰. הּנׁשּבע אחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי [סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
חּיב  זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָממֹון?
ׁשּלא  ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּבׁשבּועת

זה. ְֶָּתבעֹו
.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבא אחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו
.Ê הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּוא ואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִַָמּכירּה.
.Á ּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע הּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

אּלא  לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,

חּיבי  מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ë ונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת  ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
חּיב  זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹואחת,
אח  הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על אׁשם ר קרּבן ְְְִֶַַַָָָָָָָָ

ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב היה - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכפר
הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל עצמֹו ּפֹוטר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָונמצא

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ּכל על חּיב ְְְִַַָָָָָּולפיכ
.È ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹון היּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵָָָָ

אּלא  חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ולא  ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחד; ְְְְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹקרּבן

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ולא ,ְְְְַַַַַַָָֹל
.‡Èחברֹו לֹו ואבדה אמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא  חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.·Èל ׁשאין וגזל 'ׁשבּועה יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על חּיב ְֲֵַַַַַַַָָָואבדה',
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה 'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹון היּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
ּכל  על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ל ְְְְְְְְֲֵֶַַָָֹֹֹֹולא

א  לכל וטענה, עׂשרים טענה חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ָָאׁשם.

.ÂË הּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם  - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּקרן
קרן  על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה "וחמׁשתיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
וחזר  והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונׁשּבע  ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ׁשאבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוהֹודה
.ÊË ממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ונׁשּבע  וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות
ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְִִִִַַַַָָָ

ח ּפרק ¤¤
מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעל הּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

והּוא  מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
- ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל 'ּגנבּתיו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹאֹומר:
מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - מכר אֹו ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּטבח

ונ  ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו קנס, ׁשהּוא זה מּפני מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ממֹון, ּכפר ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹּכמי
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טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי - ּבּטּוי ּבׁשבּועת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוחּיב
טבח. ְַָוהּוא

לחברֹו·. האֹומר וכפר וכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וסּמית  ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה  ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת  חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.
קנס ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את מׁשּלם הּתֹובע ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי על ְְְְִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
הרי  - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי על אֹותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה
ולא  אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ּבּתי', ּפּתית אֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנסּת
ּפי  על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָּפּתיתי',
היה  - לֹו הֹודה אּלּו עצמֹו, ּפי על קנס מׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּופגם ּבׁשת ערך]מׁשּלם האֹומר [ירידת וכן עצמֹו. ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
- ונׁשּבע ּגנבּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחברֹו:
ּכפל  מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיב

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לא האֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
חּיב  היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
חּנם ‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי  הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר  ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ׁשֹומר  ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה
על  נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָחּנם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹׁשקר.
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹורי הׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום  ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
- נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּוא  חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשּום

ֶָּבזה.
.Ê הּכלל אּלא זה הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ׁשּלא  ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא 'אמן' ְְִִִֵָָָָֹענה
.Áחברֹו ׁשֹור והּוא הּגֹונב ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה][=אֹומר: 'אּתה כיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹודה

מן  זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ׁשאמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכׁשו
הֹודאה  אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ּומן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגנבה

מּלׁשּלם. ּפטּור היה ְִֵַָָָזֹו,
.Ëׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טען  אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות
.È ּגנבּתי 'לא לֹו: אמר אם ,הפקדּתֹולפיכ אּתה אּלא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;

ְִמּכלּום.
.‡È לי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם נתּתי וכן לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ

אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּדמיו
- ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו 'אּתה  לֹו: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר
ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ׁשאעׂשה ּתרצה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָאם
קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצאתיו,
ונׁשּבע  ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי 'אחר ׁשאמר: אֹו ,'ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָול

ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל לא על ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
וח  מּכלּום; עצמֹו על ּפטר נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ֶֶׁשקר.
.·È ׁשּתפין ל ׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי  'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי  הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È ּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע  ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„È ּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיב היתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

מּלׁשּלם  ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשבּועת
ונמצא  לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעּתה.
לא  וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו הֹועילה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹׁשּלא

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו עדים, [בחקירת יבֹואּו ְְִִֵֵֵַָָָֹ
חּיב.הדיינים] ּולפיכ יּפסלּו, אֹו ,ְְִִַָָָ

ט ּפרק ¤¤
ּבעדּותן ‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן  וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית  חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי  העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
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אחר  'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם  והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית
העדּות ·. ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותן אין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין [וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ

ׁשּיּגיד  מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,

ממֹון ‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה  ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון

זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע מּׁשבּועת וכן ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

יּפטר  - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעדּות;
נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי על  ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשּלם,
ּכפירת  עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה חּיבּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעדים
ּתֹועיל  לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; המחּיבת היא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּנתּבע

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ּכפרּו אם - ְְְְְִִִֵָָָעדּותן
אני ‰. ּפלֹוני 'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין  - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל  מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת  מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפּתה
וכן  הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ׁשאם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Ê אחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתה ּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן  אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם  עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה  ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי [של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה [-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Á עליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם  כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ë ׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותם אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּכנסת  ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, 'מׁשּביע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:

וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ּכּלם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוענּו
עדיו  יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּבֹו
ּכל  אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

ּבכל  יחדן אחרים.ׁשהרי ל ְֲֲֲִִִֵֵֶַָ
.È לעדים אמר אם ּביד וכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע  מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיה ׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּבבית  ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ואם ְִִִֵֵַָָָָֹּדין;
.‡È ּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוה אחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.·È מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚È אּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים  עׂשרה ּפי וׁשּתהיה על הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע  וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען  אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעת ּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן  ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבל ּכל העדּות; מּׁשבּועת - ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

זאת,] ּבּטּוי.[עם ּבׁשבּועת ׁשענה חּיב אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ְְְִִִֶֶַַַָָָ
אבל  ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'אמן'
על  נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻהמחּיב
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשקר,
הּכתּוב  ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּטּוי,
הּמזיד  לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָהֹוציא
מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
אּתה  ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד מינין, ּבׁשני ׁשבּועת [-כדי]מחּיבֹו ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין ְְִִֵַָהעדּות

.ÂËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
'ׁשבּועה  ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי
אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין אנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּפלֹוני  ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'ׁשבּועה

ואבדה' ּגזל יד ּותׂשּומת ואחת.ּפּקדֹון אחת ּכל על חּיבין , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
.ÊËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע

וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד אנּולי ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ
ׁשאין  'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעין
ּוׂשעֹורין  חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָאנּו

ואחת. אחת ּכל על חּיבין ְְְִִַַַַַַָָֻוכּסמין',
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טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי - ּבּטּוי ּבׁשבּועת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוחּיב
טבח. ְַָוהּוא

לחברֹו·. האֹומר וכפר וכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וסּמית  ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה  ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת  חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.
קנס ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את מׁשּלם הּתֹובע ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי על ְְְְִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
הרי  - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי על אֹותֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה
ולא  אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ּבּתי', ּפּתית אֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנסּת
ּפי  על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָּפּתיתי',
היה  - לֹו הֹודה אּלּו עצמֹו, ּפי על קנס מׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּופגם ּבׁשת ערך]מׁשּלם האֹומר [ירידת וכן עצמֹו. ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
- ונׁשּבע ּגנבּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחברֹו:
ּכפל  מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחּיב

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לא האֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
חּיב  היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
חּנם ‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי  הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר  ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ׁשֹומר  ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה
על  נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָחּנם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹׁשקר.
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹורי הׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום  ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
- נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
הּוא  חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמּפני
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשּום

ֶָּבזה.
.Ê הּכלל אּלא זה הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ׁשּלא  ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא 'אמן' ְְִִִֵָָָָֹענה
.Áחברֹו ׁשֹור והּוא הּגֹונב ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה][=אֹומר: 'אּתה כיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹודה

מן  זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ׁשאמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכׁשו
הֹודאה  אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ּומן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגנבה

מּלׁשּלם. ּפטּור היה ְִֵַָָָזֹו,
.Ëׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טען  אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות
.È ּגנבּתי 'לא לֹו: אמר אם ,הפקדּתֹולפיכ אּתה אּלא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע קחהּו', ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני
זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפּקדֹון;

ְִמּכלּום.
.‡È לי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם נתּתי וכן לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ

אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם - ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּדמיו
- ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו 'אּתה  לֹו: ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר
ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ׁשאעׂשה ּתרצה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָאם
קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצאתיו,
ונׁשּבע  ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי 'אחר ׁשאמר: אֹו ,'ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָול

ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל לא על ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
וח  מּכלּום; עצמֹו על ּפטר נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ֶֶׁשקר.
.·È ׁשּתפין ל ׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי  'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי  הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È ּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע  ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע  ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„È ּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיב היתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ

מּלׁשּלם  ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשבּועת
ונמצא  לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעּתה.
לא  וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו הֹועילה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹׁשּלא

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו עדים, [בחקירת יבֹואּו ְְִִֵֵֵַָָָֹ
חּיב.הדיינים] ּולפיכ יּפסלּו, אֹו ,ְְִִַָָָ

ט ּפרק ¤¤
ּבעדּותן ‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן  וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
לבית  חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו
ׁשהרי  העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּדין
וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ּבכפירתן. ממֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסידּוהּו
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אחר  'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּיׁשּביעם  והּוא, חּיבין; אּלּו הרי ׁשּכפרּו, ּכיון - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשבּועתֹו

ּדין. ְִֵּבבית
העדּות ·. ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותן אין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין [וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ

ׁשּיּגיד  מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,
יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,

ממֹון ‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה  ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון

זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע מּׁשבּועת וכן ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

יּפטר  - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעדּות;
נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי על  ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשּלם,
ּכפירת  עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה חּיבּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעדים
ּתֹועיל  לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; המחּיבת היא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּנתּבע

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ּכפרּו אם - ְְְְְִִִֵָָָעדּותן
אני ‰. ּפלֹוני 'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

חּיבין  - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל  מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת  מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפּתה
וכן  הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ׁשאם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Ê אחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתה ּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן  אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם  עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה  ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי [של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה [-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה

.Á עליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם  כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד
.Ë ׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותם אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּכנסת  ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, 'מׁשּביע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:

וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ּכּלם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוענּו
עדיו  יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּבֹו
ּכל  אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

ּבכל  יחדן אחרים.ׁשהרי ל ְֲֲֲִִִֵֵֶַָ
.È לעדים אמר אם ּביד וכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּידע  מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיה ׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּבבית  ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ואם ְִִִֵֵַָָָָֹּדין;
.‡È ּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוה אחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.·È מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚È אּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים  עׂשרה ּפי וׁשּתהיה על הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע  וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען  אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעת ּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן  ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבל ּכל העדּות; מּׁשבּועת - ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

זאת,] ּבּטּוי.[עם ּבׁשבּועת ׁשענה חּיב אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ְְְִִִֶֶַַַָָָ
אבל  ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, הׁשּביעֹו אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'אמן'
על  נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - העדּות ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻהמחּיב
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב אינֹו - מזיד ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשקר,
הּכתּוב  ׁשהרי ּבלבד; העדּות ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּטּוי,
הּמזיד  לחּיב ּבּטּוי, ׁשבּועת מּכלל העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָהֹוציא
מאּלה" "לאחת ׁשּנאמר: ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
אּתה  ואין הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עד מינין, ּבׁשני ׁשבּועת [-כדי]מחּיבֹו ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין ְְִִֵַָהעדּות

.ÂËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
'ׁשבּועה  ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי
אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין אנּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּפלֹוני  ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'ׁשבּועה

ואבדה' ּגזל יד ּותׂשּומת ואחת.ּפּקדֹון אחת ּכל על חּיבין , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
.ÊËׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע

וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד אנּולי ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ
ׁשאין  'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעין
ּוׂשעֹורין  חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָאנּו

ואחת. אחת ּכל על חּיבין ְְְִִַַַַַַָָֻוכּסמין',
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.ÊÈ להם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם ואמרּו:וכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
אּלא  חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
אחת  ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ל 'לא ְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹאחת;

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָואחת,
.ÁÈ עדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ׁשאינֹוהּנׁשּבע ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

העדּות  ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע
ּבדבר  אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש
והֹואיל  העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָעדּות',
ׁשהּוא  ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, לֹו ׁשּיֹודע ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשּבע
.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לא ּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

חּיב  זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְְִִֵֵַַָָמּׁשּום

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

י ּפרק ¤¤
ואפּלּו‡. לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל עדּות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּפסּולי
עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו להעיד, רּׁשאי שמעו ׁשאינֹו [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאּלּומאחר] העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, ְְְְִִֵֵַָָָֹהֹודּו

לי ·. ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב  לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשה ּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם  העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב  ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר ‰. והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין היּו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עם ּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו

להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ
לא  אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף

אפׁשר  ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,
ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ

.Á ּבעדים ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא אחד הרי ּבעד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
וכפר  ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ּכפר וכן אם - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונׁשּבע,
ֵָהעדּות.

.È הּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּיבֹוא [לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

מּׁשּום  חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
מׁשּלם  הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹממֹון

ֶָּבזה.
.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

היתה  לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר
ּכתּבתּה. ונֹוטלת ְְִֵֶֶָָֻנּׂשאת

.·È מן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּמּטלטלין  הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפט ּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚È ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹון הּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשניהן  - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ל חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
והּׁשני  העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה  לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפטּור

ממֹון. מחּיבת ְֵֶֶַָעדּותֹו
.„È אחד וכפר אחד ׁשּכפר הֹודה ּבין חּיב, הּכֹופר - ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

האחד  וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוהֹודה

העדּות. ּבׁשבּועת ְִֵַַָָחּיב
.ÂË להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי ,הׁשּביע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

הראׁשֹונה  - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עדּות  על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפטּורה
ונמצא  האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנּיה,
לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו הּנתּבע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה הּכת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהיתה
ּבעת  הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ּגֹוססֹות הן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהרי
ּפי  על ואף להעיד, ראּויה היתה לא הראׁשֹונה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹּכפירת
ואם  הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבמהרה

הּׁשנּיה ּבׁשבּועת ּכפרה חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ֵָהעדּות.

.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעה הּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

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

zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חּוץ  ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין  לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן  ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות
.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה

ולא  הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו

ׁשם  ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ּכמֹועד ּדין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעה הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חּוץ  ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
אם  - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין והֹודּו, ְְְֵֵֶֶָָחזרּו
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן  ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ

יא ּפרק ¤¤
עׂשה ‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ּבּׁשם  ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּגדֹול  ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא  ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדבר ואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

מן  נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָאחר
ׁשּנׁשּבעין  ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹולם;

הּוא. ּברּו האחד אּלא ְִֶֶָָָָּבׁשמֹו,
את ‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה „. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היא ׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן  זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר  ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ּבמקצתן  ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו עליו טענת מעיד ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָ
אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוּדאי
ׁשאין  מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
והּוא  ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנׁשּבע

.Â מיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל
נקראת  היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות

הּדּינין' מיני 'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּוכפירה  וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות

ׂשכיר ׁשבּועת ּכגֹון שכרו]- קיבל שלא ּופֹוגם [שנשבע , ְְִֵַָ
בשטר ׁשטרֹו מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה [מלוה ְָ

ּכגֹון שבידו] - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ,ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבהן כּיֹוצא והאריסין, הּׁשּתפין, שלא ׁשבּועת [שנשבעים ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

מחלקם] יותר ולקחו ּכל מעלו חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְִִִֵֵָָָ
ודיניהן. הּׁשבּועֹות מאּלּו ואחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַאחת

.Ê אחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּוד יׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּפי [=אמוראים] על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֶַַַַ

'ׁשבּועת  נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּבית
ִַַָהּדּינין'.

.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדברי ׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,

ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשם הּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואין  הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין
.Ë אלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד

ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',
הּוא רחּום  'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור
ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה

.È הּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
היא  זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון אצלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹלפלֹוני

הּדּינין. ְִַַַָׁשבּועת
.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין ּבידֹו[ספר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אחז  ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אחז  ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלין

מי  הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ּבידֹו, חֹוזר ּתֹורה אינֹו ּׁשב, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻ
ְְִָונׁשּבע.

.·È יֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚È הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץ אין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אבל  ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵַַָָָמׁשּביעין
להיֹות  הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ּדין, ּבית ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּפי

חּזן ּביד ּתֹורה ּבעת [=שמש]ספר העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמׁשּביעין

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין  הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו עד [=לבאר , ְְִִִֶַַַָָ

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



צי zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÊÈ להם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם ואמרּו:וכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
אּלא  חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'ׁשבּועה
אחת  ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ל 'לא ְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹאחת;

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָואחת,
.ÁÈ עדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ׁשאינֹוהּנׁשּבע ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

העדּות  ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע
ּבדבר  אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש
והֹואיל  העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָעדּות',
ׁשהּוא  ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, לֹו ׁשּיֹודע ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשּבע
.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לא ּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

חּיב  זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ׁשבּועת ְְְְִִֵֵַַָָמּׁשּום

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

י ּפרק ¤¤
ואפּלּו‡. לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל עדּות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּפסּולי
עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו להעיד, רּׁשאי שמעו ׁשאינֹו [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאּלּומאחר] העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, ְְְְִִֵֵַָָָֹהֹודּו

לי ·. ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב  לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשה ּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם  העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב  ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר ‰. והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין היּו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עם ּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו

להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ
לא  אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף

אפׁשר  ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,
ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ

.Á ּבעדים ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא אחד הרי ּבעד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
וכפר  ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ּכפר וכן אם - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועת  מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונׁשּבע,
ֵָהעדּות.

.È הּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּיבֹוא [לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

מּׁשּום  חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
מׁשּלם  הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשבּועת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹממֹון

ֶָּבזה.
.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

היתה  לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר
ּכתּבתּה. ונֹוטלת ְְִֵֶֶָָֻנּׂשאת

.·È מן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּמּטלטלין  הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפט ּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚È ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹון הּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשניהן  - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ל חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
והּׁשני  העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה  לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפטּור

ממֹון. מחּיבת ְֵֶֶַָעדּותֹו
.„È אחד וכפר אחד ׁשּכפר הֹודה ּבין חּיב, הּכֹופר - ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

האחד  וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוהֹודה

העדּות. ּבׁשבּועת ְִֵַַָָחּיב
.ÂË להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי ,הׁשּביע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

הראׁשֹונה  - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עדּות  על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפטּורה
ונמצא  האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנּיה,
לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו הּנתּבע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה הּכת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהיתה
ּבעת  הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ּגֹוססֹות הן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהרי
ּפי  על ואף להעיד, ראּויה היתה לא הראׁשֹונה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹּכפירת
ואם  הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבמהרה

הּׁשנּיה ּבׁשבּועת ּכפרה חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ֵָהעדּות.

.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעה הּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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חּוץ  ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין  לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן  ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות
.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה

ולא  הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו

ׁשם  ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ּכמֹועד ּדין, ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעה הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חּוץ  ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת  מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
אם  - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין והֹודּו, ְְְֵֵֶֶָָחזרּו
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ׁשהן  ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ

יא ּפרק ¤¤
עׂשה ‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ּבּׁשם  ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּגדֹול  ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא  ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ׁשמֹו·. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדבר ואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

מן  נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָאחר
ׁשּנׁשּבעין  ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹולם;

הּוא. ּברּו האחד אּלא ְִֶֶָָָָּבׁשמֹו,
את ‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה „. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היא ׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן  זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר  ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ּבמקצתן  ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו עליו טענת מעיד ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָ
אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוּדאי
ׁשאין  מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
והּוא  ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנׁשּבע

.Â מיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל
נקראת  היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות

הּדּינין' מיני 'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּוכפירה  וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות

ׂשכיר ׁשבּועת ּכגֹון שכרו]- קיבל שלא ּופֹוגם [שנשבע , ְְִֵַָ
בשטר ׁשטרֹו מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה [מלוה ְָ

ּכגֹון שבידו] - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ,ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבהן כּיֹוצא והאריסין, הּׁשּתפין, שלא ׁשבּועת [שנשבעים ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

מחלקם] יותר ולקחו ּכל מעלו חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְִִִֵֵָָָ
ודיניהן. הּׁשבּועֹות מאּלּו ואחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַאחת

.Ê אחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּוד יׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּפי [=אמוראים] על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֶַַַַ

'ׁשבּועת  נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּבית
ִַַָהּדּינין'.

.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדברי ׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,

ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשם הּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואין  הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין
.Ë אלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד

ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',
הּוא רחּום  'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור
ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה

.È הּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
היא  זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון אצלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹלפלֹוני

הּדּינין. ְִַַַָׁשבּועת
.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין ּבידֹו[ספר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אחז  ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אחז  ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּתפּלין

מי  הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ּבידֹו, חֹוזר ּתֹורה אינֹו ּׁשב, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻ
ְְִָונׁשּבע.

.·È יֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚È הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץ אין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אבל  ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵַַָָָמׁשּביעין
להיֹות  הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ּדין, ּבית ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּפי

חּזן ּביד ּתֹורה ּבעת [=שמש]ספר העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמׁשּביעין

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין  הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו עד [=לבאר , ְְִִִֶַַַָָ
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ׁשבּועת  היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון מּכיר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה
ּבעצמּה פטור]הּפּקדֹון מבין כשאינו בה ׁשבּועת [שגם ואף . ְְְְִַַַַָָ

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ּכל נהגּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּסת,
.ÂË וּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל

סֹופרים ּוכפירה  מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבטענת  ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו מאּימין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָספק,

.ÊË הּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכל וכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר  ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו ׁשּמחּפין [-בלבד]נפרעין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
יׂשראל  ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו.

סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן  "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה" יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, |ּתאבל .- ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
- וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְִִִֵַָָֹּתֹולין
צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, מּמּנּו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻנפרעין
לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ּבית אל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּובאה
ּדעת  הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל "ּובאה מּיד; ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הֹוצאתיה",
ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, על ממֹון לֹו ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָהּברּיֹות,
ואת  "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. לּׁשקר", ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ואל
אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו" ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעציו

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ְְֶֶֶַַָׁשבּועת
.ÊÈ להן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

'איני  אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אמר  אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנׁשּבע'

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', 'איני ְְְִִִֵֵֶַַָָהּטֹוען:
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשם אמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים  האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין שאתה האּלה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] לתת ּדעּתנּו,רוצה על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְִִֵֶַַַָָאנּו
ּדין'. ּבית ּדעת ְִֵַַַועל

.ËÈ ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
ׁשּבארנּו צר ּכמֹו - הּסת ּבׁשבּועת ולא לפצר , הּדּינין יכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשבּועה  ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי
ְָּכלל.

.Î ׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ׁשּכבר  הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת

מׁשּפטיה  מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא  - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן  ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ

יב ּפרק ¤¤
ׁשקר ‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על וכן אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

קרּבן  ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּנׁשּבע

מתּכּפ אין ינּקה - "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּׁשם  על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון לזה אין - ִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה'"
ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ׁשחּלל, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹול

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם צרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָלפיכ
הּוא ·. החמּורֹות מן זה ּבהלכֹות עֹון ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ּדין  ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּתׁשּובה;
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם חּלּול ּבֹו יׁש -ְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע אף מי - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
וכן  ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
אף  - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה  למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות, אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא [=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין
הּנׁשּבע „. אבל הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות;ּבּתֹורה  על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ּׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
סתם ‰. ּבּתֹורה אינֹווהּנׁשּבע הּוא, חכמים ּתלמיד אם - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ׁשאלה  צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכם,

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטל עבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפי השבועה] ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר  ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ּגּופֹו ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
- ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹּבּׁשבּועֹות:
ׁשּנׁשּבע  ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל
.Êיֹודעיןקטּנים והן ו]ׁשּנׁשּבעּו, למושג טעם [מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ

לעמד  אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה
עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא [=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהגּו
- נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
- מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ׁשּנׁשּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכגֹון
ׁשהּתרה  לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו אביו אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֻמּכה

ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשבּועתֹו,
.Á הרּבה ּבּקטּנים להּזהר אמת צרי ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
מלּמדי  ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹויים;

.תינֹוקֹות  ִ
.Ë לּׁשוא חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ׁשּנׁשּבע הּׁשֹומע אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

עֹובר  ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
ּברכֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום
יהא  ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מכׁשֹול  יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹּבנּדּוי.
יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ׁשהרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹלאחרים
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מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - ּבנּדּוי העֹולם ּכל [לשון נמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
נקיה] ּתמיד.לא ְִָָּוׁשבּועה

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
מזיד  אסּור להּבּטלה ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב אינֹו -ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡È האסּורה היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה אפּלּוולא אּלא , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
על  ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את  "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
מּיד, ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח

אֹו ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' 'ּגדֹול אמר: : ְֵֶַָָָָָ
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ּומהּלל ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא

.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשב ּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ראּוי  כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבדבר
מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהּזהר
יּׁשבע  ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול.  צר מּפני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹאֹו
- ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע עבר ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלל;
"עׂשה  אחריו: וכתּוב ימר", ולא להרע, "נׁשּבע ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

לעֹולם". יּמֹוט לא - ְִֵֶָֹאּלה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹיׁש
מֹוצא  ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹמצות
ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׂשפתיו
נדרים  הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ(ג)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהמפרׁש

ֵאּלּו.

א ּפרק ¤¤
הּוא ‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר

ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְֲִִִִֵַָָֹ'ּפרֹות
אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין אֹו ְְִִִֵֵֵָָָ'לעֹולם',
ואף  ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ּבכל עלי', ְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּורין
ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹעל
על  ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ּבּתֹורה: נאמר זה ְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹועל
אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן הּמּתרין. ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעצמֹו
'נדרי  אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, וחלק אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶהרי

ִָאּסר'.
חּיב ·. ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

עלי  'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ּכגֹון ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבֹו,
'מנחה' אֹו ׁשלמים', עֹולה',להביא זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

והאֹומר  'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר 'ׁשלמים'. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אחד 'ה  מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא זֹו', ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרי

ּבאחריּותן חּיב - ׁשה ּנדרים אּלא תאבד הן, או תמות [אם ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
באחרת] זה חייב ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֲֵֶַַַָָָָ

וחלק  וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ּבּתֹורה: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹנאמר
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶזה,

מבארים ‚. ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָודיני
ּכּלם  - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל אּלּו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבהלכֹות

הּקרּבנֹות  מעׂשה ּבהלכֹות ּבמקֹומם, .יתּבארּו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ
נדרֹו„. אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות

ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ּבין -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּיצא  "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
ׁשאמר:‰. ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

ּפלֹונית  מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', אסּורין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ'ּתאנים
לֹוקה  - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עליו', ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאסּורים
ׁשעּור  לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

ׁשהּוא [-כמותי] ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר ׁשּכל -. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות 'אכילה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאמר:

ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו' מּפרֹות ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'אכילה
.Â הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר

מצטרפין  אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר ּבין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבזה.לכּזית  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָֹ

.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הן האֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי [=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ויעׂשה  קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ׁשהיתה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָֹּבהמה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואין אֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר  חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ë ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה
הרי  ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם - ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהאסּורין
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאּלּו

.מּתרין  ִָֻ
.È ּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמת ּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מביא  נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדרֹו;
עלי  אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאׁשם,
'הרי  אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו 'ּכאׁשם', אֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת',
'הרי  ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו הרי - אׁשם' ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָהן
ׁשהן  'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה', ְְִִֵֵֶָָָָהן

ּונדבה. ּבנדר ּבאין אּלּו ׁשּכל - ְְֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורין
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ׁשבּועת  היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון מּכיר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה
ּבעצמּה פטור]הּפּקדֹון מבין כשאינו בה ׁשבּועת [שגם ואף . ְְְְִַַַַָָ

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ּכל נהגּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּסת,
.ÂË וּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל

סֹופרים ּוכפירה  מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבטענת  ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו מאּימין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָספק,

.ÊË הּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכל וכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר  ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו ׁשּמחּפין [-בלבד]נפרעין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
יׂשראל  ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו.

סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן  "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה" יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, |ּתאבל .- ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
- וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְִִִֵַָָֹּתֹולין
צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, מּמּנּו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻנפרעין
לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ּבית אל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּובאה
ּדעת  הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל "ּובאה מּיד; ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הֹוצאתיה",
ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, על ממֹון לֹו ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָהּברּיֹות,
ואת  "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. לּׁשקר", ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ואל
אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו" ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעציו

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ְְֶֶֶַַָׁשבּועת
.ÊÈ להן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

'איני  אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אמר  אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנׁשּבע'

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', 'איני ְְְִִִֵֵֶַַָָהּטֹוען:
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשם אמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים  האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין שאתה האּלה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] לתת ּדעּתנּו,רוצה על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְִִֵֶַַַָָאנּו
ּדין'. ּבית ּדעת ְִֵַַַועל

.ËÈ ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
ׁשּבארנּו צר ּכמֹו - הּסת ּבׁשבּועת ולא לפצר , הּדּינין יכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשבּועה  ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי
ְָּכלל.

.Î ׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ׁשּכבר  הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת

מׁשּפטיה  מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא  - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן  ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ

יב ּפרק ¤¤
ׁשקר ‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על וכן אף , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

קרּבן  ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּנׁשּבע

מתּכּפ אין ינּקה - "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּׁשם  על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון לזה אין - ִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה'"
ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ׁשחּלל, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹול

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם צרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָלפיכ
הּוא ·. החמּורֹות מן זה ּבהלכֹות עֹון ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ּדין  ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּתׁשּובה;
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם חּלּול ּבֹו יׁש -ְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע אף מי - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
וכן  ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
אף  - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה  למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות, אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא [=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין
הּנׁשּבע „. אבל הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות;ּבּתֹורה  על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ּׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
סתם ‰. ּבּתֹורה אינֹווהּנׁשּבע הּוא, חכמים ּתלמיד אם - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ׁשאלה  צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכם,

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטל עבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפי השבועה] ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר  ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ּגּופֹו ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
- ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹּבּׁשבּועֹות:
ׁשּנׁשּבע  ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל
.Êיֹודעיןקטּנים והן ו]ׁשּנׁשּבעּו, למושג טעם [מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ

לעמד  אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה
עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא [=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהגּו
- נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
- מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ׁשּנׁשּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכגֹון
ׁשהּתרה  לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו אביו אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֻמּכה

ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשבּועתֹו,
.Á הרּבה ּבּקטּנים להּזהר אמת צרי ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
מלּמדי  ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹויים;

.תינֹוקֹות  ִ
.Ë לּׁשוא חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ׁשּנׁשּבע הּׁשֹומע אֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

עֹובר  ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
ּברכֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום
יהא  ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מכׁשֹול  יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹּבנּדּוי.
יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ׁשהרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹלאחרים
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מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - ּבנּדּוי העֹולם ּכל [לשון נמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
נקיה] ּתמיד.לא ְִָָּוׁשבּועה

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
מזיד  אסּור להּבּטלה ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב אינֹו -ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡È האסּורה היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה אפּלּוולא אּלא , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
על  ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את  "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
מּיד, ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח

אֹו ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' 'ּגדֹול אמר: : ְֵֶַָָָָָ
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ּומהּלל ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא

.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשב ּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ראּוי  כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבדבר
מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהּזהר
יּׁשבע  ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול.  צר מּפני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹאֹו
- ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע עבר ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלל;
"עׂשה  אחריו: וכתּוב ימר", ולא להרע, "נׁשּבע ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

לעֹולם". יּמֹוט לא - ְִֵֶָֹאּלה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹיׁש
מֹוצא  ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹמצות
ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׂשפתיו
נדרים  הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ(ג)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהמפרׁש

ֵאּלּו.

א ּפרק ¤¤
הּוא ‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר

ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְֲִִִִֵַָָֹ'ּפרֹות
אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין אֹו ְְִִִֵֵֵָָָ'לעֹולם',
ואף  ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ּבכל עלי', ְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּורין
ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹעל
על  ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ּבּתֹורה: נאמר זה ְְֱֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹועל
אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן הּמּתרין. ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעצמֹו
'נדרי  אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, וחלק אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶהרי

ִָאּסר'.
חּיב ·. ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

עלי  'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ּכגֹון ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבֹו,
'מנחה' אֹו ׁשלמים', עֹולה',להביא זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

והאֹומר  'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר 'ׁשלמים'. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אחד 'ה  מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא זֹו', ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרי

ּבאחריּותן חּיב - ׁשה ּנדרים אּלא תאבד הן, או תמות [אם ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
באחרת] זה חייב ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֲֵֶַַַָָָָ

וחלק  וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ּבּתֹורה: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹנאמר
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶזה,

מבארים ‚. ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָודיני
ּכּלם  - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל אּלּו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבהלכֹות

הּקרּבנֹות  מעׂשה ּבהלכֹות ּבמקֹומם, .יתּבארּו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ
נדרֹו„. אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות

ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ּבין -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּיצא  "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
ׁשאמר:‰. ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר

ּפלֹונית  מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', אסּורין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ'ּתאנים
לֹוקה  - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עליו', ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאסּורים
ׁשעּור  לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

ׁשהּוא [-כמותי] ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר ׁשּכל -. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות 'אכילה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאמר:

ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו' מּפרֹות ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'אכילה
.Â הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר

מצטרפין  אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר ּבין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבזה.לכּזית  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָֹ

.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הן האֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי [=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ויעׂשה  קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ׁשהיתה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָֹּבהמה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל זרה','מה 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות ואין אֹו מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֻ

ּכבׂשר  חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכאן
ֲִחזיר.

.Ë ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה
הרי  ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם - ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהאסּורין
אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאּלּו

.מּתרין  ִָֻ
.È ּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמת ּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מביא  נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדרֹו;
עלי  אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאׁשם,
'הרי  אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו 'ּכאׁשם', אֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת',
'הרי  ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו הרי - אׁשם' ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָהן
ׁשהן  'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה', ְְִִֵֵֶָָָָהן

ּונדבה. ּבנדר ּבאין אּלּו ׁשּכל - ְְֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורין
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.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלה אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ
אהרן] לזרע מּתרין,הניתנת אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵָָֻ

ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבן האֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ

אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר במחשבת , שהוקרב [קרבן ְִ
ׁשהרי פסול] אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא 'ּכבׂשר ,ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

מקֹום. מּכל קרּבן ּכבׂשר ְְֲִִַָָָָָָעׂשאן
.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי [מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ

אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול
.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי שמוחרם אמר: [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

הּבית.לשמים] לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלׁשּכה' ּכתרּומת עלי הן המורם 'הרי שבלשכה [הכסף ְְֲִִֵֵַַַָָ

קרבנות] 'ּכּתמידים'לקניית תמיד], 'ּכּדירים'[קרבנות , ְִִִִַַ
לקרבנות] 'ּכאחד [רפתות אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', 'ּכעצים', ,ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח', [כלי מּמׁשּמׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
אפר] 'ּכּמזרקֹות'לפינוי אֹו וזריקתו], דם לקבלת אֹו[כלי , ְִַָ

המזבח]'ּכּמזלגֹות' על הקרבן את בו וכּיֹוצא [שהופכים , ְְִֵַַָ
הרי  - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי האֹומר: וכן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהן,
ׁשּכל  קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף אסּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּדברים
.ÂË אחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

עלי  הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻזריקת
אסּורין  אּלּו הרי - זה' ּבעּקרֹו,ּכבׂשר אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

זריקת  לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל אסּור. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהיה
זה  הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדמים,

ָֻמּתר.
.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

אחר  ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
הן  'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהּכּנּוי.
'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', קֹונם', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חרף',
זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון אחר הֹולכין -ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם
הקּדׁש זה ּבין הרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ

הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי
.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר

דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא [טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ
יהא  עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמי האֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן  קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ן אם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אכל  לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל

אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ּבקרּבן  ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתרין;
ׁשּנדר  אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

קרּבן. לֹו יאכל ְֶַָָֹֹׁשּלא
.Î ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

'ּכחּלין  ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'חּלין ,'ְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻֻֻל
מּתר  זה הרי - 'ל אכל .ׁשּלא ֲֵֶֶַָָֹֹֻ

.‡Î ׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור  זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לא  לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.·Î היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור  - 'ל ׁשּלא ׁשאכל 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

ּכמי  ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל 'לא ,'ל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻאכל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ׁשּלא ּבהיכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

.‚Î,זה ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאֹומר
עּמֹו ידּבר ׁשּלא ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. וי ּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻיּׂשא
אּמֹות  אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא 'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ

זה  הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום  לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.„Î אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר

לֹוקהלֹו אינֹו אכל, ואם נידוי ; או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ
פיזי] להנֹות וריחוק אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

לֹו.
.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ּבכּלן  חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר וכן ׁשּמּנדריהם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ
.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:

אסּור  זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ּפי 'ׁשאכל על אף , ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר 'ּכנדרי [לא אמר: . ְְִֵֵֵֶַָֹ

ּכל  נתחּיב לא - ּבדרּכׁשרים' נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּום, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
עֹובר  נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי אמר: וכעס. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאּסּור
קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ּבנזירּות; חּיב - ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפניו

מּמּנּו' אכל ׁשּלא רׁשעים זה]'ּכנדרי ּבׁשבּועה [מככר חּיב , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ְֵּכנֹודר.

.ÊÎ- ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹודר
ּכלּום  אמר ּכן לא אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - הארץ עם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה
.ÁÎ אסּור זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ּכתּוב נדר ׁשהרי , ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּנדר  ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. אּסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה
ּבּה. ּׁשּכתּוב ְֶַָָּבמה

.ËÎ להׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר
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הֹוציאֹוולׁשנֹות  ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ï,'ּכאחֹותי' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
על  ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו 'ּכערלה', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּפרֹות:

ׁשּבארנּו 'הריני ּכמֹו לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', מּמ ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמּדר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, אסּורה ְְֲִֵֶָָָָזֹו

ב ּפרק ¤¤
'אמן'‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ,אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
עצמֹו·. על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ׁשּיֹוציא אין עד , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר הּמתּכּון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹאבל
לֹומר  ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
ּכאן  ואין ּבׁשניהם, מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ'ּתאנים'

ֶֶנדר.
ּדעת ‚. על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר

דּבּור  ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר וכן ּבֹואחרים; ׁשּמחּו אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
הּדברים  אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל דּבּור ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻּבתֹו

ּבׁשבּועֹות. ּכדינן ְְְִִִִָָּבנדרים,
ׁשּיּדר „. קדם ׁשהתנה מּכאן מי ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, עׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָועד
הּתנאי  זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ה  - ׁשּנדר זה.ּבׁשעה ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּקּבל  ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי זכר לא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואם

ּבלּבֹו בשפתיו]הּתנאי הוציאו הּנדר [ולא הרי הּתנאי, וקּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
ּכבר  ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבטל;
ׁשּמֹורה  ויׁש מּקדם. ּבפיו והֹוציאּה לּנדר החזרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהקּדים
ּכדי  ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ׁשּיזּכר והּוא ואֹומר: ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחמיר,

ִדּבּור.
ׁשהקּדים‰. שנדר]מי הּתנאי[לפני מבוטל את [שהנדר ְְִִִֶֶַַ

[- זמן כעבור ונזּכר מראש נדר, ּכ ואחר לעׂשר, אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלׁשנה
התנה  ּדבר איזה על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכיצד
ּדעת  'על אמר לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר , נדרֹו אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהרי  הּנדר; וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה

נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר
.Â נֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ּבׁשבּועֹות  לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדין אּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין  מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה  הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלא ּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם  מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Á ּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה ,[שמקדיש ִֶֶֶַַ
ּכהנים ּכחרמי ואם לכהן]אסּור; כמתנה מּתר,[שמקדיש , ְְְֲִִֵֶָָֹֻ

אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ממֹון ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני
.Ë אסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן ;'הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ואם  ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּפני
אסּור. סתם, ואם מּתר; ּדגן, ְְְֲִַַָָָָָֻּכמעׂשר

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד  הּבית ּבדק לחרמי אּלא הן סתם 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

קֹוראין  ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - חרם' ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעלי
ּכל  וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻ'חרם'
אנׁשי  לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ּבזה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא

זמן. ּבאֹותֹו מקֹום ְְַָאֹותֹו
.·È ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' ׁשהיא דייגים]ים ואמר:[=רשת ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא ּבלּבי היה הניתנות 'לא [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

אליו] להתקרב כדי עלילמלך עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְֲֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשהּנחּתי  ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹקרּבן',
אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ּבֹו נֹודר להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלי
- ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי היה 'לא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹוכן
היה  אם - 'ּולכ לכ אּלא נתּכּונּתי 'לא אֹומר: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
ׁשאלה  צרי ואין מּתר זה הרי חכמים, ּתלמיד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּנֹודר
וׁשהּוא  נדר ׁשּזה ּבעיניו מראין הארץ, עם היה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחכם;

ּפתח לֹו ּופֹותחין לֹו.[-היתר]אסּור, ּומּתירין אחר, מּמקֹום ְִִִִֵֶַַַָָ
ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו חכמים ּתלמיד ׁשהיה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובין
יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹּומלּמדין

והתל. ׂשחֹוק ּדר ְְְִֵֵֶֶנֹודרין
.‚È ּפרֹות' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָוכן

נדר  ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר עלי אם אּלּו - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ואם  לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד הּנֹודר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
מּמקֹום  ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È נדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
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.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלה אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ
אהרן] לזרע מּתרין,הניתנת אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵָָֻ

ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבן האֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ

אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר במחשבת , שהוקרב [קרבן ְִ
ׁשהרי פסול] אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא 'ּכבׂשר ,ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

מקֹום. מּכל קרּבן ּכבׂשר ְְֲִִַָָָָָָעׂשאן
.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי [מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ

אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול
.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי שמוחרם אמר: [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

הּבית.לשמים] לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלׁשּכה' ּכתרּומת עלי הן המורם 'הרי שבלשכה [הכסף ְְֲִִֵֵַַַָָ

קרבנות] 'ּכּתמידים'לקניית תמיד], 'ּכּדירים'[קרבנות , ְִִִִַַ
לקרבנות] 'ּכאחד [רפתות אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', 'ּכעצים', ,ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח', [כלי מּמׁשּמׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
אפר] 'ּכּמזרקֹות'לפינוי אֹו וזריקתו], דם לקבלת אֹו[כלי , ְִַָ

המזבח]'ּכּמזלגֹות' על הקרבן את בו וכּיֹוצא [שהופכים , ְְִֵַַָ
הרי  - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי האֹומר: וכן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהן,
ׁשּכל  קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף אסּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּדברים
.ÂË אחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

עלי  הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻזריקת
אסּורין  אּלּו הרי - זה' ּבעּקרֹו,ּכבׂשר אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

זריקת  לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל אסּור. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהיה
זה  הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדמים,

ָֻמּתר.
.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

אחר  ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
הן  'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהּכּנּוי.
'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', קֹונם', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חרף',
זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון אחר הֹולכין -ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם
הקּדׁש זה ּבין הרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ

הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי
.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר

דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא [טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ
יהא  עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמי האֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן  קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ן אם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אכל  לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל

אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ּבקרּבן  ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתרין;
ׁשּנדר  אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

קרּבן. לֹו יאכל ְֶַָָֹֹׁשּלא
.Î ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

'ּכחּלין  ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'חּלין ,'ְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻֻֻל
מּתר  זה הרי - 'ל אכל .ׁשּלא ֲֵֶֶַָָֹֹֻ

.‡Î ׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור  זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לא  לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.·Î היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור  - 'ל ׁשּלא ׁשאכל 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

ּכמי  ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל 'לא ,'ל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻאכל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ׁשּלא ּבהיכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

.‚Î,זה ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאֹומר
עּמֹו ידּבר ׁשּלא ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. וי ּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻיּׂשא
אּמֹות  אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא 'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ

זה  הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום  לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא
.„Î אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר

לֹוקהלֹו אינֹו אכל, ואם נידוי ; או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ
פיזי] להנֹות וריחוק אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

לֹו.
.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ּבכּלן  חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר וכן ׁשּמּנדריהם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ
.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:

אסּור  זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ּפי 'ׁשאכל על אף , ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר 'ּכנדרי [לא אמר: . ְְִֵֵֵֶַָֹ

ּכל  נתחּיב לא - ּבדרּכׁשרים' נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּום, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
עֹובר  נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי אמר: וכעס. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאּסּור
קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ּבנזירּות; חּיב - ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפניו

מּמּנּו' אכל ׁשּלא רׁשעים זה]'ּכנדרי ּבׁשבּועה [מככר חּיב , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ְֵּכנֹודר.

.ÊÎ- ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹודר
ּכלּום  אמר ּכן לא אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - הארץ עם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה
.ÁÎ אסּור זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ּכתּוב נדר ׁשהרי , ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּנדר  ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. אּסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה
ּבּה. ּׁשּכתּוב ְֶַָָּבמה

.ËÎ להׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר
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הֹוציאֹוולׁשנֹות  ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ï,'ּכאחֹותי' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
על  ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו 'ּכערלה', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּפרֹות:

ׁשּבארנּו 'הריני ּכמֹו לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', מּמ ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמּדר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, אסּורה ְְֲִֵֶָָָָזֹו

ב ּפרק ¤¤
'אמן'‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ,אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
עצמֹו·. על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ׁשּיֹוציא אין עד , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר הּמתּכּון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹאבל
לֹומר  ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
ּכאן  ואין ּבׁשניהם, מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ'ּתאנים'

ֶֶנדר.
ּדעת ‚. על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר

דּבּור  ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר וכן ּבֹואחרים; ׁשּמחּו אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
הּדברים  אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל דּבּור ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻּבתֹו

ּבׁשבּועֹות. ּכדינן ְְְִִִִָָּבנדרים,
ׁשּיּדר „. קדם ׁשהתנה מּכאן מי ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, עׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָועד
הּתנאי  זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ה  - ׁשּנדר זה.ּבׁשעה ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּקּבל  ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי זכר לא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואם

ּבלּבֹו בשפתיו]הּתנאי הוציאו הּנדר [ולא הרי הּתנאי, וקּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ
ּכבר  ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבטל;
ׁשּמֹורה  ויׁש מּקדם. ּבפיו והֹוציאּה לּנדר החזרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהקּדים
ּכדי  ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ׁשּיזּכר והּוא ואֹומר: ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחמיר,

ִדּבּור.
ׁשהקּדים‰. שנדר]מי הּתנאי[לפני מבוטל את [שהנדר ְְִִִֶֶַַ

[- זמן כעבור ונזּכר מראש נדר, ּכ ואחר לעׂשר, אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָלׁשנה
התנה  ּדבר איזה על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכיצד
ּדעת  'על אמר לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר , נדרֹו אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשהרי  הּנדר; וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה

נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר
.Â נֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ּבׁשבּועֹות  לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדין אּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין  מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה  הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלא ּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם  מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Á ּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה ,[שמקדיש ִֶֶֶַַ
ּכהנים ּכחרמי ואם לכהן]אסּור; כמתנה מּתר,[שמקדיש , ְְְֲִִֵֶָָֹֻ

אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ממֹון ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני
.Ë אסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן ;'הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ

ואם  ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּפני
אסּור. סתם, ואם מּתר; ּדגן, ְְְֲִַַָָָָָֻּכמעׂשר

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד  הּבית ּבדק לחרמי אּלא הן סתם 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

קֹוראין  ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - חרם' ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעלי
ּכל  וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻ'חרם'
אנׁשי  לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ּבזה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא

זמן. ּבאֹותֹו מקֹום ְְַָאֹותֹו
.·È ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' ׁשהיא דייגים]ים ואמר:[=רשת ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא ּבלּבי היה הניתנות 'לא [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

אליו] להתקרב כדי עלילמלך עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְֲֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשהּנחּתי  ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹקרּבן',
אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ּבֹו נֹודר להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלי
- ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי היה 'לא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹוכן
היה  אם - 'ּולכ לכ אּלא נתּכּונּתי 'לא אֹומר: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
ׁשאלה  צרי ואין מּתר זה הרי חכמים, ּתלמיד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּנֹודר
וׁשהּוא  נדר ׁשּזה ּבעיניו מראין הארץ, עם היה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחכם;

ּפתח לֹו ּופֹותחין לֹו.[-היתר]אסּור, ּומּתירין אחר, מּמקֹום ְִִִִֵֶַַַָָ
ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו חכמים ּתלמיד ׁשהיה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובין
יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹּומלּמדין

והתל. ׂשחֹוק ּדר ְְְִֵֵֶֶנֹודרין
.‚È ּפרֹות' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָוכן

נדר  ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר עלי אם אּלּו - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ואם  לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד הּנֹודר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
מּמקֹום  ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È נדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
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.ÂË לעׁשירים לא אבל לענּיים עד הּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל  ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊË זכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את .הּמפקיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ונפטר  הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ּתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדין
סֹופרים  מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
אחד  ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזֹוכה
זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה'
הפקר  ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' 'וגם ׁשאמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹו

ַַוּדאי.
.ÊÈ ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר יכֹול אּלא ימים חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּוא  ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה קדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם

אחר. ֵֵַּבין
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומּׁשּזכה  ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹּבּה
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן לחזר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ׁשאין ְְִִֵֶַַָָָהּוא,
.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלא ּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ג ּפרק ¤¤
ׁשּׁשבּועת ‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי  על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות  ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין  ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

נדר ·. על נדר יחּול אם ּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבן  עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכל  וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה', ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חּיב ‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּׁשּנאסר  ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּכדי  ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ׁשל ֲֲֲִִֵֵֶָֻדּבּורֹו
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת  הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
ויין  הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ּכדבׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֻזה

הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,

ּכלּום  ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו ׁשהרי אביו ; ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכּיֹוצא התּפי  ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, יֹום ס ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ֵָּבאּלּו.
.Â הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

'הרי  עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות  הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב  אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי  לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא  הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Ê מצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינן ּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר  על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא  עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר  מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר  ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו
.Á ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

אֹומר  הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ׁשּקּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
להיטיב" אֹו "להרע ּבּטּוי: ּכמֹוּבׁשבּועת הרׁשּות ּדברי , ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ׁשּיאכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו,
יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל אֹומר: הּוא חלק ּובנדרים ולא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הרׁשּות. לדברי מצוה ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵָָּבין
.Ë לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ,הּנֹודר ְְֵֶַַַָָָָ

הּנֹודר  וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
יֹום  ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב  זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא והרי ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם  הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני  נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
מּמׁש ּבֹו אין אסּור ׁשהּדּבּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן ; ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

'ּפרֹותי  אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני  יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני  'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ׁשאין  ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי והּלּוכי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ'ּדּבּורי

מּמׁש. ֶַָָּבהן
.‡È ורגלי למעׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

עליהן  חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני לפיכ,להּלּוכן, ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּלעׂשֹות  וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר
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האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ורגלי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעּמ
אדּבר  לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם קרּבן, עלי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'הרי
'ּדּברּתי' נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו על ועבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָעּמֹו',
ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן וכּיֹוצא ּדּברּתי' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹו'לא

הקּדׁש. נדרי אּלא מׁשּפטיהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָמבארין
.·È ּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר אּלא הֹואיל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

על  ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹּפי

ה'תשע"ג  סיון ט"ז שבתֿקודש יום

ד  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי

ׁש הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכדר האּנסין מּתרין, הּדירּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
אם  עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו הּמֹוכסין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
והּפת  הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר עּמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיׁש
ׁשהֹוסיף  ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה  ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
ּכּלן  - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.
הּמּתר ·. לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּובכל

ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ּכגֹון -ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ונמצא  ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס והּוא ְְְְְְִִִִֵָָָָָהֹואיל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין להן ׁשּיּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשעה

ְִּבׁשבּועֹות.
מּתרין ‚. זרּוזין, נדרי חברֹווכן ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻ

רֹוצה  ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיאכל
ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין - עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהטריח
ּבסלע  אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא ׁשּנדר הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוכן

דינרין] ּבׁשקל [=ארבעה אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר והּלֹוקח ,ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
דינרין] וכן [=שני ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ּבׁשלׁשה ורצּו ,ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹ

ולא  ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד ׁשּכל לפי ּבזה; ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכל
לז  ּכדי אּלא ּבלּבֹו.נדר ּגמר ולא חברֹו, את רז ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרין „. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּתלמּוד  לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור

חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:
לחכם,‰. נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

מּתיר  ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ודין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּומּתירֹו.
מבהק חכם הדיֹוטֹות[=מומחה]אּלא ׁשלׁשה אֹו [אנשים , ְְְֶֶָָָָָֹֻ

הּׁשבּועה,פשוטים] ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ּכּלן  ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן הּנדר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתירין

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶָּבנדרים
.Â ּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

קדׁשי  נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּבית, על [קרבנות]ּבדק נׁשאלין ואין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

בקרבן]הּתמּורה חולין בהמת .[המיר ְַָ
.Á נדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר  לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ë ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמי

ּכּלן  הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל 'ואני', ;ואמר ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻֻֻ
נׁשאל  אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר האחרֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָֻֻֻנׁשאל
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - והּתר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּׁשני

.È הּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת  הּתר לא  ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡È על ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם  הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר 'ׁשאיני [פרט-]ׁשהּנדר אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

הּתר  ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה לזה ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻֻנהנה
לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון - ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻהאחרֹון
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח צריכין לזה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלזה,

ֶָּבזה.
.·Èּובקרּב ּבנזיר ידּוענדר ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לכּלן  אחד ּפתח - נדר מהן .ּבאיזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר  ָֻ

.„È למקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום  אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ּגזרה,ּפלֹוני ; ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר יל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמא
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם לֹוקה; ְְִֵֶֶַָָָֹלמחר,

.ÂË הּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר  הּפרֹות אֹותן עליו מּפני ויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
זהיר  ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ׁשּגֹורם ְֱֵֶֶַַַָָָֹֻּבּתנאי
.ÊË והיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר

כבֹוד  מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע  לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר  ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל  ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה  ¤¤ּפרק
'הרי ‡. אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָראּובן

ּבראּובן  ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' אסּור ואם אּת ; ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ונהנה, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹעבר
עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות לראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּומּתר

ֲַָָּבהניתֹו.
אסּור ·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
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.ÂË לעׁשירים לא אבל לענּיים עד הּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל  ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊË זכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את .הּמפקיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ונפטר  הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ּתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדין
סֹופרים  מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
אחד  ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזֹוכה
זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה'
הפקר  ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' 'וגם ׁשאמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹו

ַַוּדאי.
.ÊÈ ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּמפקיר

ּבֹו לחזר יכֹול אּלא ימים חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּוא  ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה קדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם

אחר. ֵֵַּבין
.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומּׁשּזכה  ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹּבּה
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן לחזר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ׁשאין ְְִִֵֶַַָָָהּוא,
.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלא ּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היה  אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ג ּפרק ¤¤
ׁשּׁשבּועת ‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי  על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות  ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין  ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

נדר ·. על נדר יחּול אם ּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבן  עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכל  וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה', ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חּיב ‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּׁשּנאסר  ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּכדי  ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ׁשל ֲֲֲִִֵֵֶָֻדּבּורֹו
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת  הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
ויין  הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ּכדבׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֻזה

הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,

ּכלּום  ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו ׁשהרי אביו ; ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכּיֹוצא התּפי  ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, יֹום ס ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ֵָּבאּלּו.
.Â הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

'הרי  עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות  הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב  אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי  לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא  הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Ê מצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינן ּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר  על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא  עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר  מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר  ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו
.Á ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

אֹומר  הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ׁשּקּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
להיטיב" אֹו "להרע ּבּטּוי: ּכמֹוּבׁשבּועת הרׁשּות ּדברי , ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ׁשּיאכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו,
יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל אֹומר: הּוא חלק ּובנדרים ולא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

הרׁשּות. לדברי מצוה ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵָָּבין
.Ë לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ,הּנֹודר ְְֵֶַַַָָָָ

הּנֹודר  וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
יֹום  ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב  זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא והרי ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם  הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני  נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
מּמׁש ּבֹו אין אסּור ׁשהּדּבּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן ; ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

'ּפרֹותי  אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני  יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני  'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ׁשאין  ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי והּלּוכי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ'ּדּבּורי

מּמׁש. ֶַָָּבהן
.‡È ורגלי למעׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

עליהן  חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני לפיכ,להּלּוכן, ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּלעׂשֹות  וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר
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האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ורגלי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָעּמ
אדּבר  לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם קרּבן, עלי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'הרי
'ּדּברּתי' נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו על ועבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָעּמֹו',
ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן וכּיֹוצא ּדּברּתי' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹו'לא

הקּדׁש. נדרי אּלא מׁשּפטיהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָמבארין
.·È ּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר אּלא הֹואיל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

על  ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹּפי

ה'תשע"ג  סיון ט"ז שבתֿקודש יום

ד  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי

ׁש הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכדר האּנסין מּתרין, הּדירּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
אם  עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו הּמֹוכסין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
והּפת  הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר עּמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיׁש
ׁשהֹוסיף  ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה  ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
ּכּלן  - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.
הּמּתר ·. לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּובכל

ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ּכגֹון -ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, אֹותּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ונמצא  ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס והּוא ְְְְְְִִִִֵָָָָָהֹואיל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין להן ׁשּיּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשעה

ְִּבׁשבּועֹות.
מּתרין ‚. זרּוזין, נדרי חברֹווכן ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻ

רֹוצה  ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיאכל
ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין - עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהטריח
ּבסלע  אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא ׁשּנדר הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוכן

דינרין] ּבׁשקל [=ארבעה אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר והּלֹוקח ,ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
דינרין] וכן [=שני ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ּבׁשלׁשה ורצּו ,ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹ

ולא  ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד ׁשּכל לפי ּבזה; ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכל
לז  ּכדי אּלא ּבלּבֹו.נדר ּגמר ולא חברֹו, את רז ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרין „. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּתלמּוד  לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור

חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:
לחכם,‰. נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

מּתיר  ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ודין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּומּתירֹו.
מבהק חכם הדיֹוטֹות[=מומחה]אּלא ׁשלׁשה אֹו [אנשים , ְְְֶֶָָָָָֹֻ

הּׁשבּועה,פשוטים] ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ּכּלן  ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן הּנדר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתירין

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶָּבנדרים
.Â ּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

קדׁשי  נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּבית, על [קרבנות]ּבדק נׁשאלין ואין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

בקרבן]הּתמּורה חולין בהמת .[המיר ְַָ
.Á נדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר  לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ë ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמי

ּכּלן  הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל 'ואני', ;ואמר ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻֻֻ
נׁשאל  אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר האחרֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָֻֻֻנׁשאל
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - והּתר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּׁשני

.È הּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת  הּתר לא  ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ
.‡È על ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע

ּכּלם  הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
ׁשהּתר 'ׁשאיני [פרט-]ׁשהּנדר אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ

הּתר  ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה לזה ְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻֻנהנה
לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון - ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻהאחרֹון
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח צריכין לזה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלזה,

ֶָּבזה.
.·Èּובקרּב ּבנזיר ידּוענדר ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לכּלן  אחד ּפתח - נדר מהן .ּבאיזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
.מּתר  ָֻ

.„È למקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום  אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ּגזרה,ּפלֹוני ; ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר יל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמא
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם לֹוקה; ְְִֵֶֶַָָָֹלמחר,

.ÂË הּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר  הּפרֹות אֹותן עליו מּפני ויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
זהיר  ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ׁשּגֹורם ְֱֵֶֶַַַָָָֹֻּבּתנאי
.ÊË והיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר

כבֹוד  מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע  לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר  ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל  ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה  ¤¤ּפרק
'הרי ‡. אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָראּובן

ּבראּובן  ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' אסּור ואם אּת ; ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ונהנה, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹעבר
עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות לראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּומּתר

ֲַָָּבהניתֹו.
אסּור ·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
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נהנה  ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
לֹוקה  ראּובן.- ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. ח ּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אסּור  'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני  לֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאמר
וכן  ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ואּתה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהנית

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

ׁשאין  ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו אֹוסר ענה אדם ּכן אם אּלא , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ְְְִֵֵֶַָׁשמעֹון
ּפי „. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

עליו  אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשּלא  מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,

ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעה אמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.מכוחו]

'ּפרֹותי'‰. אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין  אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על אף -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי עליו  על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמר  ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי מרׁשּותֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
ׁשהרי  אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ'נכסי'

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל אּלא אסרן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹלא
.Â ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאם
אסּורין'. ֲִֶָעלי

.Ê ּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה  הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

ּבהם מּתר  מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָאם

.Á אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻזה
מּתר  זה הרי - לבניו אֹו אֹולאחיו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֻ

ׁשאסרן  אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי אׁשּתֹו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבכתּבת
ּבֹו יהנה ׁשּלא ׁשהּנׁשּבע את עלי. לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָחֹובֹו,
.Ë ּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

- עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמּתרין  ּבּמינים מּתר זה טעם הרי ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻ

- ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם האסּור. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמין
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ּבהן יׁש ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאם

.È מרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין  ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת  אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡È אם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין  הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות  ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים

ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר
ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.·È טּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
הּכל  נאסר - להּׁשאל ּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נדרֹו,; על ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּכדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

.‚È,'לפי הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן 'קרּבן [גם אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם שקיבל לֹומר התמורה צרי ואין ְְִִֵֵֶַָּובגּדּוליהן;
מהן. הּיֹוצאין ּבּמׁשקין -ְְִִֵֶַַַ

.„È טֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה  ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'

ּובגּדּוליהן  ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי היה ּוׂשעֹורה, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
מׁשקין  ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפּלּו

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ספק; מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין
.ÂËאֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכן

ּבחּלּופיהן  אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', הן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קרּבן
ּפרֹות ּובגּדּוליהן  היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', 'ׁשאיני . ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ּדבר ידיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמעׂשה
אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור העּקר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולּמה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהן

.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו -האֹוסר ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ספק  וחּלּופיהן ּגּדּוליהן ּבגּדּולי הרי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; אּלּו, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפרֹות

ו ּפרק ¤¤
אסּורה ‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

הרי עלי' - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו , ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירת זה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ

נפׁש,גרגירים] אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹורחים
אכל  ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים מׁשאילֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
וחמֹור  ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ואסּור ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹנפׁש.

ּפרֹות. עליו ְִֵָָָלהביא
אסּור ·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום

נפׁש אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו הרי לׁשאל ; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשאין  ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים  ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי [ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם  לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,
.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין

הרגל  ּדריסת נפׁש,אּלא אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמׁשאילי  ּבחּנם.ּבמקֹום ׁשם אֹותן ן ְְְִִִֶַָָָָ

ּבין „. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל  מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
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ּבּה חּיב הּגיעׁשראּובן לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומניעת  הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את  לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ּפי  על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
ּבין  ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; חּיב ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
הניה  היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - טהֹורה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹטמאה

ראּובן. ליד ְְִִֵֶַָׁשהּגיעה
ראּובן ‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם  אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּומּׂשיא
לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ׁשעדין נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

לׁשּמׁשֹו. ְְְִַָׁשפחה
.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם

הרֹוצה מּדעּתֹו 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,

לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
.Ê ׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ;ּומלּמדֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אין  ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ּובין  מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּדרּכם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ּובין ְְֵֵֶַָָָֻּכ
.Áּומבּקרֹו ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ׁשּנֹוטל חלה ּובמקֹום ; ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב מי בצוותא]ׂשכר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבידֹו, לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא -ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

היא. מצוה ְִִֶָׁשּזֹו
.Ë אבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה

ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה לֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָאֹומר
עליו  ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ּבקטּנה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּבימֹות הּמים  לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה עּמֹו ויׁשן . ְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ואֹוכלין  הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ׁשּמחּממֹו. מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגׁשמים,

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא אבל אחד, ׁשלחן [קערת על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
מרכזית] ׁשמעֹון אכילה יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָׁשּלפני

אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, יאכל ולא טֹובה אחת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹחתיכה
ּבּפרֹות  וכן מהּנהּו; ונמצא לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָראּובן,
יֹודע ׁשהּוא מּקערה, ׁשמעֹון אכל אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבאבּוס.
לפני  ויּניחּנה הּבית ּבעל יחזר הּבית לבעל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹׁשּכׁשּיחזירּנה
טֹוב  נתח הּניח ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻראּובן

ְִִּבׁשבילֹו.
.È ׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹון ּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ

הניה  ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‡È ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻואסּור

.ׁשּלֹו ֶ
.·È אם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא  ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
ׂשכרֹו ולא אמּבטי [=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור [כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא -[=השכיר]ואם הּכל ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
נדר  ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אם ּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבל  לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ּגזרה  - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלא
ּתֹורה  אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם יׁשהה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות זמן ּכל ְְֵֶֶַַָָָאּלא
.„È הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

'עלי אסּורין נכס האּלּו 'הנית לֹו: אמר אם אבל אסּורין . י ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכיון  - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע אֹו ,'ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי
יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ׁשביעית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהּגיעה
ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא אבל ׁשמעֹון; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמרׁשּות

.ÂË לפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה
יֹורד  זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית

מּפרֹותיו  אֹוכל אינֹו אבל ׂשדהּו, ּבּׁשביעית לתֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ
אּלא  ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, יֹורד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָנאסרה

הפקר. הן ְֲֵֵֵֶהרי
.ÊË יׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור

ּגזרה מּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא

.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
האב  הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו למּלאת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמּתר
ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ּדג לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָולצלֹות

חׁשּובין. אינן הּבן לגּבי אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָּודברים
.ÁÈ זה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין  ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
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נהנה  ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
לֹוקה  ראּובן.- ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. ח ּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אסּור  'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני  לֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאמר
וכן  ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ואּתה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהנית

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

ׁשאין  ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו אֹוסר ענה אדם ּכן אם אּלא , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ְְְִֵֵֶַָׁשמעֹון
ּפי „. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

עליו  אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת ; ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשּלא  מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּבירּׁשה,

ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו הגיעה אמר [ולא ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.מכוחו]

'ּפרֹותי'‰. אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין  אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על אף -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי עליו  על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמר  ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי מרׁשּותֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
ׁשהרי  אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ'נכסי'

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל אּלא אסרן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹלא
.Â ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
-אסּורין' ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר . ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאם
אסּורין'. ֲִֶָעלי

.Ê ּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה  הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

ּבהם מּתר  מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָאם

.Á אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻזה
מּתר  זה הרי - לבניו אֹו אֹולאחיו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֻ

ׁשאסרן  אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי אׁשּתֹו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבכתּבת
ּבֹו יהנה ׁשּלא ׁשהּנׁשּבע את עלי. לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָחֹובֹו,
.Ë ּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

- עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמּתרין  ּבּמינים מּתר זה טעם הרי ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻ

- ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם האסּור. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמין
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ּבהן יׁש ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאם

.È מרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין  ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת  אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡È אם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין  הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות  ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים

ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר
ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.·È טּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
הּכל  נאסר - להּׁשאל ּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נדרֹו,; על ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּכדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

.‚È,'לפי הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן 'קרּבן [גם אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם שקיבל לֹומר התמורה צרי ואין ְְִִֵֵֶַָּובגּדּוליהן;
מהן. הּיֹוצאין ּבּמׁשקין -ְְִִֵֶַַַ

.„È טֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה  ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'

ּובגּדּוליהן  ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי היה ּוׂשעֹורה, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
מׁשקין  ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפּלּו

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ספק; מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין
.ÂËאֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכן

ּבחּלּופיהן  אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', הן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קרּבן
ּפרֹות ּובגּדּוליהן  היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', 'ׁשאיני . ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ּדבר ידיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמעׂשה
אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי  עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור העּקר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולּמה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהן

.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו -האֹוסר ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ספק  וחּלּופיהן ּגּדּוליהן ּבגּדּולי הרי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; אּלּו, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפרֹות

ו ּפרק ¤¤
אסּורה ‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

הרי עלי' - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו , ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירת זה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ

נפׁש,גרגירים] אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹורחים
אכל  ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים מׁשאילֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
וחמֹור  ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ואסּור ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹנפׁש.

ּפרֹות. עליו ְִֵָָָלהביא
אסּור ·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום

נפׁש אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו הרי לׁשאל ; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשאין  ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים  ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי [ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם  לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,
.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין

הרגל  ּדריסת נפׁש,אּלא אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּמׁשאילי  ּבחּנם.ּבמקֹום ׁשם אֹותן ן ְְְִִִֶַָָָָ

ּבין „. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל  מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
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ּבּה חּיב הּגיעׁשראּובן לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומניעת  הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את  לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ּפי  על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
ּבין  ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; חּיב ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
הניה  היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - טהֹורה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹטמאה

ראּובן. ליד ְְִִֵֶַָׁשהּגיעה
ראּובן ‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה

הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם  אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּומּׂשיא
לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ׁשעדין נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

לׁשּמׁשֹו. ְְְִַָׁשפחה
.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם

הרֹוצה מּדעּתֹו 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,

לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
.Ê ׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ;ּומלּמדֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אין  ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ּובין  מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּדרּכם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ּובין ְְֵֵֶַָָָֻּכ
.Áּומבּקרֹו ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ׁשּנֹוטל חלה ּובמקֹום ; ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב מי בצוותא]ׂשכר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבידֹו, לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא -ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

היא. מצוה ְִִֶָׁשּזֹו
.Ë אבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה

ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה לֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָאֹומר
עליו  ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ּבקטּנה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּבימֹות הּמים  לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה עּמֹו ויׁשן . ְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ואֹוכלין  הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ׁשּמחּממֹו. מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגׁשמים,

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא אבל אחד, ׁשלחן [קערת על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
מרכזית] ׁשמעֹון אכילה יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָׁשּלפני

אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, יאכל ולא טֹובה אחת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹחתיכה
ּבּפרֹות  וכן מהּנהּו; ונמצא לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָראּובן,
יֹודע ׁשהּוא מּקערה, ׁשמעֹון אכל אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבאבּוס.
לפני  ויּניחּנה הּבית ּבעל יחזר הּבית לבעל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹׁשּכׁשּיחזירּנה
טֹוב  נתח הּניח ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻראּובן

ְִִּבׁשבילֹו.
.È ׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹון ּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ

הניה  ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‡È ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻואסּור

.ׁשּלֹו ֶ
.·È אם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא  ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
ׂשכרֹו ולא אמּבטי [=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ

עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור [כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא -[=השכיר]ואם הּכל ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
נדר  ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אם ּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אבל  לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ּגזרה  - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלא
ּתֹורה  אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם יׁשהה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות זמן ּכל ְְֵֶֶַַָָָאּלא
.„È הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

'עלי אסּורין נכס האּלּו 'הנית לֹו: אמר אם אבל אסּורין . י ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכיון  - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע אֹו ,'ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי
יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ׁשביעית, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהּגיעה
ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא אבל ׁשמעֹון; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמרׁשּות

.ÂË לפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה
יֹורד  זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית

מּפרֹותיו  אֹוכל אינֹו אבל ׂשדהּו, ּבּׁשביעית לתֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ
אּלא  ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, יֹורד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָנאסרה

הפקר. הן ְֲֵֵֵֶהרי
.ÊË יׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור

ּגזרה מּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא

.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
האב  הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו למּלאת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמּתר
ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ּדג לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָולצלֹות

חׁשּובין. אינן הּבן לגּבי אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָּודברים
.ÁÈ זה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין  ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ; ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
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ג  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. צּורתּה מפרׁשת ּוׁשני הּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד
לּה·. היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים  ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר  אחד אחד והּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר „. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים  ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכן מיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה  נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
אין  - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין
לעֹול ‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתה ואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּתכֹות  מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.Â הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

"ּומלקחיה  ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהרי
טהֹור', זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Ê נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל  ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות  מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.Á מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה {הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא

.Ë רחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ּבירּותּיים  ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהן וׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.È והּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

אחד  - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד  - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
ׁשלׁשה  ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּוטפחים

ופרח  ּכפּתֹור צּורתּה:גביעים, היא וזֹו .(* ְְְִִִֶַַָָָ
.‡È ׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבה ּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ

.·È ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית.טפחים  לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר מן וכן חּוץ ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד
.‚È מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה

לחם  ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
זה  מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים הּנאמרים הּפנים, והם ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:
.„È קנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים

לסדר  עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,
ּבהן זה  ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
הּנקראין  הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּדפּוסין

ְָָ"קערֹותיו".
.ÂË על הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
ׁשני  וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּובין

אחרת  הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, ארּבעה קנים נמצאּו ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מערכה. ּבכל ְֲַָָָָָעׂשר

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשל אחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈ אּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּון מזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן  מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ההיכל  מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹולפנים,

ֳִַָהּקדׁשים.
.ÁÈ הּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
הּמים  יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין וכל ׁשּבּה ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר
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ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבמערבֹו‡. הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹון אבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשלמה  ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון  ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר  ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון  את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
אין  יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש
ונגנז  וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכם
לא  אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמֹו
לא  - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻחזרּו
ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
אֹותן  עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן עמד ְְְֲִִִֵַָָֹֹֹֻ"עד
ּכדי  ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

מחּסר יהיה ּבגדים.[שמונה]ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֻ
קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה  עביֹו להם הּקדׁשים, נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמה הּקדׁשי  ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ם ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות  ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן  הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל [במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
רּום ‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל

רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית [בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ

הּכּיּור ורּום אּמה, ועל [הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית  ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ

אּמה  ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה  ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף  ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות מכלה עליו -] ְְִֵֶַָָָָָ

אּמה.עורבים] מאה הּכל הרי .ֲֵֵַַָָֹ
חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה [אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלפנים  הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין  אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל  עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים  קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם

ּובין  ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל  ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
עׂשרה  אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי
מאה  הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ורחב ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹאּמה,

ַָאּמה.
האּולם ‰. ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֶַַַָָָָָָֹמן

אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל אּמֹות, ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹחמׁש
ּוביניהם  מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה הּקדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוכתלי
חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין מקֹומֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחמּׁשה
ׁשליׁשי  ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּובין ְְִִִִִֵֵֵַַָֹאּמֹות,
חמיׁשי  ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ּובין חמׁש, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָּורביעי

ׁשׁש הּפנימי זה,וכתל מּצד אּמה ארּבעים הּכל נמצא . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּבפנים  הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, זה מּצד אּמה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוארּבעים

אּמה. מאה הרי - ְֲִֵֵֶַָָעׂשרים
.Âלהיכל הּפׁשּפ היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בי מּצּדי הפשפשים][- אחד ן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני [הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח [- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער  עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Ê עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים [מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות [לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
.Á ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו

מילאעׂשרים  ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא ;-] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מצוירות] הּתחּתֹונה קורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו

מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מּזה  אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ׁשל ואּמה ונדּב אּמה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבנים
ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא וזֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)

.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו [ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], לּבית [קורות מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻ

מּסביב, הּמסּבה[מ]ּכּלֹו לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע [המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹֻ
חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ

והעליֹונה  ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים  הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי [צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד  חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
ארּבע  רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּובין

ַאּמֹות.
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ג  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. צּורתּה מפרׁשת ּוׁשני הּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד
לּה·. היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים  ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר  אחד אחד והּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר „. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים  ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכן מיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה  נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
אין  - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין
לעֹול ‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתה ואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּתכֹות  מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.Â הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

"ּומלקחיה  ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהרי
טהֹור', זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Ê נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל  ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות  מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.Á מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה {הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא  הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא

.Ë רחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ּבירּותּיים  ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהן וׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.È והּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

אחד  - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
אחד  - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל
ׁשלׁשה  ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹּוטפחים

ופרח  ּכפּתֹור צּורתּה:גביעים, היא וזֹו .(* ְְְִִִֶַַָָָ
.‡È ׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבה ּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ

.·È ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית.טפחים  לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר מן וכן חּוץ ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד
.‚È מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה

לחם  ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,
זה  מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים הּנאמרים הּפנים, והם ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:
.„È קנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים

לסדר  עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,
ּבהן זה  ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
הּנקראין  הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּדפּוסין

ְָָ"קערֹותיו".
.ÂË על הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
ׁשני  וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּובין

אחרת  הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, ארּבעה קנים נמצאּו ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מערכה. ּבכל ְֲַָָָָָעׂשר

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשל אחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈ אּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּון מזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן  מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ההיכל  מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹולפנים,

ֳִַָהּקדׁשים.
.ÁÈ הּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
הּמים  יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין וכל ׁשּבּה ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר
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ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבמערבֹו‡. הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹון אבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשלמה  ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון  ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר  ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון  את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
אין  יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש
ונגנז  וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכם
לא  אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמֹו
לא  - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻחזרּו
ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
אֹותן  עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן עמד ְְְֲִִִֵַָָֹֹֹֻ"עד
ּכדי  ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

מחּסר יהיה ּבגדים.[שמונה]ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֻ
קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה  עביֹו להם הּקדׁשים, נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמה הּקדׁשי  ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ם ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות  ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן  הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל [במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
רּום ‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל

רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית [בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ

הּכּיּור ורּום אּמה, ועל [הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית  ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ

אּמה  ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה  ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף  ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות מכלה עליו -] ְְִֵֶַָָָָָ

אּמה.עורבים] מאה הּכל הרי .ֲֵֵַַָָֹ
חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה [אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלפנים  הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין  אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל  עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים  קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם

ּובין  ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל  ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
עׂשרה  אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי
מאה  הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ורחב ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹאּמה,

ַָאּמה.
האּולם ‰. ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֶַַַָָָָָָֹמן

אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל אּמֹות, ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹחמׁש
ּוביניהם  מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה הּקדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוכתלי
חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין מקֹומֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחמּׁשה
ׁשליׁשי  ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּובין ְְִִִִִֵֵֵַַָֹאּמֹות,
חמיׁשי  ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ּובין חמׁש, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָּורביעי

ׁשׁש הּפנימי זה,וכתל מּצד אּמה ארּבעים הּכל נמצא . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּבפנים  הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, זה מּצד אּמה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוארּבעים

אּמה. מאה הרי - ְֲִֵֵֶַָָעׂשרים
.Âלהיכל הּפׁשּפ היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בי מּצּדי הפשפשים][- אחד ן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני [הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח [- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער  עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Ê עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים [מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות [לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
.Á ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו

מילאעׂשרים  ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא ;-] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מצוירות] הּתחּתֹונה קורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו

מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מּזה  אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ׁשל ואּמה ונדּב אּמה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבנים
ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא וזֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)

.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו [ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], לּבית [קורות מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻ

מּסביב, הּמסּבה[מ]ּכּלֹו לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע [המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹֻ
חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ

והעליֹונה  ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים  הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי [צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד  חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
ארּבע  רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּובין

ַאּמֹות.
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.È הּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון  מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';

הּדרֹו מן ּדיאטֹות וחמׁש וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש ם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר [קומות] חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִֵַַָָָָָָהיּו,

חמּׁשה  ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ּבּדרֹום, ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָּתאים
ׁשלׁשה  ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹעׂשר.
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּוׁשנים

ִָּתאים.
.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

לּתא  ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא  ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל
ואחד  מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד [מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא  להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È לקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה  הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולה
לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ׁשה ּוא ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָעד

הּמערב  ּפני ּכל את הּגיע הל לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו הפ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָלדרֹום,

עלּיה ׁשל לפתחּה ה [לגג]מּגיע עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה יה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
לדרֹום. ְַָָּפתּוח

.‚È ארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
עלּיה.[מדרגות] ׁשל לגּגּה עֹולין היּוׁשּבהן ּפסּפסין וראׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ולּולין  הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת [יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמֹורּיה ‡. הר והּוא הּבית, אּמה הר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על [כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלא ּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים [- ְְְְִִֶָָָֹֻ
מבפנים]מּסטו  ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן ·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום  מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשער הּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה [גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר [חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה „. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעה ּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹׁשערים
מכּון  ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָֹּכנגד
עׂשרים ‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות  לֹו והיּו מּׁשער [מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא  הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Â רחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה [הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר [המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

יתר  הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה ִֵֵֶַַָָמּמה

.Ê היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל [בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין  וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ
.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה

ּומזרחית  ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין  ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ  מערבית המצרעים; לׁשּכת - מערבית -צפֹונית ית ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹ
ּבית  'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה

.ׁשמנּיה' ְַַָ
.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי [מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ

מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחת ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
השואבה] היה בית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּבנּוי  והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד
רבדין[בצורת] ּומּקף היה [מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפתּוח  אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא
לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורות חל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
מזרחית  הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית
ׁשּׁשּקצּום  הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָצפֹונית

לבית [שטימאו] יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמלכי
ְִַָהּטבילה.

.‡È ּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
ּדֹולקֹות [מחילה] והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַַָֻההֹולכת

היתה  ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ּומּכאן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּכאן
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא ּובית מצאֹו[שאם]ׁשם, ְְְִֵֵֶֶַָָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,
.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר

ההיכל  ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין  אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
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ׁשּתים  - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
ּדריסת מקֹום והּוא [הליכת]ּוׁשלׁשים; הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִִֵַַַֹֹ

ּדריסת  מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' 'עזרת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּנקרא
עׂשרה  אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָרגלי

ַָאּמה.
.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב

צפֹוני  מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אּמה  עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה

ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,
.„È ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום

לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום  הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע [לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

.ÂË,אּמֹות ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַָּובין
הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹוהּמזּבח

ּומחצה  אּמה עׂשרה ׁשּתים - ּדרֹומי .ּולכתל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹ
.ÊË רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל

ּכתל [העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ

(.ÊË) הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים  קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה  ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה [כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹון לגג לׁשּכת והּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני [ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין  ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן  לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה  ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת [המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את וזֹו[המכינים . ְֲִִֵ

מּדֹותיה. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל צּורת ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻהיא

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף  עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים [במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר  מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה [גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת ·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה  חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת ‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

בדוכן] וׁשּלחּה[- אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
יׂשראל  ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת אּמה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחצי

ּומחצה. אּמֹות ְֱֵֶַָׁשּתי
ולּמזּבח „. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל  והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה  .ּכּלֹו ְֶָֻ
ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח [מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ

הּבית  הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
ׁשער  ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,נמּו הר זה -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח הנמצא ּבׁשעה הזיתים, ההיכל ּפתח ְֵֶֶַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Â לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים  והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר  ּכלי לעזרת וכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין  - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין
.Á לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי
ּפטּור  ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

.Ëלהר הּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ
חל  החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות -[קדושתם]. ּכלפנים ְְֳִִִִַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי לאכילת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻּבין
.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ

להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה

ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת
.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ

ּפי  ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות מראה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹאני

ָָהיה.
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.È הּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון  מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';

הּדרֹו מן ּדיאטֹות וחמׁש וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש ם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר [קומות] חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִֵַַָָָָָָהיּו,

חמּׁשה  ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ּבּדרֹום, ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָּתאים
ׁשלׁשה  ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹעׂשר.
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּוׁשנים

ִָּתאים.
.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

לּתא  ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא  ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל
ואחד  מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד [מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא  להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È לקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה  הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולה
לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ׁשה ּוא ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָעד

הּמערב  ּפני ּכל את הּגיע הל לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו הפ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָלדרֹום,

עלּיה ׁשל לפתחּה ה [לגג]מּגיע עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה יה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
לדרֹום. ְַָָּפתּוח

.‚È ארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
עלּיה.[מדרגות] ׁשל לגּגּה עֹולין היּוׁשּבהן ּפסּפסין וראׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ולּולין  הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת [יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמֹורּיה ‡. הר והּוא הּבית, אּמה הר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על [כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלא ּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים [- ְְְְִִֶָָָֹֻ
מבפנים]מּסטו  ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן ·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום  מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשער הּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה [גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר [חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה „. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעה ּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹׁשערים
מכּון  ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָֹּכנגד
עׂשרים ‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות  לֹו והיּו מּׁשער [מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא  הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Â רחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה [הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר [המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

יתר  הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה ִֵֵֶַַָָמּמה

.Ê היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל [בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין  וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ
.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה

ּומזרחית  ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין  ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ  מערבית המצרעים; לׁשּכת - מערבית -צפֹונית ית ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹ
ּבית  'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה

.ׁשמנּיה' ְַַָ
.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי [מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ

מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחת ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
השואבה] היה בית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ

ּבנּוי  והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד
רבדין[בצורת] ּומּקף היה [מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ

ּפתּוח  אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא
לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורות חל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
מזרחית  הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית
ׁשּׁשּקצּום  הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָצפֹונית

לבית [שטימאו] יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמלכי
ְִַָהּטבילה.

.‡È ּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
ּדֹולקֹות [מחילה] והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַַָֻההֹולכת

היתה  ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ּומּכאן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּכאן
- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא ּובית מצאֹו[שאם]ׁשם, ְְְִֵֵֶֶַָָָ

אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,
.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר

ההיכל  ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין  אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה אחת -ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
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ׁשּתים  - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
ּדריסת מקֹום והּוא [הליכת]ּוׁשלׁשים; הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִִֵַַַֹֹ

ּדריסת  מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' 'עזרת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּנקרא
עׂשרה  אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא והּוא יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָרגלי

ַָאּמה.
.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב

צפֹוני  מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אּמה  עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה

ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,
.„È ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום

לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מקֹום  הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה

בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע [לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ
הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;

.ÂË,אּמֹות ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַָּובין
הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹוהּמזּבח

ּומחצה  אּמה עׂשרה ׁשּתים - ּדרֹומי .ּולכתל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹ
.ÊË רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל

ּכתל [העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים
אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ

(.ÊË) הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל
קדׁשים  קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ

.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה  ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה [כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹון לגג לׁשּכת והּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני [ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין  ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן  לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה  ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת [המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את וזֹו[המכינים . ְֲִִֵ

מּדֹותיה. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל צּורת ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻהיא

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף  עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם

ּבׁשוה הּנׁשים [במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר  מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה [גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת ·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה  חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת ‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

בדוכן] וׁשּלחּה[- אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
יׂשראל  ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת אּמה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחצי

ּומחצה. אּמֹות ְֱֵֶַָׁשּתי
ולּמזּבח „. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל  והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה  .ּכּלֹו ְֶָֻ
ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח [מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ

הּבית  הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
ׁשער  ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,נמּו הר זה -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח הנמצא ּבׁשעה הזיתים, ההיכל ּפתח ְֵֶֶַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Â לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים  והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר  ּכלי לעזרת וכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין  - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין
.Á לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי
ּפטּור  ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

.Ëלהר הּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ
חל  החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות -[קדושתם]. ּכלפנים ְְֳִִִִַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי לאכילת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻּבין
.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ

להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה

ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת
.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ

ּפי  ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות מראה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹאני

ָָהיה.
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.·È ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד
ׁשּבהן[קרבני] חמץ לחם ולֹוקחין הבאים תֹודֹות, -] ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתיעמהם] אחר ּדין ּבית והֹולכים הּתֹודֹות,[לחמי], ְְְִִֵֵַַַ

הּתֹודֹות כוהנים]ּוׁשּתי ב' ע"י זֹו;[נישאות אחר זֹו ְֵַַַ
ועל  ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ּובנבלים ּבכּנֹורֹות ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָועֹומדין
ּכי  ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָּכל

הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין עד לעיר]ּדּליתני", [שהוסיפו ְִִִִִֶַַַָָ
ּתֹודה  לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּמקּדׁשין
הּנביא  ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאחת

זֹו.ׂשֹורפין את ואֹוכלין זֹו את ְְְִִֶֶ
.‚È ּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
הּמקֹום  ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ְִֶׁשּקּדׁשּו.
.„È לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

ּגמּור  קּדּוׁש עזראנתקּדׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. ׁשּתי [כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,

נתקּדׁשה  ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ?ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ראׁשֹונה העזרה ּבקדּׁשה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻ

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ
.ÂË ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפיכ

אף  העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ּבית ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָׁשם
ואֹוכלין  ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעל
ּפי  על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ּומעׂשר קּלים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָקדׁשים
לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה חֹומה; ׁשם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

לבֹוא  לעתיד .וקּדׁשה ְְִִֶָָָ
.ÊË ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה

לענין  יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה  הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן  ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא  אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא שופט מּפני או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] רוב ּבטל מדעת - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּכּבּוׁש,
לא  וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ּבחזקה אּלא ּבכּבּוׁש ּבּה[בקנין]קּדׁשּה אחד ׁשהחזיקּו [כל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ּבבל במקומו] עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְִִֵֶֶֶָָָָ

הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻונתקּדׁש
ׁשּנלקחה ּפי על מּמּנּו[נקנתה]ואף ע"י הארץ [אח"כ ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּונכרי] הּדר על ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית וחּיב ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּתרּומה. ְְְִָּבהלכֹות

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
"ּומקּדׁשי מצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על  ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";
ְִָיראתֹו.

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם  אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ  זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין ‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר או ויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין , ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני [ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
לדברי  ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי
יֹוצא [כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו
צּדֹו לעזרה]על אנׁשי [כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמד ואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן [מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל
ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל [בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר  ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה  ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Â יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָואסּור
ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי אּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבעזרה
הּגזית  ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּיׁשב

חול] וחציה קודש ּבחציּה[שחציה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶָָָֹ
חל. ֶֹׁשל

.Ê אדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום  אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד  ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח  ּומקּדׁשי ׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ

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

dxigad zia zekld - dcear xtq - oeiq c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Á את להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין [צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא  ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד  ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל  וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב [הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין [המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשלחן  העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
עֹוׂשה  אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְֲֶַַַַָָָָֻּכצּורת
מנֹורה  אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָמנֹורה

ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ׁשל קנים.ׁשאינּה ׁשבעה לּה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חצר  מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד  ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח  עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה  ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה  מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ
.·È היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

ׁשּמביאין הּלחם [קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
מּׁשאר [בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים

ֲָָהארצֹות.
.‚È עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר

חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ [מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ
ּבתֹוכן  מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אף ואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל
.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין
העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע [והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּובין  ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין  אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים  אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים  ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים [קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין  ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין  ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה  וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין [הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח  ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים [מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני [משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ  ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכר יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית [של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא  לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה
.ÂË נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

טמאות]ויֹולדֹות שהן הּמת [- להכניס ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ
נכנס  ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו

ְָלׁשם.
.ÊË ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל

לׁשם.נּדה  נכנסים ְְִִִָָָ
.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמא עזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [של נכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ
למחנה חכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.
.ÁÈ יׂשראל מחּסר עזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם ׁשּנכנס [- וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ּכרת חּיב 50]לּה גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָָ

.ËÈ נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא על לׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ
.Î מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ
.‡Î נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל

רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ
.·Î לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית

העבֹודה  ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
.‚Îּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום -[בקומה הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע [בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין [- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּטמאה  את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא  לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ּבעלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹיּכנסּו
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל  טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטו וכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות
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.·È ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד
ׁשּבהן[קרבני] חמץ לחם ולֹוקחין הבאים תֹודֹות, -] ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתיעמהם] אחר ּדין ּבית והֹולכים הּתֹודֹות,[לחמי], ְְְִִֵֵַַַ

הּתֹודֹות כוהנים]ּוׁשּתי ב' ע"י זֹו;[נישאות אחר זֹו ְֵַַַ
ועל  ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ּובנבלים ּבכּנֹורֹות ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָועֹומדין
ּכי  ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָּכל

הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין עד לעיר]ּדּליתני", [שהוסיפו ְִִִִִֶַַַָָ
ּתֹודה  לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּמקּדׁשין
הּנביא  ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאחת

זֹו.ׂשֹורפין את ואֹוכלין זֹו את ְְְִִֶֶ
.‚È ּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
הּמקֹום  ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ְִֶׁשּקּדׁשּו.
.„È לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

ּגמּור  קּדּוׁש עזראנתקּדׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. ׁשּתי [כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,

נתקּדׁשה  ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ?ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ראׁשֹונה העזרה ּבקדּׁשה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻ

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ
.ÂË ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפיכ

אף  העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ּבית ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָׁשם
ואֹוכלין  ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעל
ּפי  על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ּומעׂשר קּלים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָקדׁשים
לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה חֹומה; ׁשם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

לבֹוא  לעתיד .וקּדׁשה ְְִִֶָָָ
.ÊË ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה

לענין  יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה  הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן  ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא  אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא שופט מּפני או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] רוב ּבטל מדעת - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּכּבּוׁש,
לא  וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ּבחזקה אּלא ּבכּבּוׁש ּבּה[בקנין]קּדׁשּה אחד ׁשהחזיקּו [כל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ּבבל במקומו] עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְִִֵֶֶֶָָָָ

הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻונתקּדׁש
ׁשּנלקחה ּפי על מּמּנּו[נקנתה]ואף ע"י הארץ [אח"כ ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּונכרי] הּדר על ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית וחּיב ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּתרּומה. ְְְִָּבהלכֹות

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
"ּומקּדׁשי מצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על  ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";
ְִָיראתֹו.

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם  אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ  זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין ‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר או ויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין , ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני [ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
לדברי  ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי
יֹוצא [כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו
צּדֹו לעזרה]על אנׁשי [כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמד ואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן [מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל
ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל [בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר  ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה  ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Â יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָואסּור
ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי אּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבעזרה
הּגזית  ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּיׁשב

חול] וחציה קודש ּבחציּה[שחציה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶָָָֹ
חל. ֶֹׁשל

.Ê אדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום  אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד  ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח  ּומקּדׁשי ׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
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.Á את להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין [צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא  ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד  ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל  וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב [הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין [המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשלחן  העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
עֹוׂשה  אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְֲֶַַַַָָָָֻּכצּורת
מנֹורה  אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָמנֹורה

ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ׁשל קנים.ׁשאינּה ׁשבעה לּה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חצר  מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד  ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח  עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה  ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה  מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ
.·È היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

ׁשּמביאין הּלחם [קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
מּׁשאר [בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים

ֲָָהארצֹות.
.‚È עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר

חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ [מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ
ּבתֹוכן  מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אף ואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל
.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין
העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע [והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּובין  ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין  אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים  אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים  ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים [קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין  ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין  ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה  וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין [הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח  ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים [מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני [משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ  ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכר יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית [של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא  לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה
.ÂË נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

טמאות]ויֹולדֹות שהן הּמת [- להכניס ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ
נכנס  ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו

ְָלׁשם.
.ÊË ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל

לׁשם.נּדה  נכנסים ְְִִִָָָ
.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמא עזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [של נכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ
למחנה חכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.
.ÁÈ יׂשראל מחּסר עזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם ׁשּנכנס [- וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ּכרת חּיב 50]לּה גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָָ

.ËÈ נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא על לׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ
.Î מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ
.‡Î נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל

רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ
.·Î לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית

העבֹודה  ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
.‚Îּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום -[בקומה הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע [בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין [- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּטמאה  את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא  לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ּבעלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹיּכנסּו
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל  טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטו וכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות
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ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת

לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
לפני  קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמׁשמרת
מׁשמרת  ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה מֹועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאהל

ְִַָהּמקּדׁש".
ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם

אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו
מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ
עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים
מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד

ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן
אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר

- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה -ּכּסדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מערב  ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ַָׁשּבת.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח

א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים
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ּפעם. ּבכל וערב ּומאתים לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכחן  ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ונתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמים;

לג עד [מכיל]ּכל האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ארּבע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
ּבכלי [התאדו]ׁשאבדּו והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר הּמים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

ְלדֹורֹות.
לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ

אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה
ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי [גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מּבניו  ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ְוגֹו'".
.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד
ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ
ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה

.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשל הּמזרקֹות  - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּבארנּו.
מהן  מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

ְָלעֹולם.
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈוחצי [סוגי]וׁשבע הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִֶֶַַַָָ
לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ּוׁשליׁשית ְְְֲִִִִִִִִַַַַֹֹההין,
ההין  ּורביעית ההין חצי היּו? ולּמה ְְְֲִִִִִִִַַָָָּורביעית.
- ולג זבחים; ׁשל הּנסכים למדידת - ההין ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹּוׁשליׁשית
לכל  ׁשמן למדידת - לג וחצי הּמנחֹות; ׁשמן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלמדידת
הּׁשמן  ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנר

ֲִִַלחבּתין.
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא

.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות

חל. ֵַָֹהּיבׁש,
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ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת

לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
לפני  קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמׁשמרת
מׁשמרת  ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה מֹועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאהל

ְִַָהּמקּדׁש".
ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם

אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו
מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ
עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים
מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד

ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן
אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר

- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה -ּכּסדר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מערב  ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ַָׁשּבת.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח

א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים
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ּפעם. ּבכל וערב ּומאתים לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכחן  ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ונתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמים;

לג עד [מכיל]ּכל האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ארּבע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
ּבכלי [התאדו]ׁשאבדּו והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר הּמים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

ְלדֹורֹות.
לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ

אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה
ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי [גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מּבניו  ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ְוגֹו'".
.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד
ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ
ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה

.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשל הּמזרקֹות  - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּבארנּו.
מהן  מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

ְָלעֹולם.
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈוחצי [סוגי]וׁשבע הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִֶֶַַַָָ
לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ּוׁשליׁשית ְְְֲִִִִִִִִַַַַֹֹההין,
ההין  ּורביעית ההין חצי היּו? ולּמה ְְְֲִִִִִִִַַָָָּורביעית.
- ולג זבחים; ׁשל הּנסכים למדידת - ההין ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹּוׁשליׁשית
לכל  ׁשמן למדידת - לג וחצי הּמנחֹות; ׁשמן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלמדידת
הּׁשמן  ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנר

ֲִִַלחבּתין.
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא

.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות

חל. ֵַָֹהּיבׁש,
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ה'תשע"ג  סיון י' ראשון יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי י 'ֿ י "ג סיון 
― הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ
ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ

ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn
(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ּתמּורה ֿ קּיּום(b:)ּבמּסכת אי היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת

(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ

(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ
(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ
zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn

(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ
(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ

ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
עׂש vw)המּמצות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ

(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמה

העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד
סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ֿ חטא ּכל ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)

(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ ש "ק י "ב ֿ ט "ז סיון 

― הס"ב ׁשוא,הּמצוה ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻ
לּׁשוא" אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא

(f ,k zeny)ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא ,ְְְִִֶֶַַַָָֻ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ(dlil `edy meid lr rayp oebk), ְֱִֵֶֶֶֶַ

ֿ ה מן ּדבר על `ixyt)ּנמנעֹותאֹו izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַַָָָָ
ּדבר על נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
מןֿ אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹידּוע
הרי ― ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה hk.)ּגם zereay): ְְְִֵֶַַַָָָָ
לאדם ֿ הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"איזֹו
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'".
אמרּו, וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור,
על ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ְְְְִִִֶַַַַָָּכלֹומר
מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָזדֹונּה

זֹו.

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
ֿ תכחׁשּו" i`)"ולא ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּנין?
ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבפּקדֹון
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה
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― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". my)"לא miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש י "ד ֿ ט "ז סיון 

― הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)ּובפרּוׁש . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
dl:)אמרּו zereay),'ּבׁשמֹו 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה : ְְְִִַָָָָָ

ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ְְְְְִֶַַַַָָָָָואמרה
ּכ ֿ תעׂשה, לא מצות והיא עליה מזהרים צריכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה
עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
ּכגֹון: ֿ הּנבראים, מּכל ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפיכ
ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמלאכים
וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהׁשמטת
אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ"ּבאמּתּות
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", xzen"ּבאלקי df oepbqae) ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdlלכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָונׁשּבע
וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּתּות

ע אחר ּבּקּבלהּדבר ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם dn:)ם dkeq): ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מןֿ נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכל
"ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם".
ֿ האמּתּות, את ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּׁשבע",

ּתמּורה ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע מּנין(b:)ׁשראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ֿ הּמצוה? את לקּים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּבעין

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום

ה'תשע"ג  סיון ט"ז קודש שבת יום

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו
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ה'תשע"ג  סיון י' ראשון יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי י 'ֿ י "ג סיון 
― הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ג  סיון י"א שני יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ
ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ

ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn
(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ּתמּורה ֿ קּיּום(b:)ּבמּסכת אי היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת

(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ

(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ
(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ
zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn

(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ
(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ

ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
עׂש vw)המּמצות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ

(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמה

העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד
סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ֿ חטא ּכל ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)

(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

ה'תשע"ג  סיון י"ב שלישי יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ ש "ק י "ב ֿ ט "ז סיון 

― הס"ב ׁשוא,הּמצוה ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻ
לּׁשוא" אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא

(f ,k zeny)ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא ,ְְְִִֶֶַַַָָֻ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ(dlil `edy meid lr rayp oebk), ְֱִֵֶֶֶֶַ

ֿ ה מן ּדבר על `ixyt)ּנמנעֹותאֹו izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַַָָָָ
ּדבר על נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
מןֿ אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹידּוע
הרי ― ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה hk.)ּגם zereay): ְְְִֵֶַַַָָָָ
לאדם ֿ הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"איזֹו
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'".
אמרּו, וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור,
על ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ְְְְִִִֶַַַַָָּכלֹומר
מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָזדֹונּה

זֹו.

ה'תשע"ג  סיון י"ג רביעי יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
ֿ תכחׁשּו" i`)"ולא ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּנין?
ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבפּקדֹון
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה
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― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". my)"לא miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ג  סיון י"ד חמישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש י "ד ֿ ט "ז סיון 

― הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)ּובפרּוׁש . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
dl:)אמרּו zereay),'ּבׁשמֹו 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה : ְְְִִַָָָָָ

ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ְְְְְִֶַַַַָָָָָואמרה
ּכ ֿ תעׂשה, לא מצות והיא עליה מזהרים צריכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה
עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
ּכגֹון: ֿ הּנבראים, מּכל ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפיכ
ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמלאכים
וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהׁשמטת
אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ"ּבאמּתּות
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", xzen"ּבאלקי df oepbqae) ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdlלכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָונׁשּבע
וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאמּתּות

ע אחר ּבּקּבלהּדבר ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם dn:)ם dkeq): ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מןֿ נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכל
"ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם".
ֿ האמּתּות, את ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּׁשבע",

ּתמּורה ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע מּנין(b:)ׁשראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ֿ הּמצוה? את לקּים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּבעין

ה'תשע"ג  סיון ט"ו שישי יום

ה'תשע"ג  סיון ט"ז קודש שבת יום

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו
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(Ï).'Â‚Â ‰È‰È ‰È‰ ÈÎ את עצמותיו ימלטו אולי
‰Ê‰.(Ï‚)עצמותי: „‰ Á‡ המופת את שראה

שב. לא כן פי על ואף הנביא, דברי את ושמע הזה,
דרשו א)ורבותינו קב בבגדו,(שם הקב''ה שתפסו אחר :

בגן  נטייל ישי ובן ואתה ואני בך, חזור לו: ואמר

בתנור ÌÈ„Â˜Â.(‚)עדן: מייבשין קליות, מין
לו  שקורין מאכל, ממנו לעשות קמח אותן ועושין

גמרא: בלשון Î˙Ó‰.(‰)שתיתא ‡È‰Â כאלו
זאת: ‡ÍÈÏ.(Â)אינה ÁÂÏ˘ בשליחות הקב''ה מאת

קשה:

 
(Ï).˙ÂÓ‰ È˙ ÏÎ ÏÚÂניבא לא  מיהודה הבא  שהנביא  אף

על  להנבאות  הוא  הוסיף  אל , בבית אשר המזבח על  אם כי 
וכו': הבמות  בתי  ˘ÔÂÓÂ.כל  ÈÚכי סופו, שם על  אמר

זמן : לאחר בנאה ‰Ê‰.(Ï‚)עמרי „‰ Á‡ראה כי אף 
על  הנביא ומיתת המזבח, וקריעת ידו, ביבושת ה', נפלאות

מדרכו: שב  לא זאת כל  עם  ה ', מצות עבר ÚÈÂ˘.אשר ˘ÈÂ
פעם: אחר  פעם לומר : מחנך ‰ıÙÁ.רצה היה  הרוצה  כל

במות: מכהני  והיה ‰Ê‰.(Ï„)עצמו , „עבודת בעבור 
העולם: מן חסר ירבעם  בית להיות הגמול , היה  הבמות 

().˙È˙˘‰Âאת אשר  הרואים  ידעו  לא  למען כסותך שני
יחקרו הנביא , אל  הולכת  היא אשר כשידעו פן חשב כי אשתי ,

למוקש: לו  ויהיה עמה , דבר מה  למלך ,ÍÏÓÏ.לדעת  שאהיה
אמת: בפיו ה' שדבר בזה  כן אם ÂÈ˘Ó.(„)ונראה  ÂÈÈÚ ÂÓ˜

אחד : במקום  ותעמוד  תקום  העין, מן הראות כשנעדר אבל  הראות , בעת  להתנענע העין שדרך ÊÎÂ‰.(‰)לפי ‰ÊÎהדברים
לה: Î˙Ó‰.שאמר  ‡È‰Â:ירבעם אשת  אינה כאלו כנכרית , עצמה  ÂÎÂ'.(Â)עושה ‰ÓÏ לבל להתנכר לך  למה  לומר: רצה

להתנכר: צורך  לך  ואין  לאיש, יודע לא אליך , רק קשה בחזות שלוח אנכי הלא מי, ÍÈÙÏ.(Ë)יכירך  ÂÈ‰ ˘‡ ÏÎÓבזה רמז 
ולרחבעם: ‚ÍÂ.לשלמה  ÈÁ‡:יראהו לבל לאחוריו, מה דבר כהמשליך 

 
(‡Ï).ÂÈ˙ÂÓˆÚמוסדי הם כי  הגוף, במקום העצמות  זכר
Â„È.(Ï‚)הגוף: ˙‡ ‡ÏÓÈכמו חנוך, ענין ט)הוא כט (שמות

אהרן: יד  כמו ËÁÏ‡˙.(Ï„)ומלאת  חסרון , כא)ענין א (לעיל

חטאים: שלמה ובני אני כמוÈÁÎ‰ÏÂ„.והייתי (שמות להכרית,

טו) הארץ:ט מן  כליון:ÈÓ˘‰ÏÂ„.ותכחד  È˙˘‰Â˙.()ענין
שנוי: וברשותך :Í„È.(‚)מלשון יבשÂ˜Â.ÌÈ„עמך  פת

ממראה ומנומרים מנוקדים המה  כי על  בתבלין, מתובל
וכןÂ˜Â˜.התבלין: צר, שפיו א)כלי  יט בקבוק:(ירמיהו וקנית

(Ê).ÍÈ˙ÂÓ‰: הפרשתיך לומר : ורצה תרומה, מלשון
(Ë).˙ÂÎÒÓÂוכן המתכת, בהתכת  העשויים זרות  עבודות

יז) לד מסכה :(שמות כמו‚ÍÂ.אלהי  ג)גופך , כו לגו(משלי ושבט 
כסילים:
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(ÁÈ).ÍÈÓÈ ˘È‡ ÏÚ Í„È È‰˙ עשו על מכותיך תשיב
ממנו: ימינך להפרע העומד איש ‡„Ì.שהוא Ô ÏÚÂ

הארץ: משמני מושבו להיות לך אמצת ÏÂ‡(ËÈ)אשר
.ÍÓÓ ‚ÂÒ:ממך נסוגים להיות לנו תגרום ואל

.ÂÈÈÁ˙ נקרא ואז וגבורתך טובתך ונזכיר הגלות מן
ˆÂ‡˙.(Î)בשמך: ÌÈ‰Ï‡ שלש ‰' נאמרו כאן
שמות)אזכרות ובראשון (של אזכרות שתי ובאמצעי

והגאולה: והצרה הגליות חוזק לפי הכל א' אזכרה

(‡).˙È˙‚‰ ÏÚ:מגת הבא שיר ‰ÂÚÈ.()כלי
Ï.(‚)בר"ה: ÌÚ ÌÈÚ ÂÎ אומר אבא בר חייא ר'

נימין אומר שמעון ורבי כנור, הוא נבל (ויתידות)הוא

מנבל  שהוא נבל שמו נקרא למה לזה זה שבין יתירות
זמר: מיני הלבנה:Á„˘.(„)כל יום ÒÎ‰.בחדוש

וכן לכך קבוע ז')מועד ביתו (משלי יבוא הכסא ליום
הקבוע: Á˜.(‰)למועד ÈÎ הקב"ה מאת לישראל הוא

להקב"ה: המשפט יום והוא היום באותו לתקוע

 
(ÁÈ).Í„È È‰˙שהושעת איש  על  להגן ידך  תהיה מעתה

Â‚Â'.בימינך : Ô ÏÚÂ ועל היא היא כי  במ"ש  ענין כפל  הוא
יאמר: ÂÒ‚.(ËÈ)ישראל  ‡ÏÂ: ממך אחור נשוב ˙ÂÈÈÁ.לא

לך : להודות בשמך  אז ונקרא הגלות מן הוציאנו  ר"ל 
().ÂÈ‰: בפה.ÂÊÂÚ: וחוזק למעוז לנו ‰ÂÚÈ.שהוא 

ÓÊ‰.(‚)בשופר : Â‡˘: נעים שקולו וכנור  התוף  על קול  ותנו זמרה קול  בפה ר"ל ÂÁ„˘.(„)הרימו החודש  בהתחלת 
שופר : תקעו הראשון ר"ה :ÒÎ‰.ביום  והוא חג  יום בו להיות המיועד  Á˜.(‰)בזמן  ÈÎהמקום גזרת חק  היא ההיא  התקיעה

במשפט : לזכות התשובה  על  לזרז  התקיעה ובא המשפט  יום הוא כי ישראל על 

 
(ËÈ).‚ÂÒאלהינו מאחר ונסוג  כמו לאחור החזרה (שם ענין

מגת:‰‚˙È˙.(‡):נט) הבא  נגון  מתיקותÌÈÚ.(‚)כלי ענין
יבואÒÎ‰.(„)וערבות : הכסא  ליום כמו מיועד זמן ענין 

ז') האל"ף:(משלי תמורת והה"א 

 
ז  שאו ד ':ג רכ "ב ספ"ו  נשא  רבות  א'. י"א דערכין פ"ב  מרה.
תקעו בירחאד תקעו ת"י חגנו. ליום בכסה שופר  בחדש 

ורש "י עכ "ל. דילנא חגיא  ימי דמתכסי  בירחא  שופרא . דתשרי
ביתו יבא  הכסא ליום וכן  לכך  קבוע  מועד  יום בכסא  פי '
ומ"ע ס"ד . כדלקמן ע"ב  צ"ו  דף  סנהדרין מהגמ ' והוא עכ"ל .
בד"ה תצוה פ' בת"א ועיין  דין . כסא יום בכסא  פי' ספורנו
שפירש שלם  הכסא ואין  בפי' עמלק לך עשה  אשר את זכור
בד"ה וע' לעולם. מלך  ה' וישב וכמ"ש  ית' מלכותו הוא  כסא
ר "ה לפ "ז וא"כ לצבי. דודי דומה  בענין לאסתר המלך  ויושט
ולכן שלם שהכסא  ע "ד  הוא אז י"ל  כסא לשון  בכסא שנק'
בלק "ת וע' המשפט המלך  הקדוש המלך בעשי"ת  אומרים
בכסא דביצה פ"ב בגמרא כסאי. השמים בד"ה שה "ש סוף
בו מתכסה  (שהלבנה בו מתכסה  שהחדש  חג איזהו חגנו  ליום
וערבית מזרח ליושבי שחרית אלא  אדם  לכל נראית שאינה 
עשרים ע"ב ד"כ  דר"ה  פ"ק  סוף כדאמר מערב ליושבי
השנה ראש זה  אומר הוי  סיהרא) מתכסא  שעות וארבעה
בכל  ונראית במקצת הלבנה  נתמלאה  כבר יו"ט שאר (דאלו 
הלבנה בחידוש  תקעו קאי (אבחדש חגנו ליום בכסא מקום)
למל ' יש  עליות  ג ' כי י"ל  חגנו). ביום  מתכסה כשהיא  שופר

היא הלבנה  מולד  ובעת  מושרשת. היא שבהם מקומות  לג '
עד  עלייתה  הוא למולד  ימים ז' ואחר  היסוד . תחת  נקודה 
וז"ל  ע "א קפ "ז בדף תשא  פ' בהרמ "ז וע ' כו '. מלכא דרועי 
שאז נקודה היסוד תחת  היותה בחינת  היא החדש  של  ה ' והנה
לצד  אור לה בא התולדה שבו היסוד שדרך המולד ענין  הוא
עכ"ל . כו ' שלה חו"ב  ראשיה ב' להאיר שמתחילין  שבה  עליון
בר "ה אבל  נכון  אור לה יש  שהלבנה בעת הם  החגים כל נמצא
במאמר מזה ועמ"ש  היסוד . תחת נקודה עדיין כשהיא היא
בחי' להמשיך כו'. כפרה עלי הביאו ב ' ע "ט  אחרי  ס "פ הזח "ג 
בלא "ה ובר"ה ז"א שהוא  השמים  מעל  שהיא  הבינה  הוא עלי
מענין וע' ע"ז . סי' בסה "מ  כמ "ש  במל ' הבינה הארת יש 
לאחר שם . הרמ "ז ובפי' א' ער"ה בזח"ג בו מתכסה שהחדש
ולמכסה מ"ש וה"ע תחקור . אל  ממך  במכוסה ביה דאתמר
ושם ונאוה  אני שחורה  ע"פ א ' קצ "א  בלק זח"ג וע' עתיק.
תקיעת ע"י  והיינו  ה ' אותה ועושים  דברו  עושי כח דגבורי
ט ' הנ"ל בנקודה ממשיכים שלש  שלש של  שלש  שופר
בה "א בכסה נאמר לכן ואפ"ל שלימות. בע "ס  ונעשים ספירות
יו"ד  בחי ' שהיא  א' נקודה ונעשית מתכסה  הה"א שבחי '

השופר: ע"י והיינו ה ' שתהי' לבנותה  וצריך



קיי     
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(Ï).'Â‚Â ‰È‰È ‰È‰ ÈÎ את עצמותיו ימלטו אולי
‰Ê‰.(Ï‚)עצמותי: „‰ Á‡ המופת את שראה

שב. לא כן פי על ואף הנביא, דברי את ושמע הזה,
דרשו א)ורבותינו קב בבגדו,(שם הקב''ה שתפסו אחר :

בגן  נטייל ישי ובן ואתה ואני בך, חזור לו: ואמר

בתנור ÌÈ„Â˜Â.(‚)עדן: מייבשין קליות, מין
לו  שקורין מאכל, ממנו לעשות קמח אותן ועושין

גמרא: בלשון Î˙Ó‰.(‰)שתיתא ‡È‰Â כאלו
זאת: ‡ÍÈÏ.(Â)אינה ÁÂÏ˘ בשליחות הקב''ה מאת

קשה:

 
(Ï).˙ÂÓ‰ È˙ ÏÎ ÏÚÂניבא לא  מיהודה הבא  שהנביא  אף

על  להנבאות  הוא  הוסיף  אל , בבית אשר המזבח על  אם כי 
וכו': הבמות  בתי  ˘ÔÂÓÂ.כל  ÈÚכי סופו, שם על  אמר

זמן : לאחר בנאה ‰Ê‰.(Ï‚)עמרי „‰ Á‡ראה כי אף 
על  הנביא ומיתת המזבח, וקריעת ידו, ביבושת ה', נפלאות

מדרכו: שב  לא זאת כל  עם  ה ', מצות עבר ÚÈÂ˘.אשר ˘ÈÂ
פעם: אחר  פעם לומר : מחנך ‰ıÙÁ.רצה היה  הרוצה  כל

במות: מכהני  והיה ‰Ê‰.(Ï„)עצמו , „עבודת בעבור 
העולם: מן חסר ירבעם  בית להיות הגמול , היה  הבמות 

().˙È˙˘‰Âאת אשר  הרואים  ידעו  לא  למען כסותך שני
יחקרו הנביא , אל  הולכת  היא אשר כשידעו פן חשב כי אשתי ,

למוקש: לו  ויהיה עמה , דבר מה  למלך ,ÍÏÓÏ.לדעת  שאהיה
אמת: בפיו ה' שדבר בזה  כן אם ÂÈ˘Ó.(„)ונראה  ÂÈÈÚ ÂÓ˜

אחד : במקום  ותעמוד  תקום  העין, מן הראות כשנעדר אבל  הראות , בעת  להתנענע העין שדרך ÊÎÂ‰.(‰)לפי ‰ÊÎהדברים
לה: Î˙Ó‰.שאמר  ‡È‰Â:ירבעם אשת  אינה כאלו כנכרית , עצמה  ÂÎÂ'.(Â)עושה ‰ÓÏ לבל להתנכר לך  למה  לומר: רצה

להתנכר: צורך  לך  ואין  לאיש, יודע לא אליך , רק קשה בחזות שלוח אנכי הלא מי, ÍÈÙÏ.(Ë)יכירך  ÂÈ‰ ˘‡ ÏÎÓבזה רמז 
ולרחבעם: ‚ÍÂ.לשלמה  ÈÁ‡:יראהו לבל לאחוריו, מה דבר כהמשליך 

 
(‡Ï).ÂÈ˙ÂÓˆÚמוסדי הם כי  הגוף, במקום העצמות  זכר
Â„È.(Ï‚)הגוף: ˙‡ ‡ÏÓÈכמו חנוך, ענין ט)הוא כט (שמות

אהרן: יד  כמו ËÁÏ‡˙.(Ï„)ומלאת  חסרון , כא)ענין א (לעיל

חטאים: שלמה ובני אני כמוÈÁÎ‰ÏÂ„.והייתי (שמות להכרית,

טו) הארץ:ט מן  כליון:ÈÓ˘‰ÏÂ„.ותכחד  È˙˘‰Â˙.()ענין
שנוי: וברשותך :Í„È.(‚)מלשון יבשÂ˜Â.ÌÈ„עמך  פת

ממראה ומנומרים מנוקדים המה  כי על  בתבלין, מתובל
וכןÂ˜Â˜.התבלין: צר, שפיו א)כלי  יט בקבוק:(ירמיהו וקנית

(Ê).ÍÈ˙ÂÓ‰: הפרשתיך לומר : ורצה תרומה, מלשון
(Ë).˙ÂÎÒÓÂוכן המתכת, בהתכת  העשויים זרות  עבודות

יז) לד מסכה :(שמות כמו‚ÍÂ.אלהי  ג)גופך , כו לגו(משלי ושבט 
כסילים:
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(ÁÈ).ÍÈÓÈ ˘È‡ ÏÚ Í„È È‰˙ עשו על מכותיך תשיב
ממנו: ימינך להפרע העומד איש ‡„Ì.שהוא Ô ÏÚÂ

הארץ: משמני מושבו להיות לך אמצת ÏÂ‡(ËÈ)אשר
.ÍÓÓ ‚ÂÒ:ממך נסוגים להיות לנו תגרום ואל

.ÂÈÈÁ˙ נקרא ואז וגבורתך טובתך ונזכיר הגלות מן
ˆÂ‡˙.(Î)בשמך: ÌÈ‰Ï‡ שלש ‰' נאמרו כאן
שמות)אזכרות ובראשון (של אזכרות שתי ובאמצעי

והגאולה: והצרה הגליות חוזק לפי הכל א' אזכרה

(‡).˙È˙‚‰ ÏÚ:מגת הבא שיר ‰ÂÚÈ.()כלי
Ï.(‚)בר"ה: ÌÚ ÌÈÚ ÂÎ אומר אבא בר חייא ר'

נימין אומר שמעון ורבי כנור, הוא נבל (ויתידות)הוא

מנבל  שהוא נבל שמו נקרא למה לזה זה שבין יתירות
זמר: מיני הלבנה:Á„˘.(„)כל יום ÒÎ‰.בחדוש

וכן לכך קבוע ז')מועד ביתו (משלי יבוא הכסא ליום
הקבוע: Á˜.(‰)למועד ÈÎ הקב"ה מאת לישראל הוא

להקב"ה: המשפט יום והוא היום באותו לתקוע

 
(ÁÈ).Í„È È‰˙שהושעת איש  על  להגן ידך  תהיה מעתה

Â‚Â'.בימינך : Ô ÏÚÂ ועל היא היא כי  במ"ש  ענין כפל  הוא
יאמר: ÂÒ‚.(ËÈ)ישראל  ‡ÏÂ: ממך אחור נשוב ˙ÂÈÈÁ.לא

לך : להודות בשמך  אז ונקרא הגלות מן הוציאנו  ר"ל 
().ÂÈ‰: בפה.ÂÊÂÚ: וחוזק למעוז לנו ‰ÂÚÈ.שהוא 

ÓÊ‰.(‚)בשופר : Â‡˘: נעים שקולו וכנור  התוף  על קול  ותנו זמרה קול  בפה ר"ל ÂÁ„˘.(„)הרימו החודש  בהתחלת 
שופר : תקעו הראשון ר"ה :ÒÎ‰.ביום  והוא חג  יום בו להיות המיועד  Á˜.(‰)בזמן  ÈÎהמקום גזרת חק  היא ההיא  התקיעה

במשפט : לזכות התשובה  על  לזרז  התקיעה ובא המשפט  יום הוא כי ישראל על 

 
(ËÈ).‚ÂÒאלהינו מאחר ונסוג  כמו לאחור החזרה (שם ענין

מגת:‰‚˙È˙.(‡):נט) הבא  נגון  מתיקותÌÈÚ.(‚)כלי ענין
יבואÒÎ‰.(„)וערבות : הכסא  ליום כמו מיועד זמן ענין 

ז') האל"ף:(משלי תמורת והה"א 

 
ז  שאו ד ':ג רכ "ב ספ"ו  נשא  רבות  א'. י"א דערכין פ"ב  מרה.
תקעו בירחאד תקעו ת"י חגנו. ליום בכסה שופר  בחדש 

ורש "י עכ "ל. דילנא חגיא  ימי דמתכסי  בירחא  שופרא . דתשרי
ביתו יבא  הכסא ליום וכן  לכך  קבוע  מועד  יום בכסא  פי '
ומ"ע ס"ד . כדלקמן ע"ב  צ"ו  דף  סנהדרין מהגמ ' והוא עכ"ל .
בד"ה תצוה פ' בת"א ועיין  דין . כסא יום בכסא  פי' ספורנו
שפירש שלם  הכסא ואין  בפי' עמלק לך עשה  אשר את זכור
בד"ה וע' לעולם. מלך  ה' וישב וכמ"ש  ית' מלכותו הוא  כסא
ר "ה לפ "ז וא"כ לצבי. דודי דומה  בענין לאסתר המלך  ויושט
ולכן שלם שהכסא  ע "ד  הוא אז י"ל  כסא לשון  בכסא שנק'
בלק "ת וע' המשפט המלך  הקדוש המלך בעשי"ת  אומרים
בכסא דביצה פ"ב בגמרא כסאי. השמים בד"ה שה "ש סוף
בו מתכסה  (שהלבנה בו מתכסה  שהחדש  חג איזהו חגנו  ליום
וערבית מזרח ליושבי שחרית אלא  אדם  לכל נראית שאינה 
עשרים ע"ב ד"כ  דר"ה  פ"ק  סוף כדאמר מערב ליושבי
השנה ראש זה  אומר הוי  סיהרא) מתכסא  שעות וארבעה
בכל  ונראית במקצת הלבנה  נתמלאה  כבר יו"ט שאר (דאלו 
הלבנה בחידוש  תקעו קאי (אבחדש חגנו ליום בכסא מקום)
למל ' יש  עליות  ג ' כי י"ל  חגנו). ביום  מתכסה כשהיא  שופר

היא הלבנה  מולד  ובעת  מושרשת. היא שבהם מקומות  לג '
עד  עלייתה  הוא למולד  ימים ז' ואחר  היסוד . תחת  נקודה 
וז"ל  ע "א קפ "ז בדף תשא  פ' בהרמ "ז וע ' כו '. מלכא דרועי 
שאז נקודה היסוד תחת  היותה בחינת  היא החדש  של  ה ' והנה
לצד  אור לה בא התולדה שבו היסוד שדרך המולד ענין  הוא
עכ"ל . כו ' שלה חו"ב  ראשיה ב' להאיר שמתחילין  שבה  עליון
בר "ה אבל  נכון  אור לה יש  שהלבנה בעת הם  החגים כל נמצא
במאמר מזה ועמ"ש  היסוד . תחת נקודה עדיין כשהיא היא
בחי' להמשיך כו'. כפרה עלי הביאו ב ' ע "ט  אחרי  ס "פ הזח "ג 
בלא "ה ובר"ה ז"א שהוא  השמים  מעל  שהיא  הבינה  הוא עלי
מענין וע' ע"ז . סי' בסה "מ  כמ "ש  במל ' הבינה הארת יש 
לאחר שם . הרמ "ז ובפי' א' ער"ה בזח"ג בו מתכסה שהחדש
ולמכסה מ"ש וה"ע תחקור . אל  ממך  במכוסה ביה דאתמר
ושם ונאוה  אני שחורה  ע"פ א ' קצ "א  בלק זח"ג וע' עתיק.
תקיעת ע"י  והיינו  ה ' אותה ועושים  דברו  עושי כח דגבורי
ט ' הנ"ל בנקודה ממשיכים שלש  שלש של  שלש  שופר
בה "א בכסה נאמר לכן ואפ"ל שלימות. בע "ס  ונעשים ספירות
יו"ד  בחי ' שהיא  א' נקודה ונעשית מתכסה  הה"א שבחי '

השופר: ע"י והיינו ה ' שתהי' לבנותה  וצריך
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קיח    

      
 והאופ שני שבבית הפרוכות במני עוסקות שלפנינו המשניות משנה: ב: עמוד נא ד

.הקדשי לקודש  דרכ נכנס הגדול הכה היה וכיצד פרושות, גדול שהיו הכה 
ו  נכנס ,הקטורת וכ הגחלי מחתת ובידיו היה   

,[שני [בבית לדרו מצפו ההיכל רוחב פני על פרושות שהיו 
     רווח היה הפרוכות שתי בי   

    הקדשי לקודש ההיכל בי    

לג)במשכ כו (שמות       
 לקודש הקודש  בי להבדיל כדי אחת פרוכת אלא התורה הצריכה  שלא הרי  

.ביניה להבדיל אחת בפרוכת די המקדש בבית וכ ,הקדשי

הגמרא: מקשה גמרא:      שכ כהלכה, לה השיב  
ישיבו  ומה ,הקדשי לקודש הקודש בי להבדיל כדי אחת בפרוכת שדי בפסוק מוכח

הגמרא: מתרצת הפסוק. על חכמי  שכ זה, מפסוק הוכחה אי 
 רק אחת, בפרוכת קודש שדי של ותחילתו הקודש סיו היכ שידעו 

,הקדשי      ש היתה שלא כיו   
 ראשו בבית שהיה כפי הקדשי לקודש הקודש בי מבדיל שהיה אמה בעובי כותל 

,שבמשכ הפרוכת תחת בלבד .ביניה להפסיק הכותל 
  שני בבית חכמי ונסתפקו  היינו האמה, של 

,ראשו בבית שהיה הכותל מקוקדושתו כ וא ,הקדשי כקודש  
ההיכל, לצד  זו אמה של החיצוני בקצה הפרוכת את להעמיד צריכי קדושתו 

.הקדשי לקודש סמו הפנימי בקצה הפרוכת את להעמיד וצריכי כהיכל,  
הספק מחמת ועשו   האמה של החיצוני בצד אחת מזו, לפני זו 

ודאי  החיצונה הפרוכת שעד ,הקדשי קודש לצד שלה הפנימי בצד ואחת ההיכל, לצד

הוא. הקדשי קודש ודאי הפנימית מהפרוכת ולפני הוא, היכל

ב: עמוד נא ד   הפנימי,ההיכל של הדרומי בצידו 
גדול הכה עד המזרח, מ להיכל שנכנס לאחר , הקדשי לקודש בדרכו 

,לדרו סמו מערב שבצד הפרוכת של לפתח שהגיע    
,ההיכל של הצפוני בצד מהל היה גדול הכה השבצפו 

ממנו. שדרומי ההיכל של צפונו בקצה מהל ה שהיה  
הצפוני. ההיכל

הגמרא: בש מבררת שהוזכר התנא מיהו  :הגמרא מבארת 
         שדרכו בפרוכת הפתח  

בדרומו. ולא ההיכל בצפו היה הקדשי לקודש מההיכל נכנס הכה היה

בברייתא: השנויות האחרות השיטות את מפרשת הגמרא  שהכה שסובר 
ההיכל, בדרו מהל היה סובר שהוא ל יאמר    

היה  ולכ ההיכל, בדרו היה הקדשי לקודש מההיכל נכנס שדרכו שבפרוכת שהפתח

שבפרוכת. לפתח שמגיע עד ההיכל בדרו מהל הכה

הגמרא: שואלת ,למזבח השולח בי מהל שהיה שאומר  
.הפרוכת בפתח סובר הוא מהתנאי מי כדעת      

,בדרו היה הפרוכת שפתח   ו למנורה, המזבח בי ההיכל של דרו בצד להכנס צרי הכה היה    
 ,בצפו והפתח אחת פרוכת שהיתה    ההיכל צפו דר הקדשי לקודש להכנס צרי הכה היה  

הצפוני. לכותל השולח בי



     
   

    
   

   
    

   
    
     
    
   
    
     

  
     

   
   

     
    

     
   

   
   

     
    
    
     
    
    
    
     
    
    

   
     

    
     

  

             

        
        

        
       

         
        

         
          

        
          

      
        

         
         
         
        
         

        
        

           
         

      
       

          
          
       

          
         

    
        

        
          

       
         

       
        

       
        

         
          

          
   

          
      

        
         

        
      

        
         
         
         

 
        

       

         
         

          
         

      
         

      
      

        
        

       
         

        
       

       
          

   
          

       
         
       

        
         
         
          
        
           
         
         
           

         
      

        
 

         
      

       
       

         
        

        
          
        
        
         
         
          

       
     

    
          
         
        
       

      































































































































































































































קיט     

      
 והאופ שני שבבית הפרוכות במני עוסקות שלפנינו המשניות משנה: ב: עמוד נא ד

.הקדשי לקודש  דרכ נכנס הגדול הכה היה וכיצד פרושות, גדול שהיו הכה 
ו  נכנס ,הקטורת וכ הגחלי מחתת ובידיו היה   

,[שני [בבית לדרו מצפו ההיכל רוחב פני על פרושות שהיו 
     רווח היה הפרוכות שתי בי   

    הקדשי לקודש ההיכל בי    

לג)במשכ כו (שמות       
 לקודש הקודש  בי להבדיל כדי אחת פרוכת אלא התורה הצריכה  שלא הרי  

.ביניה להבדיל אחת בפרוכת די המקדש בבית וכ ,הקדשי

הגמרא: מקשה גמרא:      שכ כהלכה, לה השיב  
ישיבו  ומה ,הקדשי לקודש הקודש בי להבדיל כדי אחת בפרוכת שדי בפסוק מוכח

הגמרא: מתרצת הפסוק. על חכמי  שכ זה, מפסוק הוכחה אי 
 רק אחת, בפרוכת קודש שדי של ותחילתו הקודש סיו היכ שידעו 

,הקדשי      ש היתה שלא כיו   
 ראשו בבית שהיה כפי הקדשי לקודש הקודש בי מבדיל שהיה אמה בעובי כותל 

,שבמשכ הפרוכת תחת בלבד .ביניה להפסיק הכותל 
  שני בבית חכמי ונסתפקו  היינו האמה, של 

,ראשו בבית שהיה הכותל מקוקדושתו כ וא ,הקדשי כקודש  
ההיכל, לצד  זו אמה של החיצוני בקצה הפרוכת את להעמיד צריכי קדושתו 

.הקדשי לקודש סמו הפנימי בקצה הפרוכת את להעמיד וצריכי כהיכל,  
הספק מחמת ועשו   האמה של החיצוני בצד אחת מזו, לפני זו 

ודאי  החיצונה הפרוכת שעד ,הקדשי קודש לצד שלה הפנימי בצד ואחת ההיכל, לצד

הוא. הקדשי קודש ודאי הפנימית מהפרוכת ולפני הוא, היכל

ב: עמוד נא ד   הפנימי,ההיכל של הדרומי בצידו 
גדול הכה עד המזרח, מ להיכל שנכנס לאחר , הקדשי לקודש בדרכו 

,לדרו סמו מערב שבצד הפרוכת של לפתח שהגיע    
,ההיכל של הצפוני בצד מהל היה גדול הכה השבצפו 

ממנו. שדרומי ההיכל של צפונו בקצה מהל ה שהיה  
הצפוני. ההיכל

הגמרא: בש מבררת שהוזכר התנא מיהו  :הגמרא מבארת 
         שדרכו בפרוכת הפתח  

בדרומו. ולא ההיכל בצפו היה הקדשי לקודש מההיכל נכנס הכה היה

בברייתא: השנויות האחרות השיטות את מפרשת הגמרא  שהכה שסובר 
ההיכל, בדרו מהל היה סובר שהוא ל יאמר    

היה  ולכ ההיכל, בדרו היה הקדשי לקודש מההיכל נכנס שדרכו שבפרוכת שהפתח

שבפרוכת. לפתח שמגיע עד ההיכל בדרו מהל הכה

הגמרא: שואלת ,למזבח השולח בי מהל שהיה שאומר  
.הפרוכת בפתח סובר הוא מהתנאי מי כדעת      

,בדרו היה הפרוכת שפתח   ו למנורה, המזבח בי ההיכל של דרו בצד להכנס צרי הכה היה    
 ,בצפו והפתח אחת פרוכת שהיתה    ההיכל צפו דר הקדשי לקודש להכנס צרי הכה היה  

הצפוני. לכותל השולח בי



     
   

    
   

   
    

   
    
     
    
   
    
     

  
     

   
   

     
    

     
   

   
   

     
    
    
     
    
    
    
     
    
    

   
     

    
     

  

             

        
        

        
       

         
        

         
          

        
          

      
        

         
         
         
        
         

        
        

           
         

      
       

          
          
       

          
         

    
        

        
          

       
         

       
        

       
        

         
          

          
   

          
      

        
         

        
      

        
         
         
         

 
        

       

         
         

          
         

      
         

      
      

        
        

       
         

        
       

       
          

   
          

       
         
       

        
         
         
          
        
           
         
         
           

         
      

        
 

         
      

       
       

         
        

        
          
        
        
         
         
          

       
     

    
          
         
        
       

      





























































































































































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' א
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המשך בעמוד חנק
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב             
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב             
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המשך ביאור למס' עירובין ליום קמישי עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' א              


        
       

     
      

        
         

        
         

        
        

         
       

      
          

       
         

       
        

        
          

         
        

        
          

   


        

      
         

       

         
          

         
          
           
           

    
       
          

          
         

         
        

          
        

           


         
       
         
        

       
           

         
         

       
         
         
        

         
          

    































































































































אגרות קודש

ב"ה, ו' תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שלום וברכה!

ישתדל  ובטח  המעמד.  מועד  ומכתב  ישראל  ממחנה  מכתב  הגאולה,  לחג  הקונטרס  מוסג"פ 

ביותר לזכות בשלשתם את הרבים באופן היותר מתאים.

וע"ד הצחות י"ל שהנ"ל הם בג' קווין: קונטרס - תורה, מכ' ממחנ"י - ע"ד העלאה והתקשרות, 

והמכ' מועה"מ - גמ"ח עם עצמו וכב"ב שי'.

ויה"ר שב"ב יקוים מה דמסיים במאמר המוסג"פ, שע"י הג' קווין תהי' פדית הנפש ותומ"י 

מעלה אני כו' יעלה אותנו הקב"ה להגאולה הכללית בביאת מ"צ.

בפ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת חודש עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם אביש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

טעם למנהג אנ"ש ללמוד בימי הספירה במס' סוטה. כך שמעתי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ושכן נהגו משנים בתוככי אנשי חב"ד, ואף שלא אמר הטעם ע"ז, יש לבאר ע"פ המבואר בכ"מ בנגלה 

דתורה ובחסידות, על השייכות שבין ימי ספירת העומר או מנחת העומר והענין דסוטה עד אשר ונקתה 

ונזרעה זרע וכו'.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

ובטח נוסף על שמירתו שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא, יש לו קביעות עתים ללימוד 

הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בהאמור 

בכ"מ ומובן, ומכמה טעמים.

בברכה לבשו"ט.



c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.âéøö ìàøNé ìL àeä øpä íà íB÷î ìkîeBìéáLa eð÷éìãé àlL älçzëì Bãéa úBçîì àeä C[`iíòhî ¦¨¨¦©¥¤¦§¨¥¨¦¦§§¨§©§¦¨¤Ÿ©§¦¤¦§¦¦©©
á"ðø 'éña øàaúpL24[aiúBðäì Bì øzî B÷éìãäå Ba çébLä àì íàå) ìàøNé ìL íéöòî äøeãîa ïëå ¤¦§¨¥§¦§¥¦§¨¥¥¦¤¦§¨¥§¦Ÿ¦§¦©§¦§¦ª¨¥¨

.(Búàçîa íéøòé àlL ãáìáe BøBàì LnzLäì§¦§©¥§¦§©¤Ÿ©£¦¦§¨¨
Ba äçénL øpä øBàì LnzLäì Bì øznL ét ìò óà) Ba çébLä àìå Búéáa åúøLnä éøëða äçéî íàå§¦¦¨©¨§¦©§¨§§¥§Ÿ¦§¦©©©¦¤ª¨§¦§©¥§©¥¤¦¨
óàå úaMa BìéáLa øéòáî Bà ÷éìãîe Bì òîBL BðéàL äfä éøëpä úà Búéaî Løâì àeä áiç (íB÷î ìkî¦¨¨©¨§¨¥¦¥¤©¨§¦©¤¤¥¥©©§¦©§¦¦§¦©©¨§©

äøòáäå ä÷ìcä ìk ãòa Bì õöwL BøëOa úBaøäì éãk Bîöò úáBèì ïéekúî àeäL ét ìò[25äæ éøäå ©¦¤¦§©¥§©©§§¥§©§¦§¨¤¨©§©¨©§¨¨§©§¨¨©£¥¤
éøö ïéàL ïìa÷kíN øàaúðL Bîk ìàøNé ìL íéöôça äëàìnä äNBòL óà Bãéa úBçîì C26íB÷î ìkî §©§¨¤¥¨¦¦§§¨©¤¤©§¨¨©£¨¦¤¦§¨¥§¤¦§¨¥¨¦¨¨

éòä úéàøî éðtî Búéáa äNòiL Bçépäì Bì øeñàíL øàaúpL Bîk ï27: ¨§©¦¤©£¤§¥¦§¥©§¦¨©¦§¤¦§¨¥¨
ג  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

`zax `zkld
åìéáùá åð÷éìãé àìù [àé לפי אף זו מחאה חובת -

בתרא  במהדורה רבינו צריך 19מסקנת שאין הסיק בה
ומשל  ישראל בבית אף מאליו העושה בנכרי למחות

.20ישראל 
á"ðø 'éñá [áé הוא המחאה טעם כאן: יש גזירות ג' -

גזירת  (והוא ישראל של כשלוחו נחשב שהנכרי משום
מקום) שבכל לנכרי .21אמירה

כלל  שייך שאין במקום אפילו הוא ההנאה איסור טעם
מאליו  העושה (כנכרי ישראל של שלוחו הנכרי שיהיה
שחוששים  אלא - בו) למחות צריך שאין - עצמו ובשל

בשבת  לו לומר יבוא גופו הנאת מחמת ,22שמא
איסור  בו אין אפילו הוא מביתו לגרשו שצריך וטעם
(שהרי  בשבת לו יאמר שמא חשש או שליחות משום

העין  מראית מפני אלא - בו) .23מיחה

zetqede mipeiv
סימן 19) על (עיין מהר"ם והנה ד"ה רמג לסי' מהדו"ב

שאין  כהפוסקים נקטינן מעצמו עושה הוא שאם ס"י), רנב
במקום  ורק ישראל), בשל (אפילו בו למחות צריך
(אף  בו למחות צריך בשבת זו ממלאכה נהנה שהישראל
סוף  שכה סי' דלקמן בעשבים כמו ישראל, של  כשאינו
שבמקום  שאפשר מסיק, שם מהדו"ב ובסוף ס"כ).

למחות. שצריך יודו כולם מהמלאכה נהנה שהישראל
סק"א. קו"א שה סי' לקמן מבואר ועד"ז

וחובת 20) הנאה איסור במהדו"ב שלשיטתו מצד הן
איסור  ייתכן בשוע"ר (משא"כ בזה, זה כרוכים המחאה
(כבנכרי  בו למחות חייב שאין אף מהמלאכה ליהנות

ישראל)), להנאת עצמו בשל העושה
א) בסעיף המבוארים האופנים (ב' דידן שבנידון מכיון והן
אלא  מאליו כעושה נחשב אינו בקיבולת שעושה כיון
(כאופן  מאליו יעשה (ואם הישראל ציווי מצד כעושה

זה). טעם בטל טז) בסעיף המבואר
שייך 21) זה וטעם והענין. ד"ה ח ס"ק רסג סימן קו"א

ב  שעושה שכיון - מאליו העושה בנכרי ישראל אפילו של
העושה  (נכרי בזה להחמיר שאין אלא כשלוחו, נחשב
אין  ולכך גופו, הנאת לישראל שיש במלאכה אם כי מאליו)
ישראל  עבור אור לכבות מאליו שבא בנכרי למחות חייב
במהדו"ב  רבינו דעת וכן א, ס"ק קו"א שה (סימן שיישן

לעיל)). (הובא
שאסור 22) שכן כל - המחאה חובת שיש מקום ובכל

מהמלאכה  ליהנות מותר בו מיחה ואם מהמלאכה, ליהנות

הגוף. הנאת בו יש אפילו
לגרשו 23) צריך שאין יתכן העין מראית טעם בלא אבל

רלד). עמ' השלחן ביאורי (עיין בו שימחה די אלא מביתו,
ישראל 24) אמירת בלא מאליו הנכרי אם וכן י: סעיף

בשביל  ישראל בבית אפילו משלו בשבת מלאכה עושה
שיתחמם  בשביל שלו מעצים מדורה שמבעיר כגון ישראל
שישתמש  בשביל שלו נר שמדליק או כנגדה הישראל
עושה  שהוא דכיון בידו למחות צריך אין לאורה ישראל
יפסיד  שלא שיודע עצמו לטובת עושה הוא בודאי מאליו

זה. כנגד מהישראל הנאה טובת יקבל ובודאי
הישראל  נר ומדליק הישראל של עצים מבעיר אם אבל
הנאה  טובת על דעתו בודאי מאליו שעושה שמכיון אע"פ
ליטול  צריך היה שהנכרי כיון מקום מכל מהישראל שיקבל
בשבת  נרו וידליק עציו יבעיר אם מהישראל מתחלה רשות
א"כ  לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן עושה והוא
הוא  ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת הנכרי מבין
אפילו  בידו למחות צריך לפיכך הישראל בשביל בעשייתו

ישראל. בבית שלא
ס"א.25) כדלעיל
לו 26) קצץ כשלא אמורים דברים במה ח: סעיף רנב סימן

בעשייתו  מתכוין הוא הרי שכר לו קצץ אם אבל . . שכר
שרואהו  אף הישראל בשביל ולא שכרו לקבל כדי בשבת
שם  (וראה כלל בידו למחות צריך אין ולפיכך לו, ושותק

ישראל). של בחפצים המלאכה כשעושה שהוא ט סעיף
לפי 27) ישראל ברשות לעשות להניחו אסור אבל ה: סעיף

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
מלאכת  שהיא הדבר ניכר ישראל ברשות שכשעושה
יחשדוהו  או בשבת, לו שנתן יחשדוהו ושמא הישראל

קבלן. ולא אצלו יום שכיר הוא שהנכרי
מאליו  עושה כשהנכרי במהדו"ב רבינו שלמסקנת ולהעיר

אבל  העין, למראית חוששים דלא מביתו, לגרשו חייב אינו
הנאת  בה שיש מלאכה שזו כיון בו למחות חייב מקום מכל
ישנה  בהנאה שאסור מקום שכל הסיק ובמהדו"ב הגוף,

המחאה. חובת

•

zay zekld - jexr ogley

‰Î אפילו זה חשש בה שאין במראה להסתכל מותר אבל
ילבש  לא משום איסור שאין בענין הוא אם קבוע אינה

קנ"ו: סי' ביו"ד שנתבאר דרך על אשה שמלת גבר

כה  סעיף בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק

ולא ‡ פשתן בחוטי ולא צמר בחוטי לא אשה תצא לא
לה  תזדמן שמא גזירה ראשה על לה הכרוכין ברצועות
ורצועות  בחוטין לצאת היתר לה יהיה ואם בשבת טבילה
לרפותם  תצטרך ושם הטבילה לבית ג"כ בהם תלך אלו
בטבילה  חציצה תהא שלא ראשה על מהודקים יהיו שלא
הטבילה  ואחר ראשה מעל לגמרי תחלצם שמא לחוש ויש
תרצה  שלא לביתה בידה ותביאם שבת שהוא תשכח שמא
לפעמים  בחול אף הוא רגילות כי ראשה על ולקושרם לחזור
אינה  צורך לאיזה לביתה חוץ קטנים תכשיטין כשחולצת
בידה  אותם נושאת אלא וללבשם לחזור לעולם מקפדת
כן  לעשות כלל רגילות אין אבל ביתה עד לפעמים
המלבוש  מעיקר שהם וסרבל חגורה כגון גדולים בתכשיטין
אין  לפיכך ותלבשם שתחזור עד ממקומה הולכת ואינה
ואפילו  הטבילה אחר לביתה בידה תביאם שמא חוששין
אסורות  הבתולות) (וכן לטבילה צריכות שאינן זקנות נשים
בין  בגזרתם חכמים חלקו שלא אלו וחוטין ברצועות לצאת

לאשה: אשה

מותרת · שערה בתוך קלועין והרצועות החוטין ואם
להתיר  זהירה היא טבילה לה תזדמן שאם בהן לצאת
כמו  השער קליעת להתיר אסור שבשבת יום מבעוד קליעתה
רשת) מעשה עשוים (חלולים הם החוטין ואם שיתבאר
על  בחזקה ולהדקן למותחן יכולה שאינה אריגה) (מעשה
מותרת  חוצצים ואינן בהן באים המים כך ומפני ראשה
ובלבד  שערה בתוך קלועין שאינן אף בשבת בהן לצאת
ללכלכם  שלא עליהם מקפדת היא שאז מזוהבין יהיו שלא
מטונפות  יהיו לא וכן טבילה קודם מעליה ומסירתן במים
כדי  טבילה קודם להסירם עליהם ג"כ שמקפדת לפי בטיט
מן  בעלייתה בשרה על ויטנוף במים הטיט ימחה שלא

: הטבילה

שאין ‚ מפני בצוארה הכרוכין בחוטין לצאת אשה מותרת

הסתם  ומן צוארה סביב בחזקה להדקם עצמה חונקת אשה
אבל  בהם באים שהמים חוצצים אינם וא"כ רפוים הם
ויש  לבה כנגד בצוארה שתולה בגד והוא שבצוארה בקטלא
רצועה  בו ותוחבת למכנסיים שעושים כעין שנצים מקום לו
לפי  בה לצאת אסורה צוארה סביב הרצועה וקושרת רחבה
בשר  כבעלת שתראה כדי זו ברצועה עצמה חונקת שהיא
חציצה  זו והרי מזיקתה אינה רחבה שהרצועה שמתוך

רצועה  אם ואף חוצצת בטבילה שאינה צוארה על רפויה זו
גזירה  בזהב ומצוייר חשוב הוא אם זה בבגד לצאת אסורה
הנשים  כדרך לחברותיה נויו להראות מעליה תחלצנו שמא
תשכח  ואח"כ לזו זו תכשיטיהן ומראות שחצניות שהן

: הרבים ברשות אמות ד' בידה ותביאנו שבת שהוא

מצחה „ על ציץ כמין והוא בטוטפת אשה תצא לא וכן
כמין  ג"כ והוא בשרביטין ולא לאוזן מאוזן לה ומגיע
ומכאן  מכאן לחייה על לה ותולה ראשה על שכורכתו ציץ
והוא  צבעונין מיני של שהם בין וזהב כסף של שהם בין
תשלפם  שמא לחוש יש שאז לשבכה תפורים שאינן
לחוש  אין לשבכה תפורים הם אם אבל לחברותיה להראותה

שערה. תגלה שלא השבכה עם תחלצם לא שודאי לכך

חוששת  שאינה בתולה אבל בנשואה אמורים דברים במה
הם  אם אף בהם לצאת שאסורה אומרים יש שערה לגילוי
נויה  להראות כדי השבכה עם תחלצם שמא בשבכה תפורים

בידה: ותביאם תשכח כך ואחר

צמר ‰ חוטי דהיינו צמר של כיפה והוא בכבול תצא לא
סביב  ומניחתו ציץ כשיעור אצבעות שתי ברוחב ארוגים
תשלפנו  שמא לחוש ויש ציץ במקום לתכשיט פניה

להראותו:

Â של חוטין בה שתולין מטלית דהיינו באיצטמא תצא לא
להפריח  לכלה אותה ותולין גלופקרין כעין צבעונין
מתביישה  היא פניה על זבוב לה יעמוד שאם הזבובים ממנה
וכמשוי  כלל לה תכשיט זה דבר ואין בו ומצטערת לטורדו

לו: צריכה שהיא אע"פ בו תצא לא ולכן הוא

אֿו  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק

•

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



קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.âéøö ìàøNé ìL àeä øpä íà íB÷î ìkîeBìéáLa eð÷éìãé àlL älçzëì Bãéa úBçîì àeä C[`iíòhî ¦¨¨¦©¥¤¦§¨¥¨¦¦§§¨§©§¦¨¤Ÿ©§¦¤¦§¦¦©©
á"ðø 'éña øàaúpL24[aiúBðäì Bì øzî B÷éìãäå Ba çébLä àì íàå) ìàøNé ìL íéöòî äøeãîa ïëå ¤¦§¨¥§¦§¥¦§¨¥¥¦¤¦§¨¥§¦Ÿ¦§¦©§¦§¦ª¨¥¨

.(Búàçîa íéøòé àlL ãáìáe BøBàì LnzLäì§¦§©¥§¦§©¤Ÿ©£¦¦§¨¨
Ba äçénL øpä øBàì LnzLäì Bì øznL ét ìò óà) Ba çébLä àìå Búéáa åúøLnä éøëða äçéî íàå§¦¦¨©¨§¦©§¨§§¥§Ÿ¦§¦©©©¦¤ª¨§¦§©¥§©¥¤¦¨
óàå úaMa BìéáLa øéòáî Bà ÷éìãîe Bì òîBL BðéàL äfä éøëpä úà Búéaî Løâì àeä áiç (íB÷î ìkî¦¨¨©¨§¨¥¦¥¤©¨§¦©¤¤¥¥©©§¦©§¦¦§¦©©¨§©

äøòáäå ä÷ìcä ìk ãòa Bì õöwL BøëOa úBaøäì éãk Bîöò úáBèì ïéekúî àeäL ét ìò[25äæ éøäå ©¦¤¦§©¥§©©§§¥§©§¦§¨¤¨©§©¨©§¨¨§©§¨¨©£¥¤
éøö ïéàL ïìa÷kíN øàaúðL Bîk ìàøNé ìL íéöôça äëàìnä äNBòL óà Bãéa úBçîì C26íB÷î ìkî §©§¨¤¥¨¦¦§§¨©¤¤©§¨¨©£¨¦¤¦§¨¥§¤¦§¨¥¨¦¨¨

éòä úéàøî éðtî Búéáa äNòiL Bçépäì Bì øeñàíL øàaúpL Bîk ï27: ¨§©¦¤©£¤§¥¦§¥©§¦¨©¦§¤¦§¨¥¨
ג  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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åìéáùá åð÷éìãé àìù [àé לפי אף זו מחאה חובת -

בתרא  במהדורה רבינו צריך 19מסקנת שאין הסיק בה
ומשל  ישראל בבית אף מאליו העושה בנכרי למחות

.20ישראל 
á"ðø 'éñá [áé הוא המחאה טעם כאן: יש גזירות ג' -

גזירת  (והוא ישראל של כשלוחו נחשב שהנכרי משום
מקום) שבכל לנכרי .21אמירה

כלל  שייך שאין במקום אפילו הוא ההנאה איסור טעם
מאליו  העושה (כנכרי ישראל של שלוחו הנכרי שיהיה
שחוששים  אלא - בו) למחות צריך שאין - עצמו ובשל

בשבת  לו לומר יבוא גופו הנאת מחמת ,22שמא
איסור  בו אין אפילו הוא מביתו לגרשו שצריך וטעם
(שהרי  בשבת לו יאמר שמא חשש או שליחות משום

העין  מראית מפני אלא - בו) .23מיחה

zetqede mipeiv
סימן 19) על (עיין מהר"ם והנה ד"ה רמג לסי' מהדו"ב

שאין  כהפוסקים נקטינן מעצמו עושה הוא שאם ס"י), רנב
במקום  ורק ישראל), בשל (אפילו בו למחות צריך
(אף  בו למחות צריך בשבת זו ממלאכה נהנה שהישראל
סוף  שכה סי' דלקמן בעשבים כמו ישראל, של  כשאינו
שבמקום  שאפשר מסיק, שם מהדו"ב ובסוף ס"כ).

למחות. שצריך יודו כולם מהמלאכה נהנה שהישראל
סק"א. קו"א שה סי' לקמן מבואר ועד"ז

וחובת 20) הנאה איסור במהדו"ב שלשיטתו מצד הן
איסור  ייתכן בשוע"ר (משא"כ בזה, זה כרוכים המחאה
(כבנכרי  בו למחות חייב שאין אף מהמלאכה ליהנות

ישראל)), להנאת עצמו בשל העושה
א) בסעיף המבוארים האופנים (ב' דידן שבנידון מכיון והן
אלא  מאליו כעושה נחשב אינו בקיבולת שעושה כיון
(כאופן  מאליו יעשה (ואם הישראל ציווי מצד כעושה

זה). טעם בטל טז) בסעיף המבואר
שייך 21) זה וטעם והענין. ד"ה ח ס"ק רסג סימן קו"א

ב  שעושה שכיון - מאליו העושה בנכרי ישראל אפילו של
העושה  (נכרי בזה להחמיר שאין אלא כשלוחו, נחשב
אין  ולכך גופו, הנאת לישראל שיש במלאכה אם כי מאליו)
ישראל  עבור אור לכבות מאליו שבא בנכרי למחות חייב
במהדו"ב  רבינו דעת וכן א, ס"ק קו"א שה (סימן שיישן

לעיל)). (הובא
שאסור 22) שכן כל - המחאה חובת שיש מקום ובכל

מהמלאכה  ליהנות מותר בו מיחה ואם מהמלאכה, ליהנות

הגוף. הנאת בו יש אפילו
לגרשו 23) צריך שאין יתכן העין מראית טעם בלא אבל

רלד). עמ' השלחן ביאורי (עיין בו שימחה די אלא מביתו,
ישראל 24) אמירת בלא מאליו הנכרי אם וכן י: סעיף

בשביל  ישראל בבית אפילו משלו בשבת מלאכה עושה
שיתחמם  בשביל שלו מעצים מדורה שמבעיר כגון ישראל
שישתמש  בשביל שלו נר שמדליק או כנגדה הישראל
עושה  שהוא דכיון בידו למחות צריך אין לאורה ישראל
יפסיד  שלא שיודע עצמו לטובת עושה הוא בודאי מאליו

זה. כנגד מהישראל הנאה טובת יקבל ובודאי
הישראל  נר ומדליק הישראל של עצים מבעיר אם אבל
הנאה  טובת על דעתו בודאי מאליו שעושה שמכיון אע"פ
ליטול  צריך היה שהנכרי כיון מקום מכל מהישראל שיקבל
בשבת  נרו וידליק עציו יבעיר אם מהישראל מתחלה רשות
א"כ  לו ושותק רואהו והישראל עצמו מדעת כן עושה והוא
הוא  ומתכוין לו נוח שזה הישראל מדעת הנכרי מבין
אפילו  בידו למחות צריך לפיכך הישראל בשביל בעשייתו

ישראל. בבית שלא
ס"א.25) כדלעיל
לו 26) קצץ כשלא אמורים דברים במה ח: סעיף רנב סימן

בעשייתו  מתכוין הוא הרי שכר לו קצץ אם אבל . . שכר
שרואהו  אף הישראל בשביל ולא שכרו לקבל כדי בשבת
שם  (וראה כלל בידו למחות צריך אין ולפיכך לו, ושותק

ישראל). של בחפצים המלאכה כשעושה שהוא ט סעיף
לפי 27) ישראל ברשות לעשות להניחו אסור אבל ה: סעיף

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
מלאכת  שהיא הדבר ניכר ישראל ברשות שכשעושה
יחשדוהו  או בשבת, לו שנתן יחשדוהו ושמא הישראל

קבלן. ולא אצלו יום שכיר הוא שהנכרי
מאליו  עושה כשהנכרי במהדו"ב רבינו שלמסקנת ולהעיר

אבל  העין, למראית חוששים דלא מביתו, לגרשו חייב אינו
הנאת  בה שיש מלאכה שזו כיון בו למחות חייב מקום מכל
ישנה  בהנאה שאסור מקום שכל הסיק ובמהדו"ב הגוף,

המחאה. חובת

•
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‰Î אפילו זה חשש בה שאין במראה להסתכל מותר אבל
ילבש  לא משום איסור שאין בענין הוא אם קבוע אינה

קנ"ו: סי' ביו"ד שנתבאר דרך על אשה שמלת גבר

כה  סעיף בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק

ולא ‡ פשתן בחוטי ולא צמר בחוטי לא אשה תצא לא
לה  תזדמן שמא גזירה ראשה על לה הכרוכין ברצועות
ורצועות  בחוטין לצאת היתר לה יהיה ואם בשבת טבילה
לרפותם  תצטרך ושם הטבילה לבית ג"כ בהם תלך אלו
בטבילה  חציצה תהא שלא ראשה על מהודקים יהיו שלא
הטבילה  ואחר ראשה מעל לגמרי תחלצם שמא לחוש ויש
תרצה  שלא לביתה בידה ותביאם שבת שהוא תשכח שמא
לפעמים  בחול אף הוא רגילות כי ראשה על ולקושרם לחזור
אינה  צורך לאיזה לביתה חוץ קטנים תכשיטין כשחולצת
בידה  אותם נושאת אלא וללבשם לחזור לעולם מקפדת
כן  לעשות כלל רגילות אין אבל ביתה עד לפעמים
המלבוש  מעיקר שהם וסרבל חגורה כגון גדולים בתכשיטין
אין  לפיכך ותלבשם שתחזור עד ממקומה הולכת ואינה
ואפילו  הטבילה אחר לביתה בידה תביאם שמא חוששין
אסורות  הבתולות) (וכן לטבילה צריכות שאינן זקנות נשים
בין  בגזרתם חכמים חלקו שלא אלו וחוטין ברצועות לצאת

לאשה: אשה

מותרת · שערה בתוך קלועין והרצועות החוטין ואם
להתיר  זהירה היא טבילה לה תזדמן שאם בהן לצאת
כמו  השער קליעת להתיר אסור שבשבת יום מבעוד קליעתה
רשת) מעשה עשוים (חלולים הם החוטין ואם שיתבאר
על  בחזקה ולהדקן למותחן יכולה שאינה אריגה) (מעשה
מותרת  חוצצים ואינן בהן באים המים כך ומפני ראשה
ובלבד  שערה בתוך קלועין שאינן אף בשבת בהן לצאת
ללכלכם  שלא עליהם מקפדת היא שאז מזוהבין יהיו שלא
מטונפות  יהיו לא וכן טבילה קודם מעליה ומסירתן במים
כדי  טבילה קודם להסירם עליהם ג"כ שמקפדת לפי בטיט
מן  בעלייתה בשרה על ויטנוף במים הטיט ימחה שלא

: הטבילה

שאין ‚ מפני בצוארה הכרוכין בחוטין לצאת אשה מותרת

הסתם  ומן צוארה סביב בחזקה להדקם עצמה חונקת אשה
אבל  בהם באים שהמים חוצצים אינם וא"כ רפוים הם
ויש  לבה כנגד בצוארה שתולה בגד והוא שבצוארה בקטלא
רצועה  בו ותוחבת למכנסיים שעושים כעין שנצים מקום לו
לפי  בה לצאת אסורה צוארה סביב הרצועה וקושרת רחבה
בשר  כבעלת שתראה כדי זו ברצועה עצמה חונקת שהיא
חציצה  זו והרי מזיקתה אינה רחבה שהרצועה שמתוך

רצועה  אם ואף חוצצת בטבילה שאינה צוארה על רפויה זו
גזירה  בזהב ומצוייר חשוב הוא אם זה בבגד לצאת אסורה
הנשים  כדרך לחברותיה נויו להראות מעליה תחלצנו שמא
תשכח  ואח"כ לזו זו תכשיטיהן ומראות שחצניות שהן

: הרבים ברשות אמות ד' בידה ותביאנו שבת שהוא

מצחה „ על ציץ כמין והוא בטוטפת אשה תצא לא וכן
כמין  ג"כ והוא בשרביטין ולא לאוזן מאוזן לה ומגיע
ומכאן  מכאן לחייה על לה ותולה ראשה על שכורכתו ציץ
והוא  צבעונין מיני של שהם בין וזהב כסף של שהם בין
תשלפם  שמא לחוש יש שאז לשבכה תפורים שאינן
לחוש  אין לשבכה תפורים הם אם אבל לחברותיה להראותה

שערה. תגלה שלא השבכה עם תחלצם לא שודאי לכך

חוששת  שאינה בתולה אבל בנשואה אמורים דברים במה
הם  אם אף בהם לצאת שאסורה אומרים יש שערה לגילוי
נויה  להראות כדי השבכה עם תחלצם שמא בשבכה תפורים

בידה: ותביאם תשכח כך ואחר

צמר ‰ חוטי דהיינו צמר של כיפה והוא בכבול תצא לא
סביב  ומניחתו ציץ כשיעור אצבעות שתי ברוחב ארוגים
תשלפנו  שמא לחוש ויש ציץ במקום לתכשיט פניה

להראותו:

Â של חוטין בה שתולין מטלית דהיינו באיצטמא תצא לא
להפריח  לכלה אותה ותולין גלופקרין כעין צבעונין
מתביישה  היא פניה על זבוב לה יעמוד שאם הזבובים ממנה
וכמשוי  כלל לה תכשיט זה דבר ואין בו ומצטערת לטורדו

לו: צריכה שהיא אע"פ בו תצא לא ולכן הוא

אֿו  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

אינו  שהאדם בכך ההפלאה גודל יבאר [ומעתה

ורוצה  מאלקות וגילויים באורות להסתפק רוצה

הוא  כן הלא דלכאורה יתברך, ועצמותו במהותו לידבק

והרי  ביותר, והטוב הנעלה הדבר שרוצה האדם בטבע

בערך  שלא למעלה הוא יתברך ועצמותו מהותו

" (שהם והגילויים בעלמא מהאורות )."הארה

כי  בזה, ביותר גדול חידוש שיש שממשיך, וזהו

" היפך היא זו רבה אהבה אהבה כל של טבעית גדרי

:]ורצון  "

êøã ìò úåéäì øùôà éà åæ äðéçááù íâäå
úðéçá ,äáøãà íà éë ,"åéæî ïéðäðå ïéáùåé"
øðä úåììëúäå ìåèéáëå ,úåàéöîá ìåèéá
ìèáúäì äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ,ä÷åáàá

.'åë åéæî ÷ø ïéðäð úåéäìî åúåîöòå åúåäîá
רק  הוא דבר לאיזה והרצון האהבה כלל, בדרך
חפץ  כן ועל ממנו, והנאה תענוג לנפשו שיגיע לפי
משא"כ  ממנו, ויהנה שיתענג כדי אליו ומשתוקק
ממנו  ליהנות יוכל לא סיבה שמצד מאד יקר דבר
יקרות  אבנים ולמשל, ההוא. לדבר ישתוקק לא
שרים  כמו בהם הרגיל שרק לעין, המבהיקים
בני  משא"כ מהם, ומתענגים בהם מבינים ומלכים
אין  יקרות באבנים כלל השגה להם שאין הכפרים

אליהם. וחפיצה חשיקה להם

מ"זיו  רק הם האדם ועונג שהנאת בעניננו, וכך
משא"כ  השגה, להיות יכולה זה באור כי השכינה",
לגמרי  למעלה שהוא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה
אלא  ועונג, השגה שום שייך לא הנבראים, מגדר

דמיון אדרבה  דרך "על במציאות", "ביטול רק ,
ונשאר  שמתבטל ונורא גדול מלך לפני אדם בבוא

כלל". חיות בלי דומם כאבן

ברצון  הנפש שתתפעל רואים אנו מקום ומכל
ועצמותו  במהותו לדבקה נפלא וחפץ ותשוקה
מאומה, ויתענג ויהנה ישיג שלא אע"פ יתברך,

וכל. מכל לגמרי ממציאותו יתבטל ואדרבה,

- אדם" נשמת ה' "נר בפירוש בתניא וכמבואר
למשל  היא נשמתם אדם, הקרוים שישראל "פירוש,
מפני  בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור
ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש שאור
כלום  יאיר ולא יכבה שעי"ז ואף . . למעלה בשרשו
במציאות  אורו יתבטל בשרשו למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו. חפץ הוא בכך אעפ"כ בשרשו,
מן  ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה חפצה . . האדם
ב"ה, החיים חיי בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגוף
במציאות  שם ותתבטל ואפס אין שם שתהי' הגם
ועצמותה  ממהותה מאומה ממנה ישאר ולא לגמרי
(ומצד  בטבעה" וחפצה רצונה זה אעפ"כ הראשון,
להפקיר  מוכן מישראל אדם כל זה וטבע זו אהבה

השם). קידוש על נפשו ולמסור חייו את

נר  "ביטול הוא זה לביטול משל עוד
בסמיכות  הנמצא קטן נר כמשל והוא באבוקה",
אל  בטבעו נמשך הנר שאור גדולה, לאבוקה
ונעשה  האבוקה באש נכלל הנר שאור עד האבוקה

ממנה. חלק

ìò øëæä úìòî åîë ,øëã úðéçá '÷ð åæ äáäàå
øëæä ë"àùî ,úåì÷ ïúòã íéùð éë ,äá÷ðä
ì"ðä äáø äáäà úðéçáù åäæå .úòã øá àåäù
àìå ø÷éòä øçåáù ,÷æç úòã àåäù ,øëã '÷ð
åðéàå ,'åë ùé úðéçáá 'éäé àìù íâä ,ìôèä
ïéðäð ,åúåäî ìò øàùð 'éäéù óà ìôèä õôç

.'åë åéæî
בחינת  נקראת זו שאהבה הטעם יובן ובזה
בכך  היא הנקבה על הזכר מעלת הנה כי "זכר",
דעתן  "נשים רז"ל וכמאמר חזקה, דעת לו שיש
דורשת  כזו רבה שאהבה זה, בענין וכך קלה",
שרוצה  הוא האדם שטבע היות חזקה", "דעת
ואילו  ועונג, הנאה ולהרגיש במציאותו להישאר
באלקות, ותענוג הנאתו על לוותר האדם צריך כאן
באור  חפץ שאינו היינו ב"העיקר", לבחור בכדי
(בטל  "עמך" נקראים שהם בלבד, השכינה וזיו
להכלל  שרצונו אלא עצמו), להקב"ה וטפל
האדם  מתבטל שעי"ז אף יתברך, ועצמותו במהותו

לגמרי. ממציאותו

שלימה, דיעה בעל ש"הוא "זכר", בחינת וזוהי
להתאוות". שראוי לדבר ומתאוה

ìë éàãëå ,íééç øå÷î '÷ð åæ äðéçá íâù ô"òàå
éëä åìéôà ,ïãò ïâì éúéì ìéáùá íðäéâã íéøåñé

ì"ðë êîò úðéçá ÷ø àåäéáâì ììë êåøò åðéàå ,
ìëù ,á"äåòä àøáð ã"åéá éë ,ä"á óåñ ïéà øåà
àì ïëìå .äãå÷ð úðéçá àìà åðéà á"äåòä úðéçá
.åìù äéîøâìä ìéáùá ø÷éò ìôèä úåùòì õåôçé
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולא  "העיקר לבחור כדי חזקה" ב"דעת הצורך
שהעונג  הידוע פי על יותר, עוד יובן הטפל"
שום  שאין ביותר נפלא עונג הוא עדן בגן מאלקות
אחר, (גבי רז"ל אמרו שלכן כלל, לו דומה עונג
כדי  בגיהנם היסורים כל שכדאי אבוי') בן אלישע
ונמצא, השכינה, מזיו וליהנות עדן לגן ליכנס
- חיים") ("מקור האמיתיים החיים הוא זה שעונג
אין  (אור ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי מקום, ומכל
טפל  דבר כמו רק הם אלה חיים ב"ה) סוף
נברא  ביו"ד רז"ל שאמרו מה שזהו ("עמך").
בעלמא, נקודה בחינת היא שהיו"ד הבא, העולם
בעולם  לישראל המתגלה האלקי שהאור להורות,
הקב"ה  לגבי בעלמא נקודה כמו אלא אינו הבא

ובעצמו. בכבודו

יבחור  חזקה דעת לו שיש מי ולפיכך
הגדלת  על לוותר צריך זה שבגלל אף ב"העיקר",
ועונג  הנאת היינו (לגרמי'), ושלימותו מציאותו

באלקות. נפשו

,ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù äðùîá '÷ðä åäæå
÷ø åðéàù ,ñøô '÷ð "åéæî ïéðäð" úðéçáù

ïëìå ,êîçì áòøì ñåøô àìä ïåùìî ,äñåøô
àáàúùàì íà éë ,äæ åéæå åæ äñåøôá õôç åðéà
øåà úåéîöòá ìåèéá úðéçáá ,àëìîã àôåâá
àìë ì"ðä äñåøô íù øùà ,'åë ä"á óåñ ïéà

.ñåðéé÷åàá äôèë ,éáéùç ùîî
- פרס לקבל מנת על שלא - לשמה ה' עבודת
יהי' לא ובמצות בתורה האדם שעסק ג"כ כוללת
בלשונם  דייקו וחז"ל העוה"ב, לחיי לזכות כדי
לשון  נקטו (ולא פרס" לקבל מנת על "שלא
שאין  הטעם גם נרמז זה שבלשון לפי - "שכר")
הבא, העולם חיי בשביל ה' את לעבוד לאדם ראוי
רק  שהוא "פרוסה", מלשון גם הוא "פרס" כי
השכינה" ש"זיו והיינו, הדבר", מכל בלבד "חלק
אוקיינוס  בים כטיפה אלא אינו הבא בעולם המאיר
סוף  אין אור לגבי בעלמא) ונקודה יו"ד (בחינת
מלשון  "פרס" נקרא ולכן ובעצמו, בכבודו ב"ה
שאיפתו  הרי בזה מתבונן וכשאדם פרוסה.
דמלכא" בגופא "לאשתאבא תהיינה ותשוקתו

מהות  המלך, עצמיות עם ועצמותו (להתאחד ו
יתברך).
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רוכב ÂÈÈ‰Â(יז) קב"ה עביד קא מאי בליליא שאמרו
עולמות  אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על
כרביא  זוטרי אנפי שנקרא מט"ט בחי' הוא כרוב  פי'
צמצום  בחי' והוא כו' אדם לגבי המוחין קטנות בבחי'
עולמות  אלף בח"י זה קל כרוב בחי' ע"י שיורד השפע
מרבותיים  אלפים ב' וחסר רבותים אלקים רכב שנקראים
הוא  והענין כו' שאינן כמארז"ל אלפים ח"י הן ע"כ
שיורד  אותיות בצירוף וההשפע' ההמשכה דבחינת
שלו  קל כרוב על שרוכב ע"י ה"ז הקטנות בבחי' בליל'
בשם  שנקרא אותיות צירופי שהן אלף בח"י בו ושט
אדם  שבחי' אותיות בהיפוך ברוך אותיות שהוא כרוב
מוחין  המשכת בבחינת הוא בברוך כשכורע דגדלות
כשמתצמצם  אך כנ"ל דוקא שבראש ממוחין דגדלות
בהיפך  כרוב נקרא אז בע"ג מלאכים לידי לבא זה אור
אלקים  דרכב קרא דהאי סיומא דהנה וד"ל כו' אותיות
בם  אד' פי' בקדש סיני בם אדני מ"ש הוא כו' רבותיים
רכב  שנקרא זו במרכבה שמלובש המל' בחי' הוא

שנמשך  כמו הנה אך כו' דוקא אלהים דשם רכב אלהים
צירופי  ע"י ואלקים אד' דשם האלקים שפע בחי'
נמשך  כן כו' בע"ג במלאכים הנ"ל כרוב דבחי' אותיות

ב  בתורה ע"י ב"ה מא"ס והמשכות אותיות צירופי חי'
ירידת  אחרי גם והרי בקדש סיני וזהו סיני בהר שניתנה
לי  ועשו כתיב יום ארבעים לבסוף סיני הר מן משה
בדברים  שכינה גלוי בחי' להיות בתוכם ושכנתי מקדש
וכסף  זהב כמו בגשמיות המשכן נעשה שמהן גשמיים
סוסיך: על תרכב כי וזהו וכו' וקרשים ויריעות ונחשת

'ÈÁ·˘'בחי כי סוסים בשם נקראו הללו המשכות
הסוס  ענין כי סוסים נקראו אותיות צירופי
שזה  למטה ויורד שמתגלה האור התגלות בחי' הוא
למקום  הרוכב יבוא הסוס ע"י עד"מ כמו לסוס נמשל
מטה  למטה לבא האור המשכת ירידת כך רחוק
שנושאים  הרבה אותיות צירופי ע"י הוא יותר למרחוק
אלהים  רכב וזהו כו' למרחוק אותו ומורידין האור את

כו': אותיות צירופי בחי' הוא זה רכב כו' רבותיים
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אינו  שהאדם בכך ההפלאה גודל יבאר [ומעתה

ורוצה  מאלקות וגילויים באורות להסתפק רוצה

הוא  כן הלא דלכאורה יתברך, ועצמותו במהותו לידבק

והרי  ביותר, והטוב הנעלה הדבר שרוצה האדם בטבע

בערך  שלא למעלה הוא יתברך ועצמותו מהותו

" (שהם והגילויים בעלמא מהאורות )."הארה

כי  בזה, ביותר גדול חידוש שיש שממשיך, וזהו

" היפך היא זו רבה אהבה אהבה כל של טבעית גדרי

:]ורצון  "

êøã ìò úåéäì øùôà éà åæ äðéçááù íâäå
úðéçá ,äáøãà íà éë ,"åéæî ïéðäðå ïéáùåé"
øðä úåììëúäå ìåèéáëå ,úåàéöîá ìåèéá
ìèáúäì äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ,ä÷åáàá

.'åë åéæî ÷ø ïéðäð úåéäìî åúåîöòå åúåäîá
רק  הוא דבר לאיזה והרצון האהבה כלל, בדרך
חפץ  כן ועל ממנו, והנאה תענוג לנפשו שיגיע לפי
משא"כ  ממנו, ויהנה שיתענג כדי אליו ומשתוקק
ממנו  ליהנות יוכל לא סיבה שמצד מאד יקר דבר
יקרות  אבנים ולמשל, ההוא. לדבר ישתוקק לא
שרים  כמו בהם הרגיל שרק לעין, המבהיקים
בני  משא"כ מהם, ומתענגים בהם מבינים ומלכים
אין  יקרות באבנים כלל השגה להם שאין הכפרים

אליהם. וחפיצה חשיקה להם

מ"זיו  רק הם האדם ועונג שהנאת בעניננו, וכך
משא"כ  השגה, להיות יכולה זה באור כי השכינה",
לגמרי  למעלה שהוא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה
אלא  ועונג, השגה שום שייך לא הנבראים, מגדר

דמיון אדרבה  דרך "על במציאות", "ביטול רק ,
ונשאר  שמתבטל ונורא גדול מלך לפני אדם בבוא

כלל". חיות בלי דומם כאבן

ברצון  הנפש שתתפעל רואים אנו מקום ומכל
ועצמותו  במהותו לדבקה נפלא וחפץ ותשוקה
מאומה, ויתענג ויהנה ישיג שלא אע"פ יתברך,

וכל. מכל לגמרי ממציאותו יתבטל ואדרבה,

- אדם" נשמת ה' "נר בפירוש בתניא וכמבואר
למשל  היא נשמתם אדם, הקרוים שישראל "פירוש,
מפני  בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור
ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש שאור
כלום  יאיר ולא יכבה שעי"ז ואף . . למעלה בשרשו
במציאות  אורו יתבטל בשרשו למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו. חפץ הוא בכך אעפ"כ בשרשו,
מן  ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה חפצה . . האדם
ב"ה, החיים חיי בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגוף
במציאות  שם ותתבטל ואפס אין שם שתהי' הגם
ועצמותה  ממהותה מאומה ממנה ישאר ולא לגמרי
(ומצד  בטבעה" וחפצה רצונה זה אעפ"כ הראשון,
להפקיר  מוכן מישראל אדם כל זה וטבע זו אהבה

השם). קידוש על נפשו ולמסור חייו את

נר  "ביטול הוא זה לביטול משל עוד
בסמיכות  הנמצא קטן נר כמשל והוא באבוקה",
אל  בטבעו נמשך הנר שאור גדולה, לאבוקה
ונעשה  האבוקה באש נכלל הנר שאור עד האבוקה

ממנה. חלק

ìò øëæä úìòî åîë ,øëã úðéçá '÷ð åæ äáäàå
øëæä ë"àùî ,úåì÷ ïúòã íéùð éë ,äá÷ðä
ì"ðä äáø äáäà úðéçáù åäæå .úòã øá àåäù
àìå ø÷éòä øçåáù ,÷æç úòã àåäù ,øëã '÷ð
åðéàå ,'åë ùé úðéçáá 'éäé àìù íâä ,ìôèä
ïéðäð ,åúåäî ìò øàùð 'éäéù óà ìôèä õôç

.'åë åéæî
בחינת  נקראת זו שאהבה הטעם יובן ובזה
בכך  היא הנקבה על הזכר מעלת הנה כי "זכר",
דעתן  "נשים רז"ל וכמאמר חזקה, דעת לו שיש
דורשת  כזו רבה שאהבה זה, בענין וכך קלה",
שרוצה  הוא האדם שטבע היות חזקה", "דעת
ואילו  ועונג, הנאה ולהרגיש במציאותו להישאר
באלקות, ותענוג הנאתו על לוותר האדם צריך כאן
באור  חפץ שאינו היינו ב"העיקר", לבחור בכדי
(בטל  "עמך" נקראים שהם בלבד, השכינה וזיו
להכלל  שרצונו אלא עצמו), להקב"ה וטפל
האדם  מתבטל שעי"ז אף יתברך, ועצמותו במהותו

לגמרי. ממציאותו

שלימה, דיעה בעל ש"הוא "זכר", בחינת וזוהי
להתאוות". שראוי לדבר ומתאוה

ìë éàãëå ,íééç øå÷î '÷ð åæ äðéçá íâù ô"òàå
éëä åìéôà ,ïãò ïâì éúéì ìéáùá íðäéâã íéøåñé

ì"ðë êîò úðéçá ÷ø àåäéáâì ììë êåøò åðéàå ,
ìëù ,á"äåòä àøáð ã"åéá éë ,ä"á óåñ ïéà øåà
àì ïëìå .äãå÷ð úðéçá àìà åðéà á"äåòä úðéçá
.åìù äéîøâìä ìéáùá ø÷éò ìôèä úåùòì õåôçé
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולא  "העיקר לבחור כדי חזקה" ב"דעת הצורך
שהעונג  הידוע פי על יותר, עוד יובן הטפל"
שום  שאין ביותר נפלא עונג הוא עדן בגן מאלקות
אחר, (גבי רז"ל אמרו שלכן כלל, לו דומה עונג
כדי  בגיהנם היסורים כל שכדאי אבוי') בן אלישע
ונמצא, השכינה, מזיו וליהנות עדן לגן ליכנס
- חיים") ("מקור האמיתיים החיים הוא זה שעונג
אין  (אור ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי מקום, ומכל
טפל  דבר כמו רק הם אלה חיים ב"ה) סוף
נברא  ביו"ד רז"ל שאמרו מה שזהו ("עמך").
בעלמא, נקודה בחינת היא שהיו"ד הבא, העולם
בעולם  לישראל המתגלה האלקי שהאור להורות,
הקב"ה  לגבי בעלמא נקודה כמו אלא אינו הבא

ובעצמו. בכבודו

יבחור  חזקה דעת לו שיש מי ולפיכך
הגדלת  על לוותר צריך זה שבגלל אף ב"העיקר",
ועונג  הנאת היינו (לגרמי'), ושלימותו מציאותו

באלקות. נפשו

,ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù äðùîá '÷ðä åäæå
÷ø åðéàù ,ñøô '÷ð "åéæî ïéðäð" úðéçáù

ïëìå ,êîçì áòøì ñåøô àìä ïåùìî ,äñåøô
àáàúùàì íà éë ,äæ åéæå åæ äñåøôá õôç åðéà
øåà úåéîöòá ìåèéá úðéçáá ,àëìîã àôåâá
àìë ì"ðä äñåøô íù øùà ,'åë ä"á óåñ ïéà

.ñåðéé÷åàá äôèë ,éáéùç ùîî
- פרס לקבל מנת על שלא - לשמה ה' עבודת
יהי' לא ובמצות בתורה האדם שעסק ג"כ כוללת
בלשונם  דייקו וחז"ל העוה"ב, לחיי לזכות כדי
לשון  נקטו (ולא פרס" לקבל מנת על "שלא
שאין  הטעם גם נרמז זה שבלשון לפי - "שכר")
הבא, העולם חיי בשביל ה' את לעבוד לאדם ראוי
רק  שהוא "פרוסה", מלשון גם הוא "פרס" כי
השכינה" ש"זיו והיינו, הדבר", מכל בלבד "חלק
אוקיינוס  בים כטיפה אלא אינו הבא בעולם המאיר
סוף  אין אור לגבי בעלמא) ונקודה יו"ד (בחינת
מלשון  "פרס" נקרא ולכן ובעצמו, בכבודו ב"ה
שאיפתו  הרי בזה מתבונן וכשאדם פרוסה.
דמלכא" בגופא "לאשתאבא תהיינה ותשוקתו

מהות  המלך, עצמיות עם ועצמותו (להתאחד ו
יתברך).
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dxe` ixry

רוכב ÂÈÈ‰Â(יז) קב"ה עביד קא מאי בליליא שאמרו
עולמות  אלף בח"י ושט שלו קל כרוב על
כרביא  זוטרי אנפי שנקרא מט"ט בחי' הוא כרוב  פי'
צמצום  בחי' והוא כו' אדם לגבי המוחין קטנות בבחי'
עולמות  אלף בח"י זה קל כרוב בחי' ע"י שיורד השפע
מרבותיים  אלפים ב' וחסר רבותים אלקים רכב שנקראים
הוא  והענין כו' שאינן כמארז"ל אלפים ח"י הן ע"כ
שיורד  אותיות בצירוף וההשפע' ההמשכה דבחינת
שלו  קל כרוב על שרוכב ע"י ה"ז הקטנות בבחי' בליל'
בשם  שנקרא אותיות צירופי שהן אלף בח"י בו ושט
אדם  שבחי' אותיות בהיפוך ברוך אותיות שהוא כרוב
מוחין  המשכת בבחינת הוא בברוך כשכורע דגדלות
כשמתצמצם  אך כנ"ל דוקא שבראש ממוחין דגדלות
בהיפך  כרוב נקרא אז בע"ג מלאכים לידי לבא זה אור
אלקים  דרכב קרא דהאי סיומא דהנה וד"ל כו' אותיות
בם  אד' פי' בקדש סיני בם אדני מ"ש הוא כו' רבותיים
רכב  שנקרא זו במרכבה שמלובש המל' בחי' הוא

שנמשך  כמו הנה אך כו' דוקא אלהים דשם רכב אלהים
צירופי  ע"י ואלקים אד' דשם האלקים שפע בחי'
נמשך  כן כו' בע"ג במלאכים הנ"ל כרוב דבחי' אותיות

ב  בתורה ע"י ב"ה מא"ס והמשכות אותיות צירופי חי'
ירידת  אחרי גם והרי בקדש סיני וזהו סיני בהר שניתנה
לי  ועשו כתיב יום ארבעים לבסוף סיני הר מן משה
בדברים  שכינה גלוי בחי' להיות בתוכם ושכנתי מקדש
וכסף  זהב כמו בגשמיות המשכן נעשה שמהן גשמיים
סוסיך: על תרכב כי וזהו וכו' וקרשים ויריעות ונחשת

'ÈÁ·˘'בחי כי סוסים בשם נקראו הללו המשכות
הסוס  ענין כי סוסים נקראו אותיות צירופי
שזה  למטה ויורד שמתגלה האור התגלות בחי' הוא
למקום  הרוכב יבוא הסוס ע"י עד"מ כמו לסוס נמשל
מטה  למטה לבא האור המשכת ירידת כך רחוק
שנושאים  הרבה אותיות צירופי ע"י הוא יותר למרחוק
אלהים  רכב וזהו כו' למרחוק אותו ומורידין האור את

כו': אותיות צירופי בחי' הוא זה רכב כו' רבותיים

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

'ÈÙÂ'ג שיש ידוע הנה כי הוא דוקא ברכות מאה ענין
ובלב  במוח הנשמה משכן ונשמה, רוח נפש בחי'
החיים  רוח והנה כו', בכבד והנפש החיים רוח שורה
רואים  שאנו ועד"מ עשירי חלק רק מנשמה מקבל שבלב
המדה  בהתגלות באה שהשיג ההשגה כל לא כי
ואהבת  ועי"ז כל"ח קמי' שכולא איך באלקות כשמתבונן
הי' כי שבלב במדה למטה באה המוח השגת כל לא כו'
בלבד  עשירי חלק שמקבל רק ממש הנפש לכלות בא
רק  ג"כ מקבל מרוח הנפש וכן ההשגה, מקצת רק והוא
ה' נשבע כ' הנה כי למעלה הענין וכן בלבד, מעשר
בחי' הוא עולם נפש, שנה עולם שיש כידוע בנפשו
את  המחי' אלקות חיות הוא נפש הזמן, הו"ע שנה מקום,
ידון  לא וכמ"ש מהנפש גבוה רוח ובחי' והזמן, המקום
למטה  נמשך לא שלמעלה רוח שבחי' באדם רוחי

ישים  אם כ' והנה ממרום, רוח עלינו יערה עד וכמ"ש
אליו  שישים שע"י יאסוף אליו ונשמתו רוחו לבו אליו
מאה  וזה"ע שלמעלה ונשמה רוח לבחי' יגיע עי"ז לבו
וזהו  בהתגלות, למטה שנמשך נשמה בחי' הוא ברכות
המשפטים  ואלה וכמ"ש עשיי' ל' שפי' ישים אם פי'
רק  שהוא ישים שאם שאעפ"י שפירושו תשים, אשר
חיות  קצת לו שיש אף לאדם לו יתרון מה כי בלבד עשיי'
ונשמתו  רוחו עי"ז אעפ"כ בלבד, עשיי' רק הוא הרי מ"מ
ונשמה  רוח לבחי' ויגיע יעלה שעי"ז יאסוף אליו
בכי"ו  לברך אדם שחייב ברכות מאה וזה"ע שלמעלה,
בהם  שנותינו מימי ויום יום שבכל אברכך בכי"ו וכמ"ש
להמשיך  צריך ימים שס"ה יש שנה ובכל שנה שבעים
וזהו  ממש, למטה אלקות התגלות בתחתונים דירה בחי'

המצות. בברכת הדבור שע"י ההמשכה הכל

awri yxyi mi`ad

w"tl g"xfz zeny 't w"y mei ,c"qa
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â צריך לזה הנ"ל אופנים  מב' היניקה להכרית כדי
הוא  כו' פיות שתי של והחרב פיות, שתי של חרב
שע"י  בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות מ"ש בחי'
כו'. פיות שתי של חרב נעשה עי"ז בגרונם אל רוממות
וורידין, וושט קנה בחי' ג' יש בגרון דהנה הוא והענין
ושר  האופי' ושר המשקי' שר פרעה שרי ג ' שזהו"ע
בגרון  יש ולכן הגרון, מצר בחי' הוא מצרים כי הטבחים,

כמו והנה כנ"ל. כו' פרעה שרי בלעו"ז ג' מצרים שיש
ג"כ  יש פרעה שרי ג' וכן דקדושה, מצרים יש כמ"כ
יש  בקנה כי קנה, בחי' זהו המשקי' שר והנה בקדושה,
תלת  וכמשארז"ל וללב לריאה נמשך שממנו המוח גידי
פריש  וחד לליבא פריש וחד לריאה פריש חד הוי קני
לחלוחית  ששואב לפי המשקי', שר נק' ולכן כו', לכבדא
כל  מצמיחים שמים כמו והנה כו'. וללב לריאה שבמוח
בחי' ממשיך המשקי' שר נק' הקנה וכך תענוג, מיני
הגן  את להשקות מעדן יוצא ונהר וכמ"ש באלקו' תענוג
ממשיך  מעדן היוצא ונהר עליון תענוג בחי' הוא עדן
תענוג, בחי' ממשיך הקנה כמ"כ כו', בגן התענוג בחי'
כו', חכמה מבחי' שהקנה בינה קנה חכ' קנה כתיב דהנה

איך  באלקו' כשמתבונן דהיינו תענוג בחי' נמשך ועי"ז
דעתו  ויעמיק כלל אליו ערוך ואין שניתי לא הוי' שאני
יש  שבקנה וזהו בתענוגים, אהבה לו נולד עי"ז מאד בזה
הוי' פעמים ששה בגי' הכולל עם וקנה טבעות, ששה
מדות  ששה בבחי' הוי' ש' בחי' ממשיך שהקנה והיינו
המשקי' שר ענין וזהו כו'. במדות מוחין המשכת דהיינו
בתענוגי', אהבה תענוג בחי' שממשיך תפלה שבבחי'
סדרים  ג"ן בחי' הגן את להשקות שנאמר בתורה וגם
עיון  ענין זהו בתורה עליון תענוג בחי' שנמשך דאורייתא
כו' תענוג בחי' נמשך עי"ז התורה שע"י התורה,
את  שמוזג הוא המשקי' שר והנה כו'. מהתורה שמתענג
שיהי' צריך בתורה וכך מים, ע"י הוא והמזיגה היין,
בחי' שהוא תורה של יינה בחי' הוא יין ביין, מים מזיגה
דברי  עלי ערבים תושבע"פ בחי' הוא ומים תושב"כ,
המשקי' שר וזה"ע כו', תורה של מיינה יותר סופרי'
מכרית  הוא עי"ז והנה בינה, קנה חכ' קנה בחי' דקדושה
לפי  שמגביהים גבוה ממקום שיונקי' היניקה את
לקבל  להם א"א חכ' בחי' ע"י נמשך שכשההמשכה

ביטול. בחי' הוא שחכ' לפי יניקה,
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

יט.
íöòá úåçåëäå úåæåðâä úåøéôñä ìù íàöîéä ïôåà
ùåãéçä øàáî äæ éô ìòå íéìùî 'á éô ìò ùôðä

.äøåú ïúîáù éåìéâá
נמשך הקו אור כי  נ "ע הרבי  ביאר הקודם בפרק
אופן  מהו היטב  שנבין  מנת ועל  הגנוזות, מהספירות
הקו  אור האצלת לצורך הגנוזות הספירות  של הצמצום
את זה בפרק לפרט מקדים הבא), במאמר שיבאר (כפי
הצמצום. לפני הגנוזות ספירות  עשר של מציאותן  אופן

àåä ïéðòäåøå÷îå ùøùáã å"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã
íù ùé óåñ ïéà øåàá ìåìëù åîë å÷äשל øùòגדר

,ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå úåøéôñ אור שרש 
הגבול.

ïéðòåלכך הסיבה נקראותïäùכלומר הספירות, -úåæåðâ
åá íéãçåéîå íéìåìë ïäù åðééä óåñ ïéà øåàá úåîìòðå
úåàéöî úðéçáá úåéäì ïîöòì úåàéöî úðéçáá ïðéàù

'åë äðéáå äîëç úåàéöîá ïîöò éðôá úøëéð הן שלכן -
'גנוזות' íåìùåנקראות ñç éåáéø íåù íéôéñåî íðéàå ,

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá כמשהו חלילה אותן שנחשיב
הצמצום. לפני סוף  האין  על נוסף

åîëåש מהנפש , לזה ìëהמשל äá úììåëù ùôðä
,'åë àéä úçà ùôðä íå÷î ìëî ,úåçëä שהתבאר כפי -

נעשית לא הנפש כוחות שהתחלקות הראשון במאמר
גם זו להתחלקות מקור יש  אלא בלבד, האברים  ידי על
הנפש ועצם במקור מציאותם אופן אבל הנפש. בעצם 
אלא נפרדים , ככוחות וניכרים מתגלים  שהם  באופן אינו 

התחלקות. ללא כאחד הנפש  בעצמות כלולים  הם
ïë åîëלמעלה íéôéñåîבנמשל íðéà úåøéôñ øùòä

éåáéøלפני סוף אין האור של הפשוטה באחדות
ריבויåë'.הצמצום מוסיפים לא  הנפש  שכוחות כשם

עצמה. בנפש
הוא סוף  אין באור שהם כפי  האורות ששרש זה ענין
ריבוי של  באופן ולא ופשיטות אחדות  של באופן
באופן  כשנתבונן שכן) (ומכל יותר יובן והתחלקות,

סוף: אין  באור הכלים  שרשי של מציאותן
óåñ ïéà øåàá ïäù åîë íéìëä éùøùá íâ àåä ïë åîëã
òãåðëå ,íåìùå ñç úåàéöî úðéçáá ïðéàù àåä êåøá

åîéùøä úåéúåàã שהתבאר כפי הכלים, שרשי  שהן -

הצמצום, שלפני הרשימו באותיות שרשם שהכלים
הנה סוף, שבאין הגבול כח ÷íãåשהוא ïäù åîë
ììë úåéúåà úåàéöîá ïðéà íåöîöäנרגש לא כלומר -

קיימות שהן  למרות  אותיות, של ענין שום סוף  אין באור
øîàîáשם òåãéëå של14הזוהר ההתעוררות שבתחילת

לעולמות העליון  éìâåôéìâהרצון óעילאה åë'בטהירו 
"גליפה " להיות צריך היה האותיות התהוות בשביל -
שאין  היינו סוף, האין של העליון בטוהר חריטה  כלומר

ממש, סוף האין בתוך  "גליפה  אלא נוסף משהו åîëåהן 
,øçà íå÷îá øàáúðù

- הנה הכלים, בשרש  כך úåøåàäואם  éùøùá ïëù ìëå
ä"î éìá úðéçáá ïäù לכלים ביחס כלל åë',(מהות)

äøéôñ äîëç úåéäì úå÷ìçúä íäá ïéàù ïáåî àìéîîå
íúåäî íöòáù øçàîã ,'åë äãáì äøéôñ äðéáå äãáì

סוף אין úåàéöîבאור úðéçáá íðéàניכרתéøä àìéîî
úåãçàå áåøéò úðéçáá íä15.'åë

äæ ïéáäìå,וביה מיניה סתירה  כאן יש  דלכאורה -êéà
úåøéôñ øùò íù ùéù àåä גדר של ענין  כלומר -

שונות בחינות לעשר דוקא íäáוהתחלקות  ùé éøäå-
ספירות עשר äøåáâåבאותן  ãñç åîë íéëôä úåâéøãî

ùà åîë ïäù,גבורה -íéîåחסד -äðéáå äîëç ïëå)
ïë íâמזה זה הפכיים שåë'),הם אומריםומצד אנו  ני 

והתאחדות? עירוב בבחינת שהן
לפני ואחדות בעירוב שהן  שהסיבה נפרש ואולי
במשל, הנפש בעצם שהם כפי שהכוחות כיון הצמצום,
בנמשל, סוף אין באור במקורן שהן  כפי  הספירות וכן 
לשני? אחד מנגדים לא  וממילא יותר חלשים הם הרי 

- נ "ע הרבי זאת àåäùשולל åîë çë ìë éøä úîàáå
íéìåìë íä êéàå øúåéá ó÷åúá àåä éøä éîöòכשהם

שלהם  העצמיות ומתגלה הנפש, áåøéòבעצם úðéçáá
.äæ íò äæ úåãçàúäå

,äâùäî äìòîì åäæ úîàá äðäלא באמת השכל -
הוא שני  ומצד בעצמיותו קיים דבר איך להבין מסוגל

ומאוחד. מהשגהêàמעורב למעלה באמת שזה למרות
ìëùä ùåçá ùâøðå äàøð äæמסוגל לא  השכל כלומר -

ומרגיש חש  השכל אבל זה, את ולהשיג  íùלהבין ïäù
הנפש בעצם הכוחות -'åë úåãçàúäá
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א.14. טו, א, חלק ל'אחדות'.15.זוהר 'עירוב' בין ההבדל זה פרק בסוף ראה



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

'ÈÙÂ'ג שיש ידוע הנה כי הוא דוקא ברכות מאה ענין
ובלב  במוח הנשמה משכן ונשמה, רוח נפש בחי'
החיים  רוח והנה כו', בכבד והנפש החיים רוח שורה
רואים  שאנו ועד"מ עשירי חלק רק מנשמה מקבל שבלב
המדה  בהתגלות באה שהשיג ההשגה כל לא כי
ואהבת  ועי"ז כל"ח קמי' שכולא איך באלקות כשמתבונן
הי' כי שבלב במדה למטה באה המוח השגת כל לא כו'
בלבד  עשירי חלק שמקבל רק ממש הנפש לכלות בא
רק  ג"כ מקבל מרוח הנפש וכן ההשגה, מקצת רק והוא
ה' נשבע כ' הנה כי למעלה הענין וכן בלבד, מעשר
בחי' הוא עולם נפש, שנה עולם שיש כידוע בנפשו
את  המחי' אלקות חיות הוא נפש הזמן, הו"ע שנה מקום,
ידון  לא וכמ"ש מהנפש גבוה רוח ובחי' והזמן, המקום
למטה  נמשך לא שלמעלה רוח שבחי' באדם רוחי

ישים  אם כ' והנה ממרום, רוח עלינו יערה עד וכמ"ש
אליו  שישים שע"י יאסוף אליו ונשמתו רוחו לבו אליו
מאה  וזה"ע שלמעלה ונשמה רוח לבחי' יגיע עי"ז לבו
וזהו  בהתגלות, למטה שנמשך נשמה בחי' הוא ברכות
המשפטים  ואלה וכמ"ש עשיי' ל' שפי' ישים אם פי'
רק  שהוא ישים שאם שאעפ"י שפירושו תשים, אשר
חיות  קצת לו שיש אף לאדם לו יתרון מה כי בלבד עשיי'
ונשמתו  רוחו עי"ז אעפ"כ בלבד, עשיי' רק הוא הרי מ"מ
ונשמה  רוח לבחי' ויגיע יעלה שעי"ז יאסוף אליו
בכי"ו  לברך אדם שחייב ברכות מאה וזה"ע שלמעלה,
בהם  שנותינו מימי ויום יום שבכל אברכך בכי"ו וכמ"ש
להמשיך  צריך ימים שס"ה יש שנה ובכל שנה שבעים
וזהו  ממש, למטה אלקות התגלות בתחתונים דירה בחי'

המצות. בברכת הדבור שע"י ההמשכה הכל

awri yxyi mi`ad
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â צריך לזה הנ"ל אופנים  מב' היניקה להכרית כדי
הוא  כו' פיות שתי של והחרב פיות, שתי של חרב
שע"י  בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות מ"ש בחי'
כו'. פיות שתי של חרב נעשה עי"ז בגרונם אל רוממות
וורידין, וושט קנה בחי' ג' יש בגרון דהנה הוא והענין
ושר  האופי' ושר המשקי' שר פרעה שרי ג ' שזהו"ע
בגרון  יש ולכן הגרון, מצר בחי' הוא מצרים כי הטבחים,

כמו והנה כנ"ל. כו' פרעה שרי בלעו"ז ג' מצרים שיש
ג"כ  יש פרעה שרי ג' וכן דקדושה, מצרים יש כמ"כ
יש  בקנה כי קנה, בחי' זהו המשקי' שר והנה בקדושה,
תלת  וכמשארז"ל וללב לריאה נמשך שממנו המוח גידי
פריש  וחד לליבא פריש וחד לריאה פריש חד הוי קני
לחלוחית  ששואב לפי המשקי', שר נק' ולכן כו', לכבדא
כל  מצמיחים שמים כמו והנה כו'. וללב לריאה שבמוח
בחי' ממשיך המשקי' שר נק' הקנה וכך תענוג, מיני
הגן  את להשקות מעדן יוצא ונהר וכמ"ש באלקו' תענוג
ממשיך  מעדן היוצא ונהר עליון תענוג בחי' הוא עדן
תענוג, בחי' ממשיך הקנה כמ"כ כו', בגן התענוג בחי'
כו', חכמה מבחי' שהקנה בינה קנה חכ' קנה כתיב דהנה

איך  באלקו' כשמתבונן דהיינו תענוג בחי' נמשך ועי"ז
דעתו  ויעמיק כלל אליו ערוך ואין שניתי לא הוי' שאני
יש  שבקנה וזהו בתענוגים, אהבה לו נולד עי"ז מאד בזה
הוי' פעמים ששה בגי' הכולל עם וקנה טבעות, ששה
מדות  ששה בבחי' הוי' ש' בחי' ממשיך שהקנה והיינו
המשקי' שר ענין וזהו כו'. במדות מוחין המשכת דהיינו
בתענוגי', אהבה תענוג בחי' שממשיך תפלה שבבחי'
סדרים  ג"ן בחי' הגן את להשקות שנאמר בתורה וגם
עיון  ענין זהו בתורה עליון תענוג בחי' שנמשך דאורייתא
כו' תענוג בחי' נמשך עי"ז התורה שע"י התורה,
את  שמוזג הוא המשקי' שר והנה כו'. מהתורה שמתענג
שיהי' צריך בתורה וכך מים, ע"י הוא והמזיגה היין,
בחי' שהוא תורה של יינה בחי' הוא יין ביין, מים מזיגה
דברי  עלי ערבים תושבע"פ בחי' הוא ומים תושב"כ,
המשקי' שר וזה"ע כו', תורה של מיינה יותר סופרי'
מכרית  הוא עי"ז והנה בינה, קנה חכ' קנה בחי' דקדושה
לפי  שמגביהים גבוה ממקום שיונקי' היניקה את
לקבל  להם א"א חכ' בחי' ע"י נמשך שכשההמשכה

ביטול. בחי' הוא שחכ' לפי יניקה,
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

יט.
íöòá úåçåëäå úåæåðâä úåøéôñä ìù íàöîéä ïôåà
ùåãéçä øàáî äæ éô ìòå íéìùî 'á éô ìò ùôðä

.äøåú ïúîáù éåìéâá
נמשך הקו אור כי  נ "ע הרבי  ביאר הקודם בפרק
אופן  מהו היטב  שנבין  מנת ועל  הגנוזות, מהספירות
הקו  אור האצלת לצורך הגנוזות הספירות  של הצמצום
את זה בפרק לפרט מקדים הבא), במאמר שיבאר (כפי
הצמצום. לפני הגנוזות ספירות  עשר של מציאותן  אופן

àåä ïéðòäåøå÷îå ùøùáã å"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã
íù ùé óåñ ïéà øåàá ìåìëù åîë å÷äשל øùòגדר

,ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå úåøéôñ אור שרש 
הגבול.

ïéðòåלכך הסיבה נקראותïäùכלומר הספירות, -úåæåðâ
åá íéãçåéîå íéìåìë ïäù åðééä óåñ ïéà øåàá úåîìòðå
úåàéöî úðéçáá úåéäì ïîöòì úåàéöî úðéçáá ïðéàù

'åë äðéáå äîëç úåàéöîá ïîöò éðôá úøëéð הן שלכן -
'גנוזות' íåìùåנקראות ñç éåáéø íåù íéôéñåî íðéàå ,

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá כמשהו חלילה אותן שנחשיב
הצמצום. לפני סוף  האין  על נוסף

åîëåש מהנפש , לזה ìëהמשל äá úììåëù ùôðä
,'åë àéä úçà ùôðä íå÷î ìëî ,úåçëä שהתבאר כפי -

נעשית לא הנפש כוחות שהתחלקות הראשון במאמר
גם זו להתחלקות מקור יש  אלא בלבד, האברים  ידי על
הנפש ועצם במקור מציאותם אופן אבל הנפש. בעצם 
אלא נפרדים , ככוחות וניכרים מתגלים  שהם  באופן אינו 

התחלקות. ללא כאחד הנפש  בעצמות כלולים  הם
ïë åîëלמעלה íéôéñåîבנמשל íðéà úåøéôñ øùòä

éåáéøלפני סוף אין האור של הפשוטה באחדות
ריבויåë'.הצמצום מוסיפים לא  הנפש  שכוחות כשם

עצמה. בנפש
הוא סוף  אין באור שהם כפי  האורות ששרש זה ענין
ריבוי של  באופן ולא ופשיטות אחדות  של באופן
באופן  כשנתבונן שכן) (ומכל יותר יובן והתחלקות,

סוף: אין  באור הכלים  שרשי של מציאותן
óåñ ïéà øåàá ïäù åîë íéìëä éùøùá íâ àåä ïë åîëã
òãåðëå ,íåìùå ñç úåàéöî úðéçáá ïðéàù àåä êåøá

åîéùøä úåéúåàã שהתבאר כפי הכלים, שרשי  שהן -

הצמצום, שלפני הרשימו באותיות שרשם שהכלים
הנה סוף, שבאין הגבול כח ÷íãåשהוא ïäù åîë
ììë úåéúåà úåàéöîá ïðéà íåöîöäנרגש לא כלומר -

קיימות שהן  למרות  אותיות, של ענין שום סוף  אין באור
øîàîáשם òåãéëå של14הזוהר ההתעוררות שבתחילת

לעולמות העליון  éìâåôéìâהרצון óעילאה åë'בטהירו 
"גליפה " להיות צריך היה האותיות התהוות בשביל -
שאין  היינו סוף, האין של העליון בטוהר חריטה  כלומר

ממש, סוף האין בתוך  "גליפה  אלא נוסף משהו åîëåהן 
,øçà íå÷îá øàáúðù

- הנה הכלים, בשרש  כך úåøåàäואם  éùøùá ïëù ìëå
ä"î éìá úðéçáá ïäù לכלים ביחס כלל åë',(מהות)

äøéôñ äîëç úåéäì úå÷ìçúä íäá ïéàù ïáåî àìéîîå
íúåäî íöòáù øçàîã ,'åë äãáì äøéôñ äðéáå äãáì

סוף אין úåàéöîבאור úðéçáá íðéàניכרתéøä àìéîî
úåãçàå áåøéò úðéçáá íä15.'åë

äæ ïéáäìå,וביה מיניה סתירה  כאן יש  דלכאורה -êéà
úåøéôñ øùò íù ùéù àåä גדר של ענין  כלומר -

שונות בחינות לעשר דוקא íäáוהתחלקות  ùé éøäå-
ספירות עשר äøåáâåבאותן  ãñç åîë íéëôä úåâéøãî

ùà åîë ïäù,גבורה -íéîåחסד -äðéáå äîëç ïëå)
ïë íâמזה זה הפכיים שåë'),הם אומריםומצד אנו  ני 

והתאחדות? עירוב בבחינת שהן
לפני ואחדות בעירוב שהן  שהסיבה נפרש ואולי
במשל, הנפש בעצם שהם כפי שהכוחות כיון הצמצום,
בנמשל, סוף אין באור במקורן שהן  כפי  הספירות וכן 
לשני? אחד מנגדים לא  וממילא יותר חלשים הם הרי 

- נ "ע הרבי זאת àåäùשולל åîë çë ìë éøä úîàáå
íéìåìë íä êéàå øúåéá ó÷åúá àåä éøä éîöòכשהם

שלהם  העצמיות ומתגלה הנפש, áåøéòבעצם úðéçáá
.äæ íò äæ úåãçàúäå

,äâùäî äìòîì åäæ úîàá äðäלא באמת השכל -
הוא שני  ומצד בעצמיותו קיים דבר איך להבין מסוגל

ומאוחד. מהשגהêàמעורב למעלה באמת שזה למרות
ìëùä ùåçá ùâøðå äàøð äæמסוגל לא  השכל כלומר -

ומרגיש חש  השכל אבל זה, את ולהשיג  íùלהבין ïäù
הנפש בעצם הכוחות -'åë úåãçàúäá
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א.14. טו, א, חלק ל'אחדות'.15.זוהר 'עירוב' בין ההבדל זה פרק בסוף ראה



c"agקס i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ע"י  – הדור גדול ורפואה. רפיון מלשון – מרפא המושל. רוח אם בפסוק פירושים ב'
ויהושע, אהרן רבינו, משה ולכן הדור. בעון נתפס ואינו גדולים חטאים מרפא לא ענוה,

הביטול  בתכלית היו כי העגל, בחטא נתפשו

Ì‡" ּכי ּתּנח, אל מקֹומ עלי ּתעלה הּמֹוׁשל רּוח ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָ
ּגדֹולים" חטאים יּניח ד)מרּפא י, ּופרׁש(קהלת , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּב מתל ּביׁשא ּדיצרא רּוחא "אין יֹונתן: ְְְְְִִִַַָָָָָָּבתרּגּום
למיקם  נהיג הויתא ּדי טב אתר ,על למּסק ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּומתּגּבר
אסּו אתּבריאּו אֹוריתא ּפתּגמי ארּום ּתׁשּבק, לא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹּביּה
חּטאין  ה' קדם מן ּולמנׁשי חֹובין למׁשּבק ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָּבעלמא

הרע,א רברבין" הּיצר על הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרׁש ּכן ואם . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּפתּגמי הּוא לזה הּמרּפא ּובמדרׁשב אׁשר . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתעלה  הּמֹוׁשל רּוח "אם מהּו ּפרׁש, ּבמקֹומֹו קהלת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹרּבה
מּדת  ּתּנח אל ממׁשלה, ל ּבאתה "אם – "ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָעלי
מיתה  ּגֹורם ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד ,ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָענותנּות

וׁשלֹום)לעצמֹו –(חס למד אּתה מּמי לדֹורֹו. וחֹוטא ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּדכתיב כ)מּזכריה, כד, הּימיםֿב אלקים (ּדברי 'ורּוח ְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָֹ

לעם' מעל וּיעמד הּכהן, יהֹוידע ּבן זכריה את ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלבׁשה
עצמֹו ראה אּלא ,הֹול היה העם ראׁשי על וכי ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָכּו',

ּגדֹול וכהן הּמל חתן ׁשהיה העם, מּכל ּבנֹוּגדֹול (ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

כּו') ּגדֹול ּכהן ּגדֹולֹותׁשל לדּבר והתחיל ודּין (ׁשם)נביא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

כּו', תצליחּו' ולא ה' מצֹות את עברים אּתם ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ'לּמה
זכריה  ּבן יחזיאל אבל כּו'. וּירּגמּו' כּו' 'וּיקׁשרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּוכתיב
עליו  היתה כּו' זכריה ּבן 'ויחזיאל ּדכתיב ּכן, עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עצמֹו ׁשהׁשוה הּקהל, ּבתֹו מהּו הּקהל', ּבתֹו ה' ְְְְִֶַַַַַָָָָָרּוח
הּממׁשלה  רּוח – הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרּוׁש ּכן ואם ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּקהל",
זה  לפי אמנם כּו'. יּניח אל מקֹומֹו הּנה לאדם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה
ּדמי  ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי מהּו להבין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָצרי

ּובע  צּדיק ׁשהּוא הּדבר וּדאי הרי ממׁשלה לֹו ל ׁשּנּתנה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הענין  א וׁשלֹום. חס ּדחטאים הענין ּבֹו ׁשּי אי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּתֹורה,
ּפרּוׁשים, ׁשני ּבּה יׁש "רפא" ּבתבת ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָהּוא,
ּוכמֹו רפּואה, לׁשֹון והּׁשנּיה רפיֹון, לׁשֹון ְְְְְְְִִִַָָָָהראׁשֹונה

ג)ׁשּכתּוב ל, ּבזה (ּתהּלים ׁשּיׁש וּתרּפאני", אלי "ׁשּועּתי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
האלקית  ׁשהּנפׁש הּצעקה היא ׁשועה ּפרּוׁשים, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשני
וזהּו אֹותּה, מפּתה הּבהמית ׁשהּנפׁש מּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָצֹועקת

ּוכתיב ה', אל צֹועק ׁשהּוא ,"אלי קט,"ׁשּועּתי (ּתהּלים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַ

נפׁשֹו",לא) מּׁשפטי להֹוׁשיע אביֹון לימין יעמד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹ"ּכי
רפה  לׁשֹון הראׁשֹון האפנים, מּׁשני ּבאחד היא ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָוהיׁשּועה

הּבהמית הּנפׁש ּכח את מרּפה ׁשּיתּבאר)ׁשהּוא ,(ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"ּכי  זה ענין ּבבאּור יּובן כן ּוכמֹו רפּואה. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוהּׁשני
לׁשֹון  ׁשּמרּפא הראׁשֹון ּגדֹולים", חטאים יּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמרּפא
זה  ידי על הּנה עצמֹו ׁשּמרּפה ידי ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַרפיֹון,
ּדהּנה  הּוא, ּבקצרה הענין ּובאּור ּגדֹולים. חטאים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָיּניח

הּדֹור ּבעֹון נתּפס הּדֹור ּדגדֹול וׁשלֹום)ידּוע ,(חס ְְְֲִִַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ב)ּוכמאמר נד, ׁשאפׁשר (ׁשּבת מי "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
מּלהׂשּתרר  עצמֹו ׁשּמרּפה ידי על אמנם כּו', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמחֹות"
ּגדֹולה  היא ּדענוה הענוה, ענין ׁשהּוא הּצּבּור, ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולים, חטאים מרּפא הּוא זה ידי על הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּבכּלן,
הענין  ׁשּי אי ּכן לא ּדאם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינֹו
הּוא  ׁשּבוּדאי הּדֹור ּגדֹול ׁשהּוא ּבמי ּגדֹולים חטאים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָׁשל
נתּפס  ׁשאינֹו היא הּכּונה אּלא ּתֹורה, ּובעל ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיק
ּדמׁשה  ׁשּמצינּו ּדר ועל הּדֹור, ׁשל ּגדֹולים ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהחטאים
הּדֹור  ּגדֹול הּוא הרי ולכאֹורה העגל, חטא על נענׁש ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
רּבֹותינּו ּדאמרּו ׁשּנענׁש, אּלא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואי

הּפסּוק]ז"ל [על רּבה) מּגדּלת,(ּבמדרׁש "רד – רד" ל" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
האלף  והם יׂשראל", ּבׁשביל אּלא ּגדּלה ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכלּום
ּבׁשּבת  ורק מּמּנּו, ונּטלּו ּבמּתנה למׁשה ׁשּנּתנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאֹורֹות
חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ּוכמאמר לֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַֹמחזירים
נאמר  ואם העגל, ּבמעׂשה נענׁש לא ּפנים ּכל על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ּבע  ּבארץ היה ׁשּלא לפי הּוא היה ּדהּטעם ׁשהרי ההיא ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבא  לא ועדין ׁשׁש ּבא מׁשה", ּבׁשׁש "ּכי ּדכתיב ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבּׁשמים,

רׁש"י) ּבפרּוׁש ּבעת (וכמבאר ּבּׁשמים היה ּכי ולהיֹות , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אהרן  הרי ּכן אם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא לכן ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹהחטא
אּלא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפסּו לא הם ולּמה ּבארץ היּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻויהֹוׁשע
עֹוד  הּנה החטא, ּבעת ּבארץ היה לא ׁשּמׁשה זאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדלבד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הענוה, ּבתכלית ׁשהיה ג)זאת יב, (ּבּמדּבר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
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(*716 עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

התורה א. דברי כי תעזוב, אל - בו לעמוד נוהג שהיית הטוב מקומך עליך, לעלות ומתגבר בך מושל הרע יצר רוח אם
גדולים. חטאים ה' מלפני ולהשכיח החובות לעזוב בעולם, רפואה התורה.ב.נבראו דברי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נֹוסף  אּלא ענו, היה אהרן וגם מאד", ענו מׁשה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ"והאיׁש
הענוה, ּבמּדת ההפלגה ּבתכלית ׁשהיה מׁשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעליו
מּכל  מאד ענו מׁשה "האיׁש ּכי עליו מעידה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּתֹורה
ההפלגה  ּבתכלית ׁשהיה האדמה", ּפני על אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאדם
אהרן  הרי מקֹום ּומּכל אהרן, ּכן ּׁשאין מה הענוה, ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּדמּדת
ּומּכל  מׁשה, ּבמדרגת זה ׁשאין אּלא ענו, ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּומדרגת ּבבחינת היה הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
ּובּטּול, מ"ה היא מדרגתֹו ּדאהרן הּוא", מה ְְְֲֲִִֵַַַַָֹֹ"ואהרן
מׁשה, ּכמֹו הּבּטּול ּבבחינת הּוא אהרן ּכי יֹותר ְְְֲִִִִֵֶַַַֹֹועֹוד
על  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מה", "ונחנּו ׁשּכתּוב ְְְְֲֵֶַַַַַַָָּוכמֹו
ׁשּׁשניהם  – ואהרן מׁשה הּוא ּומׁשה, אהרן "הּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּפסּוק
ולכן  מה, ּבמדרגת הם ּדׁשניהם והינּו ּכאחד", ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשקּולים
חטא  ּבעת ּבארץ והיה הּדֹור ּגדֹול היֹותֹו עם אהרן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹּגם
הּבּטּול  מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס אינֹו מקֹום מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהעגל,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה יהֹוׁשע וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבֹו,

יא) לג, ימיׁש(ׁשמֹות לא נער נּון ּבן יהֹוׁשע "ּומׁשרתֹו ְְְְִִַַַָָֹֻ
ענינֹו ּדכל הּבּטּול, על מֹורה נער ּדפרּוׁש האהל", ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּתֹו
ּובטל  מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא הּוא יהֹוׁשע ׁשל מהּותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻועּקר
ּבבחינת  ׁשהּוא האהל", מּתֹו ימיׁש "לא אׁשר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבתכלית
"איידי  ּוכמאמר ּכלל, להׁשּפעה ׁשּי ואינֹו ּתמיד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָמקּבל

ּפלט" לא למבלע רּבֹו,ג ּדטרד לפני הּיֹוׁשב ּתלמיד ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ
אחר  וגם הרב, אל ּׁשּבטל מה הּוא ענינֹו ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר
עּקר  ּכל היה הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא א)מהּותֹו א, (יהֹוׁשע ְְְֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבן  יהֹוׁשע אל ה' וּיאמר ה', עבד מׁשה מֹות אחרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻ"ויהי
ה' מאת ׁשּנבחר אחר ּדגם לאמר", מׁשה מׁשרת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹנּון
ׁשהיה  מׁשה מׁשרת ּבמדרגת היה יׂשראל את ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלנהל
מצאתי  מאלף אחד "אדם ּדכתיב וזהּו הּבּטּול, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבתכלית
זה  מאלף אחד אדם מצאתי", לא אּלה ּבכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹואּׁשה
ּכלל  מׁשּפיע ואינּה מקּבל ּבחינת ׁשהיא ואּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה,
הינּו מצאתי, לא אּלה ּבכל הּנה יהֹוׁשע, מדרגת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכמֹו
הּדֹור  ּגדֹול היֹותֹו עם יהֹוׁשע ּגם הּנה ולכן האלף, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבכל
ּבעֹון  נתּפס אינֹו מקֹום מּכל החטא, ּבעת ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהיה
חטאים  מּניח ׁשּמרּפא וזהּו ׁשּבֹו. הּבּטּול מּפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדֹור
מּלהׂשּתרר  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ּדזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּגדֹולים,
חטאים  מּניח הּוא הרי ענוה, ּבמדרגת ׁשהּוא הּצּבּור ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל
מּדּוע  ּביהֹוׁשע לׁשבח טעם עֹוד והּנה הּדֹור. ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֻּגדֹולים
ההיא  ּבעת היה ׁשּלא מּפני הּוא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאינֹו
ּוכׁשם  מׁשה, ׁשל ּבאהלֹו היה ׁשהרי יׂשראל, ְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמחנה
ּכּנ"ל  הענוה ּבמדרגת ׁשהיה זאת לבד הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדמׁשה
ׁשּלא  זאת עֹוד הּנה הּדֹור, ּבעֹון נתּפס אינֹו זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּדמּׁשּום
לבד  יהֹוׁשע כן ּכמֹו הּנה ּכּנ"ל, ּבארץ החטא ּבעת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ּבעֹון  נתּפס לא זה ּומּׁשּום ּבּטּול ּבבחינת ׁשהיה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹזאת
אם  ּכי יׂשראל ּבמחנה היה ׁשּלא זאת עֹוד הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּדֹור,
ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי וזהּו מׁשה. ׁשל ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאהלֹו
מּלהתנּׂשאת  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול זה ידי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹּדעל
חטאים  יּניח זה ידי על הּנה הּצּבּור, על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומּלהׂשּתרר

הּדֹור. ּבעֹון נתּפס ׁשאינֹו ְְֲִִֵֶַַָּגדֹולים,
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ה'תש"א. חב"ד, חסידי אגודת בהוצאת כסלו", י"ט "מגילת ראה (*
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ע"י  – הדור גדול ורפואה. רפיון מלשון – מרפא המושל. רוח אם בפסוק פירושים ב'
ויהושע, אהרן רבינו, משה ולכן הדור. בעון נתפס ואינו גדולים חטאים מרפא לא ענוה,

הביטול  בתכלית היו כי העגל, בחטא נתפשו

Ì‡" ּכי ּתּנח, אל מקֹומ עלי ּתעלה הּמֹוׁשל רּוח ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָ
ּגדֹולים" חטאים יּניח ד)מרּפא י, ּופרׁש(קהלת , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּב מתל ּביׁשא ּדיצרא רּוחא "אין יֹונתן: ְְְְְִִִַַָָָָָָּבתרּגּום
למיקם  נהיג הויתא ּדי טב אתר ,על למּסק ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּומתּגּבר
אסּו אתּבריאּו אֹוריתא ּפתּגמי ארּום ּתׁשּבק, לא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹּביּה
חּטאין  ה' קדם מן ּולמנׁשי חֹובין למׁשּבק ְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָּבעלמא

הרע,א רברבין" הּיצר על הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרׁש ּכן ואם . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּדאֹורייתא  ּפתּגמי הּוא לזה הּמרּפא ּובמדרׁשב אׁשר . ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתעלה  הּמֹוׁשל רּוח "אם מהּו ּפרׁש, ּבמקֹומֹו קהלת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹרּבה
מּדת  ּתּנח אל ממׁשלה, ל ּבאתה "אם – "ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָעלי
מיתה  ּגֹורם ענותנּותֹו הּמּניח ׁשּכל ללּמד ,ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָענותנּות

וׁשלֹום)לעצמֹו –(חס למד אּתה מּמי לדֹורֹו. וחֹוטא ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּדכתיב כ)מּזכריה, כד, הּימיםֿב אלקים (ּדברי 'ורּוח ְְְְְֱִִִִִִֵַַַָָֹ

לעם' מעל וּיעמד הּכהן, יהֹוידע ּבן זכריה את ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹלבׁשה
עצמֹו ראה אּלא ,הֹול היה העם ראׁשי על וכי ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָכּו',

ּגדֹול וכהן הּמל חתן ׁשהיה העם, מּכל ּבנֹוּגדֹול (ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

כּו') ּגדֹול ּכהן ּגדֹולֹותׁשל לדּבר והתחיל ודּין (ׁשם)נביא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

כּו', תצליחּו' ולא ה' מצֹות את עברים אּתם ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ'לּמה
זכריה  ּבן יחזיאל אבל כּו'. וּירּגמּו' כּו' 'וּיקׁשרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּוכתיב
עליו  היתה כּו' זכריה ּבן 'ויחזיאל ּדכתיב ּכן, עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עצמֹו ׁשהׁשוה הּקהל, ּבתֹו מהּו הּקהל', ּבתֹו ה' ְְְְִֶַַַַַָָָָָרּוח
הּממׁשלה  רּוח – הּמֹוׁשל" "רּוח ּפרּוׁש ּכן ואם ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּקהל",
זה  לפי אמנם כּו'. יּניח אל מקֹומֹו הּנה לאדם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה
ּדמי  ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי מהּו להבין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָצרי

ּובע  צּדיק ׁשהּוא הּדבר וּדאי הרי ממׁשלה לֹו ל ׁשּנּתנה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הענין  א וׁשלֹום. חס ּדחטאים הענין ּבֹו ׁשּי אי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּתֹורה,
ּפרּוׁשים, ׁשני ּבּה יׁש "רפא" ּבתבת ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָהּוא,
ּוכמֹו רפּואה, לׁשֹון והּׁשנּיה רפיֹון, לׁשֹון ְְְְְְְִִִַָָָָהראׁשֹונה

ג)ׁשּכתּוב ל, ּבזה (ּתהּלים ׁשּיׁש וּתרּפאני", אלי "ׁשּועּתי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
האלקית  ׁשהּנפׁש הּצעקה היא ׁשועה ּפרּוׁשים, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשני
וזהּו אֹותּה, מפּתה הּבהמית ׁשהּנפׁש מּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָצֹועקת

ּוכתיב ה', אל צֹועק ׁשהּוא ,"אלי קט,"ׁשּועּתי (ּתהּלים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַ

נפׁשֹו",לא) מּׁשפטי להֹוׁשיע אביֹון לימין יעמד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹ"ּכי
רפה  לׁשֹון הראׁשֹון האפנים, מּׁשני ּבאחד היא ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָוהיׁשּועה

הּבהמית הּנפׁש ּכח את מרּפה ׁשּיתּבאר)ׁשהּוא ,(ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

"ּכי  זה ענין ּבבאּור יּובן כן ּוכמֹו רפּואה. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוהּׁשני
לׁשֹון  ׁשּמרּפא הראׁשֹון ּגדֹולים", חטאים יּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמרּפא
זה  ידי על הּנה עצמֹו ׁשּמרּפה ידי ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַרפיֹון,
ּדהּנה  הּוא, ּבקצרה הענין ּובאּור ּגדֹולים. חטאים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָיּניח

הּדֹור ּבעֹון נתּפס הּדֹור ּדגדֹול וׁשלֹום)ידּוע ,(חס ְְְֲִִַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ב)ּוכמאמר נד, ׁשאפׁשר (ׁשּבת מי "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
מּלהׂשּתרר  עצמֹו ׁשּמרּפה ידי על אמנם כּו', ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלמחֹות"
ּגדֹולה  היא ּדענוה הענוה, ענין ׁשהּוא הּצּבּור, ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָעל
ּגדֹולים, חטאים מרּפא הּוא זה ידי על הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּבכּלן,
הענין  ׁשּי אי ּכן לא ּדאם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינֹו
הּוא  ׁשּבוּדאי הּדֹור ּגדֹול ׁשהּוא ּבמי ּגדֹולים חטאים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָׁשל
נתּפס  ׁשאינֹו היא הּכּונה אּלא ּתֹורה, ּובעל ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּדיק
ּדמׁשה  ׁשּמצינּו ּדר ועל הּדֹור, ׁשל ּגדֹולים ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהחטאים
הּדֹור  ּגדֹול הּוא הרי ולכאֹורה העגל, חטא על נענׁש ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
רּבֹותינּו ּדאמרּו ׁשּנענׁש, אּלא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואי

הּפסּוק]ז"ל [על רּבה) מּגדּלת,(ּבמדרׁש "רד – רד" ל" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
האלף  והם יׂשראל", ּבׁשביל אּלא ּגדּלה ל נתּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכלּום
ּבׁשּבת  ורק מּמּנּו, ונּטלּו ּבמּתנה למׁשה ׁשּנּתנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאֹורֹות
חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ּוכמאמר לֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַֹמחזירים
נאמר  ואם העגל, ּבמעׂשה נענׁש לא ּפנים ּכל על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ּבע  ּבארץ היה ׁשּלא לפי הּוא היה ּדהּטעם ׁשהרי ההיא ת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבא  לא ועדין ׁשׁש ּבא מׁשה", ּבׁשׁש "ּכי ּדכתיב ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבּׁשמים,

רׁש"י) ּבפרּוׁש ּבעת (וכמבאר ּבּׁשמים היה ּכי ולהיֹות , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
אהרן  הרי ּכן אם הּדֹור, ּבעֹון נתּפס לא לכן ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹהחטא
אּלא  הּדֹור, ּבעֹון נתּפסּו לא הם ולּמה ּבארץ היּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻויהֹוׁשע
עֹוד  הּנה החטא, ּבעת ּבארץ היה לא ׁשּמׁשה זאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדלבד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הענוה, ּבתכלית ׁשהיה ג)זאת יב, (ּבּמדּבר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
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(*716 עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

התורה א. דברי כי תעזוב, אל - בו לעמוד נוהג שהיית הטוב מקומך עליך, לעלות ומתגבר בך מושל הרע יצר רוח אם
גדולים. חטאים ה' מלפני ולהשכיח החובות לעזוב בעולם, רפואה התורה.ב.נבראו דברי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נֹוסף  אּלא ענו, היה אהרן וגם מאד", ענו מׁשה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ"והאיׁש
הענוה, ּבמּדת ההפלגה ּבתכלית ׁשהיה מׁשה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעליו
מּכל  מאד ענו מׁשה "האיׁש ּכי עליו מעידה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּתֹורה
ההפלגה  ּבתכלית ׁשהיה האדמה", ּפני על אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאדם
אהרן  הרי מקֹום ּומּכל אהרן, ּכן ּׁשאין מה הענוה, ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּדמּדת
ּומּכל  מׁשה, ּבמדרגת זה ׁשאין אּלא ענו, ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּומדרגת ּבבחינת היה הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
ּובּטּול, מ"ה היא מדרגתֹו ּדאהרן הּוא", מה ְְְֲֲִִֵַַַַָֹֹ"ואהרן
מׁשה, ּכמֹו הּבּטּול ּבבחינת הּוא אהרן ּכי יֹותר ְְְֲִִִִֵֶַַַֹֹועֹוד
על  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מה", "ונחנּו ׁשּכתּוב ְְְְֲֵֶַַַַַַָָּוכמֹו
ׁשּׁשניהם  – ואהרן מׁשה הּוא ּומׁשה, אהרן "הּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּפסּוק
ולכן  מה, ּבמדרגת הם ּדׁשניהם והינּו ּכאחד", ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשקּולים
חטא  ּבעת ּבארץ והיה הּדֹור ּגדֹול היֹותֹו עם אהרן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹּגם
הּבּטּול  מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס אינֹו מקֹום מּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהעגל,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה יהֹוׁשע וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבֹו,

יא) לג, ימיׁש(ׁשמֹות לא נער נּון ּבן יהֹוׁשע "ּומׁשרתֹו ְְְְִִַַַָָֹֻ
ענינֹו ּדכל הּבּטּול, על מֹורה נער ּדפרּוׁש האהל", ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּתֹו
ּובטל  מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא הּוא יהֹוׁשע ׁשל מהּותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻועּקר
ּבבחינת  ׁשהּוא האהל", מּתֹו ימיׁש "לא אׁשר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבתכלית
"איידי  ּוכמאמר ּכלל, להׁשּפעה ׁשּי ואינֹו ּתמיד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָמקּבל

ּפלט" לא למבלע רּבֹו,ג ּדטרד לפני הּיֹוׁשב ּתלמיד ּוכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ
אחר  וגם הרב, אל ּׁשּבטל מה הּוא ענינֹו ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר
עּקר  ּכל היה הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשה, מׁשרת ׁשהּוא א)מהּותֹו א, (יהֹוׁשע ְְְֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבן  יהֹוׁשע אל ה' וּיאמר ה', עבד מׁשה מֹות אחרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻ"ויהי
ה' מאת ׁשּנבחר אחר ּדגם לאמר", מׁשה מׁשרת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹנּון
ׁשהיה  מׁשה מׁשרת ּבמדרגת היה יׂשראל את ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלנהל
מצאתי  מאלף אחד "אדם ּדכתיב וזהּו הּבּטּול, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבתכלית
זה  מאלף אחד אדם מצאתי", לא אּלה ּבכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹואּׁשה
ּכלל  מׁשּפיע ואינּה מקּבל ּבחינת ׁשהיא ואּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה,
הינּו מצאתי, לא אּלה ּבכל הּנה יהֹוׁשע, מדרגת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכמֹו
הּדֹור  ּגדֹול היֹותֹו עם יהֹוׁשע ּגם הּנה ולכן האלף, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבכל
ּבעֹון  נתּפס אינֹו מקֹום מּכל החטא, ּבעת ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהיה
חטאים  מּניח ׁשּמרּפא וזהּו ׁשּבֹו. הּבּטּול מּפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּדֹור
מּלהׂשּתרר  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ּדזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּגדֹולים,
חטאים  מּניח הּוא הרי ענוה, ּבמדרגת ׁשהּוא הּצּבּור ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל
מּדּוע  ּביהֹוׁשע לׁשבח טעם עֹוד והּנה הּדֹור. ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֻּגדֹולים
ההיא  ּבעת היה ׁשּלא מּפני הּוא הּדֹור, ּבעֹון נתּפס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאינֹו
ּוכׁשם  מׁשה, ׁשל ּבאהלֹו היה ׁשהרי יׂשראל, ְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמחנה
ּכּנ"ל  הענוה ּבמדרגת ׁשהיה זאת לבד הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּדמׁשה
ׁשּלא  זאת עֹוד הּנה הּדֹור, ּבעֹון נתּפס אינֹו זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּדמּׁשּום
לבד  יהֹוׁשע כן ּכמֹו הּנה ּכּנ"ל, ּבארץ החטא ּבעת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ּבעֹון  נתּפס לא זה ּומּׁשּום ּבּטּול ּבבחינת ׁשהיה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹזאת
אם  ּכי יׂשראל ּבמחנה היה ׁשּלא זאת עֹוד הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּדֹור,
ּגדֹולים", חטאים יּניח מרּפא "ּכי וזהּו מׁשה. ׁשל ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאהלֹו
מּלהתנּׂשאת  עצמֹו מרּפה הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול זה ידי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹּדעל
חטאים  יּניח זה ידי על הּנה הּצּבּור, על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומּלהׂשּתרר

הּדֹור. ּבעֹון נתּפס ׁשאינֹו ְְֲִִֵֶַַָּגדֹולים,
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ה'תש"א. חב"ד, חסידי אגודת בהוצאת כסלו", י"ט "מגילת ראה (*



c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

v"iixden x"enc` w"k onei

ההיא  ומשולשת.13בשנה כפולה בשמחה בעומר ל"ג חגיגת היתה

בתרא  שני תענית חל השני ביום כי הר"נ 14בהיות המפורסמים הרבנים ישבו
מוויטעבסק 151617ז מדובראוונע  אייזיק ר' שעה ח , הוראת בתור – ופסקו בבי"ד מהאמליע הר"א , ָָ

התענית  את יסיימו לא הרבים שמחת שלרגלי הקבוע 18– המנהג את יקיימו גדולה מנחה ואחר
החג. בסעודת

בחזרת  והשתתף הנ"ל הגאונים הרבנים עם הסכים כי אף מּפאריטש הלל ר' ַהרה"ח
בהניגוני  חמין.המאמרים, כוס שתה ערבית תפלת אחר ורק תעניתו, גמר מ"מ והריקודים, ם

הוא  אשר על מהר"ה לתבוע מהאמליע הרי"א הרבה החסידים זקני בהתועדות ההוא ָבלילה
בהידורים  המאמר 19מרבה את וביאר דמי.20, כנטול יתר כל

רי"א  הרה"ח אל התחנן שליש בדמעות בכי' ומתוך גדולה, במרירות בכה הלל ר' הרה"ח
ח"ו. הרוח וגסות יוהרא  מפני עושה שהוא עון עליו יחשוב ולא זה, על אותו יאשים לא אשר

הנני  זאת ורק אזכור, לא כולם והדברים ובתחנונים, בהתרגשות הר"ה אז דיבר ארוכה שעה
אדמו"ר  לכ"ק לכנוס עצמי את שהכינותי חדשים בארבעה אשר שאמר פעלתי ט זוכר ליחידות

דטוב  בהדרגא שיהי' הגוף גערעכט.21אצל נאר ניט און גוט זיין זאל ער – דצדק בהדרגא רק ולא ,ָָ

יעדער  מענות, און טענות אויף צייט די געבען אוועק עבירה א איז עס שאמר זוכר הנני ַַגם
טייער. איז רגע

ובכה  הר"ה של מדיבוריו מאד התרגש – מאבצוהע דוד משה – מהיושבים האברכים ַאחד
כ"ק  אצל שהייתי יחידות פעמים השתי לי הועילו לא מדוע יודע הנני עתה בטענו, רב בכי

מועיל. אינו זאת וזולת בפועל, בעבודה הכנה צריכים ליחידות להכנס בשביל כי אדמו"ר,

לברך  בעומר הל"ג ביום אדמו"ר כ"ק בא עד לאחרעמאווא להרי"מ באנו מאז – ַָָהמעל"ע
רוחני. בתענוג הגדולה מהשמחה אחדות כשעות עלינו עבר – החגיגה את

המצבה  ועדה הזה הגל עד ד"ה מא' אמר אדמו"ר לביתו.3כ"ק ויסע שעות כשתי התעכב ,

מסמיליאן  בירך אברהם ר' של בנו נחמי'] [=הר' הר"נ חיים 15ז) ר' הרה"ק של חתנו שני בזווג הזקן. לרבנו מובהק תלמיד - ַ
תרי"ב  שבט ט"ו נפטר – תקמ"ח שבט ט"ו נולד הזקן. רבנו של בנו בעהמ"ס 16אברהם .(137 ע' ה'ש"ת] [קיץ השיחות בס' גם צ"ל (כן .

נחמי' .17דברי

ואילך. כח ע' ח"ד "התמים" .78 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה ח)

בארוכה. הספור לקמן ראה – האמצעי. ט)
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היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות גם ראה (13
אייר. יז יום" ב"היום הועתק שסג). ע'

סתצ"ב. או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע ראה (14
ח"א  (לקו"ד סכ"ב תרצ"ד הפסח חג שיחת אודותו ראה (15

ואילך. 170 ע' תרצ"ז השיחות ספר א). קלב,
– ויקרא ש"פ ויק"פ, ש"פ בשבט, ט"ו שיחות ראה (16
ואילך. 1057 ע' ואילך. 850 ע' ח"ב תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב

.(1116 ע'
השיחות  ספר אֿב). (סט, פכ"ו ח"א רבי בית אודותו ראה (17
תשמ"ב  צו ש"פ שיחת ואילך. 244 ע' תרפ"חֿתרצ"א

וש"פ  דחה"ס ו' ליל שיחות .(1129 ע' ח"ב תשמ"ב (התוועדויות
(התווע  תשמ"ט 42).וישב ע' ח"ב .182 ע' ח"א תשמ"ט דויות

(505 ע' חי"ז (לקו"ש תשל"ז שני פסח מכתב ראה (18
זו. לרשימה מציין שם ובשוה"ג ב') שני, פסח (ד"ה בהערה

וראה  קכו. ע' חי"ד שמב. ע' ח"ב אגרותֿקודש גם ראה (19
.21 הערה לקמן

ב. נח, חולין (20
.104 ע' ה'ש"ת קיץ .240 ע' תרצ"ז השיחות ספר ראה (21

.58 ע' תש"א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

נכבד  המפורסם הרה"ג עוז ידידי כבוד

מוה"ר  כש"ת אי"א וו"ח ומרומם

נ"י  יעקב איסר ישראל

וברכה, שלום

העבר  הו"ר קודם קבלתי תבוא מעש"ק כת"ר מכתב

תפלתו  יקבל תפלה ושומע מלאתי הפ"נ ע"ד כת"ר ובקשת

והעבודה  התורה על לשקוד ויוכל בריאותו ויתחזק

וענג  נחת רוב תחזינה כת"ר ועיני ושנים, ימים באריכות

ברו"ג. אחב"י ובכל בעדתו,

דבר  שאלתו, על שי' רד"ק לידידינו שעניתי וע"ד

ארצנו  שלו' ודורשים כאוהבים הנראים עם ההשתתפות

ובגוף  כולה. המענה כבו' ראה בטח הנה תובב"א, הקדושה

פרטי  בבירור ידעו עדי מאומה, הגד אוכל לא הדבר ועצם

דבר. חצי ולא שלם דבר הדברים,

פשר  אדע ממנו אשר דמיתי כבו', מכתב בהגיעני עתה

לדעת, הוא חפצי ואדיר הוא, באשר ומטרתו הענין דבר

התורה, עמודי הגדולים, הרבנים מכבוד המה הן ומי מי

נוכל  ישראל בית כל אנחנו אשר יחיו, עליהם ד' והוראה,

בקיאים  כי לבב, בתום כזה, בנדון אחריהם, ללכת

אחריות  עליהם לקחת יוכלו ואשר בדבר המה ומומחים

ומשמרת  פקודתם, בזה הם ממלאים כי דבר, אחרית

להם, הנתונה התעודה היא זאת אשר עבודתם, קודש

יתברך. שבשמים אבינו חי, אל מאת

אאמו"ר  כ"ק הוד של סודו ואיש מזכיר בתור עמידתי

בכל  שנה, כעשרים במשך זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הנפשי  רכושו ישראל, לנשמת הנוגעים הכלל, עניני

מדפדף  כהיום הנזכרה. השאלה בקרבי רקמה והבשרי,

שונות  מחזות לעיני, העבר מכל היומי, בספר הנני

התלהבותם  שיחתם הכלל, ועסקני רבנים, מאסיפות

חיים, אלקים דברי דברים, שמעתי ובאזני ונבואתם,

בסיפורי  מעולפים הקדשים, קדש אש בלהבת יוצאים

הנזכרה. השאלה פתרון ידרשו המה והן תבונה,

אחדים  נתועדו תרס"ח, אלול מימי הימים באחרית

וכיוונו  אשכנז, בארץ והיהדות, היהודים מגיני מראשי

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד נסוע עת התועדותם,

דרך  לביתו מקארלסבאד, זי"ע נבג"מ זצוקלללה"ה

כיומים  נמשכה התועדותם שמה, לבוא ונקראתי בערלין,

התעוררה  הדברים, בהמשך שונים. בענינים לשוחח

חלק  לוקחים החפשים שאחינו הענינים, ע"ד השאלה,

ברוח רק ויכלכלום כי בזה הי' מהראוי אשר מדיני,

באופן  בראש ויעמדו לזה, יתקרבו הגדולים הרבנים

כי  פשרה, למצוא אפשר אי האם התורה, אל שיתאים

במנוחה, ישראל לב היתה ואז יתאימו, עולם וחיי התורה

בטוחה. דרכם כי

הדבר  כן לאמר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ויאמר

הוא  כשהחיים רק אמנם הנה, מתאימות והחיים התורה

אשר  היא ישרה עצה הלא השכל עין למראה התורה. עפ"י

הכל  יתנהג כי התקוה ואז ההנהגה, בראש יעמדו הרבנים

הרבנים  תעודת כן, אינו האמת אבל ההכשר. צד על

כוחם  בה הקדושה, תורתנו היא כולו, הלאום כתעודת

אליהם, ישמעו כי העם, מאת לדרוש יוכלו ובה גדול,

תורתינו  זו הוי' דבר כי ובהיות ורצונם, דעתם ויבטלו

יותר  אלי' קרובים וגאוניו ישראל רבני הקדושה,

הכח  להם ע"כ אשר ובפועל, ברוח אלי' בהתמסרותם

עם  ועל תלכו, וכה תעשו כה הקדש, לעם להגיד והעוז,

בקולם, לשמוע ית' וגזרתו אלקים חובת החובה, הקודש

בפועל  ולהביא ובטוח, תום לילך עליהם, יהבם ולהשליך

ובשם  הדת, בשם התורה, בכח יצוום, אשר כל את בחיים

אבותינו. אלקי אלקינו

בן  כל ואת אותנו, המקפת היא חי, אל תורת תורתינו

עד  ישראל, בית וטהרת בקדושת יצירתו, מיום קדשנו, עם

נשמה, לחיי גוף מחיי האדם בעבור בשר בחיי האחרון יום

הבית  בארחי במשתה, במאכל זה, עולם חיי נחי' בה

המדיני, בחברת בשדה, בעבודה לב, ישרי דורות בהעמדת

עולם  חיי נחי' ובה והרוח, הנפש במזוני האלקית ובעבודה

כל  פקודת בא עת עד הוי' לפני לעמוד טוב, כי באור הבא,

עירו, יבנה והאלקים יקומו, עפר ישני אשר עולמים, יצורי

האמור. כיעוד יפאר, קדשו ובית היכלו וייסד

הוי' בין העומדים הנה  הן והדרתו, ישראל גאוני

באשר  ה' דבר את להם להגיד הקודש, עם ובין אלקינו,

העם, ידיעת עם התחשב מבלי והמצוה, התורה עפ"י הוא,

עלי  תעודתם וזאת המה, אלקים צירי ומיאונו, חפצו

בן  כל כחובת חובתם, על נוסף יודרש, מהם אדמות,

עליו, ולהגן עושקיו, מיד העם זכות לדרוש הלאום,

ישימו  כי זאת גם ח"ו, רעתו וחפצי מחלליו, מהתנפלות

והנצחי. הזמני עמנו, טובת בעד רק תמיד, בכפם נפשם

נוסדה, והמצוה התורה עפ"י החיים כאשר כ"ז אמנם

ושואף, הולך הולך, סובב החיים רק אשר בענינים, אבל

מאתנו  זה הוא מי הקדושה, תורתנו עם התחשב מבלי

בעולם  אשר ופרנסיו, ישראל מגאוני או היום, פה אלה

והיראה, התורה בכח לאמר, והכח העוז לו אשר ומלואו,

להתפשר, עלינו וא"כ דורשים, הענינים כה בשעה אשר בה
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קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

v"iixden x"enc` w"k onei

ההיא  ומשולשת.13בשנה כפולה בשמחה בעומר ל"ג חגיגת היתה

בתרא  שני תענית חל השני ביום כי הר"נ 14בהיות המפורסמים הרבנים ישבו
מוויטעבסק 151617ז מדובראוונע  אייזיק ר' שעה ח , הוראת בתור – ופסקו בבי"ד מהאמליע הר"א , ָָ

התענית  את יסיימו לא הרבים שמחת שלרגלי הקבוע 18– המנהג את יקיימו גדולה מנחה ואחר
החג. בסעודת

בחזרת  והשתתף הנ"ל הגאונים הרבנים עם הסכים כי אף מּפאריטש הלל ר' ַהרה"ח
בהניגוני  חמין.המאמרים, כוס שתה ערבית תפלת אחר ורק תעניתו, גמר מ"מ והריקודים, ם

הוא  אשר על מהר"ה לתבוע מהאמליע הרי"א הרבה החסידים זקני בהתועדות ההוא ָבלילה
בהידורים  המאמר 19מרבה את וביאר דמי.20, כנטול יתר כל

רי"א  הרה"ח אל התחנן שליש בדמעות בכי' ומתוך גדולה, במרירות בכה הלל ר' הרה"ח
ח"ו. הרוח וגסות יוהרא  מפני עושה שהוא עון עליו יחשוב ולא זה, על אותו יאשים לא אשר

הנני  זאת ורק אזכור, לא כולם והדברים ובתחנונים, בהתרגשות הר"ה אז דיבר ארוכה שעה
אדמו"ר  לכ"ק לכנוס עצמי את שהכינותי חדשים בארבעה אשר שאמר פעלתי ט זוכר ליחידות

דטוב  בהדרגא שיהי' הגוף גערעכט.21אצל נאר ניט און גוט זיין זאל ער – דצדק בהדרגא רק ולא ,ָָ

יעדער  מענות, און טענות אויף צייט די געבען אוועק עבירה א איז עס שאמר זוכר הנני ַַגם
טייער. איז רגע

ובכה  הר"ה של מדיבוריו מאד התרגש – מאבצוהע דוד משה – מהיושבים האברכים ַאחד
כ"ק  אצל שהייתי יחידות פעמים השתי לי הועילו לא מדוע יודע הנני עתה בטענו, רב בכי

מועיל. אינו זאת וזולת בפועל, בעבודה הכנה צריכים ליחידות להכנס בשביל כי אדמו"ר,

לברך  בעומר הל"ג ביום אדמו"ר כ"ק בא עד לאחרעמאווא להרי"מ באנו מאז – ַָָהמעל"ע
רוחני. בתענוג הגדולה מהשמחה אחדות כשעות עלינו עבר – החגיגה את

המצבה  ועדה הזה הגל עד ד"ה מא' אמר אדמו"ר לביתו.3כ"ק ויסע שעות כשתי התעכב ,

מסמיליאן  בירך אברהם ר' של בנו נחמי'] [=הר' הר"נ חיים 15ז) ר' הרה"ק של חתנו שני בזווג הזקן. לרבנו מובהק תלמיד - ַ
תרי"ב  שבט ט"ו נפטר – תקמ"ח שבט ט"ו נולד הזקן. רבנו של בנו בעהמ"ס 16אברהם .(137 ע' ה'ש"ת] [קיץ השיחות בס' גם צ"ל (כן .

נחמי' .17דברי

ואילך. כח ע' ח"ד "התמים" .78 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה ח)

בארוכה. הספור לקמן ראה – האמצעי. ט)
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היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות גם ראה (13
אייר. יז יום" ב"היום הועתק שסג). ע'

סתצ"ב. או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע ראה (14
ח"א  (לקו"ד סכ"ב תרצ"ד הפסח חג שיחת אודותו ראה (15

ואילך. 170 ע' תרצ"ז השיחות ספר א). קלב,
– ויקרא ש"פ ויק"פ, ש"פ בשבט, ט"ו שיחות ראה (16
ואילך. 1057 ע' ואילך. 850 ע' ח"ב תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב

.(1116 ע'
השיחות  ספר אֿב). (סט, פכ"ו ח"א רבי בית אודותו ראה (17
תשמ"ב  צו ש"פ שיחת ואילך. 244 ע' תרפ"חֿתרצ"א

וש"פ  דחה"ס ו' ליל שיחות .(1129 ע' ח"ב תשמ"ב (התוועדויות
(התווע  תשמ"ט 42).וישב ע' ח"ב .182 ע' ח"א תשמ"ט דויות

(505 ע' חי"ז (לקו"ש תשל"ז שני פסח מכתב ראה (18
זו. לרשימה מציין שם ובשוה"ג ב') שני, פסח (ד"ה בהערה

וראה  קכו. ע' חי"ד שמב. ע' ח"ב אגרותֿקודש גם ראה (19
.21 הערה לקמן

ב. נח, חולין (20
.104 ע' ה'ש"ת קיץ .240 ע' תרצ"ז השיחות ספר ראה (21

.58 ע' תש"א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

נכבד  המפורסם הרה"ג עוז ידידי כבוד

מוה"ר  כש"ת אי"א וו"ח ומרומם

נ"י  יעקב איסר ישראל

וברכה, שלום

העבר  הו"ר קודם קבלתי תבוא מעש"ק כת"ר מכתב

תפלתו  יקבל תפלה ושומע מלאתי הפ"נ ע"ד כת"ר ובקשת

והעבודה  התורה על לשקוד ויוכל בריאותו ויתחזק

וענג  נחת רוב תחזינה כת"ר ועיני ושנים, ימים באריכות

ברו"ג. אחב"י ובכל בעדתו,

דבר  שאלתו, על שי' רד"ק לידידינו שעניתי וע"ד

ארצנו  שלו' ודורשים כאוהבים הנראים עם ההשתתפות

ובגוף  כולה. המענה כבו' ראה בטח הנה תובב"א, הקדושה

פרטי  בבירור ידעו עדי מאומה, הגד אוכל לא הדבר ועצם

דבר. חצי ולא שלם דבר הדברים,

פשר  אדע ממנו אשר דמיתי כבו', מכתב בהגיעני עתה

לדעת, הוא חפצי ואדיר הוא, באשר ומטרתו הענין דבר

התורה, עמודי הגדולים, הרבנים מכבוד המה הן ומי מי

נוכל  ישראל בית כל אנחנו אשר יחיו, עליהם ד' והוראה,

בקיאים  כי לבב, בתום כזה, בנדון אחריהם, ללכת

אחריות  עליהם לקחת יוכלו ואשר בדבר המה ומומחים

ומשמרת  פקודתם, בזה הם ממלאים כי דבר, אחרית

להם, הנתונה התעודה היא זאת אשר עבודתם, קודש

יתברך. שבשמים אבינו חי, אל מאת

אאמו"ר  כ"ק הוד של סודו ואיש מזכיר בתור עמידתי

בכל  שנה, כעשרים במשך זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הנפשי  רכושו ישראל, לנשמת הנוגעים הכלל, עניני

מדפדף  כהיום הנזכרה. השאלה בקרבי רקמה והבשרי,

שונות  מחזות לעיני, העבר מכל היומי, בספר הנני

התלהבותם  שיחתם הכלל, ועסקני רבנים, מאסיפות

חיים, אלקים דברי דברים, שמעתי ובאזני ונבואתם,

בסיפורי  מעולפים הקדשים, קדש אש בלהבת יוצאים

הנזכרה. השאלה פתרון ידרשו המה והן תבונה,

אחדים  נתועדו תרס"ח, אלול מימי הימים באחרית

וכיוונו  אשכנז, בארץ והיהדות, היהודים מגיני מראשי

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד נסוע עת התועדותם,

דרך  לביתו מקארלסבאד, זי"ע נבג"מ זצוקלללה"ה

כיומים  נמשכה התועדותם שמה, לבוא ונקראתי בערלין,

התעוררה  הדברים, בהמשך שונים. בענינים לשוחח

חלק  לוקחים החפשים שאחינו הענינים, ע"ד השאלה,

ברוח רק ויכלכלום כי בזה הי' מהראוי אשר מדיני,

באופן  בראש ויעמדו לזה, יתקרבו הגדולים הרבנים

כי  פשרה, למצוא אפשר אי האם התורה, אל שיתאים

במנוחה, ישראל לב היתה ואז יתאימו, עולם וחיי התורה

בטוחה. דרכם כי

הדבר  כן לאמר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ויאמר

הוא  כשהחיים רק אמנם הנה, מתאימות והחיים התורה

אשר  היא ישרה עצה הלא השכל עין למראה התורה. עפ"י

הכל  יתנהג כי התקוה ואז ההנהגה, בראש יעמדו הרבנים

הרבנים  תעודת כן, אינו האמת אבל ההכשר. צד על

כוחם  בה הקדושה, תורתנו היא כולו, הלאום כתעודת

אליהם, ישמעו כי העם, מאת לדרוש יוכלו ובה גדול,

תורתינו  זו הוי' דבר כי ובהיות ורצונם, דעתם ויבטלו

יותר  אלי' קרובים וגאוניו ישראל רבני הקדושה,

הכח  להם ע"כ אשר ובפועל, ברוח אלי' בהתמסרותם

עם  ועל תלכו, וכה תעשו כה הקדש, לעם להגיד והעוז,

בקולם, לשמוע ית' וגזרתו אלקים חובת החובה, הקודש

בפועל  ולהביא ובטוח, תום לילך עליהם, יהבם ולהשליך

ובשם  הדת, בשם התורה, בכח יצוום, אשר כל את בחיים

אבותינו. אלקי אלקינו

בן  כל ואת אותנו, המקפת היא חי, אל תורת תורתינו

עד  ישראל, בית וטהרת בקדושת יצירתו, מיום קדשנו, עם

נשמה, לחיי גוף מחיי האדם בעבור בשר בחיי האחרון יום

הבית  בארחי במשתה, במאכל זה, עולם חיי נחי' בה

המדיני, בחברת בשדה, בעבודה לב, ישרי דורות בהעמדת

עולם  חיי נחי' ובה והרוח, הנפש במזוני האלקית ובעבודה

כל  פקודת בא עת עד הוי' לפני לעמוד טוב, כי באור הבא,

עירו, יבנה והאלקים יקומו, עפר ישני אשר עולמים, יצורי

האמור. כיעוד יפאר, קדשו ובית היכלו וייסד

הוי' בין העומדים הנה  הן והדרתו, ישראל גאוני

באשר  ה' דבר את להם להגיד הקודש, עם ובין אלקינו,

העם, ידיעת עם התחשב מבלי והמצוה, התורה עפ"י הוא,

עלי  תעודתם וזאת המה, אלקים צירי ומיאונו, חפצו

בן  כל כחובת חובתם, על נוסף יודרש, מהם אדמות,

עליו, ולהגן עושקיו, מיד העם זכות לדרוש הלאום,

ישימו  כי זאת גם ח"ו, רעתו וחפצי מחלליו, מהתנפלות

והנצחי. הזמני עמנו, טובת בעד רק תמיד, בכפם נפשם

נוסדה, והמצוה התורה עפ"י החיים כאשר כ"ז אמנם

ושואף, הולך הולך, סובב החיים רק אשר בענינים, אבל

מאתנו  זה הוא מי הקדושה, תורתנו עם התחשב מבלי

בעולם  אשר ופרנסיו, ישראל מגאוני או היום, פה אלה

והיראה, התורה בכח לאמר, והכח העוז לו אשר ומלואו,

להתפשר, עלינו וא"כ דורשים, הענינים כה בשעה אשר בה
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תורתינו  כי יודעים, הקודש עם וכל כולנו אנחנו אשר

פנות  רשות נותנת ובלתי פשרה, שום תכיר לא היא, נצחית

נביאיו  ידי על האלקים אמר אשר וכל ושמאל, ימין

לקחת  יוכלו איפוא במה וגאוניו, ישראל ורבני ועבדיו,

לעבדם  ידם, על הניתן ותומו הקודש עם אחריות עליהם

בתי  לחזק לרבים, העולה בדרך ונלכה לכו ולשמרם.

האלקים  יצונו כאשר ואשרו, העם טובת ולדרוש התורה

יעקב. שושנת הצלחת נראה ובה בתורתו,

ועסקני  הרבנים אסיפת מחזה כהיום ניצב לעיני הנה

בהתברר  אייר, בחדש תרס"ט בשנת וילנא בעיר הכלל

ישראל  וחדרי הצענז, ע"ד והרבנות, הרבנים שאלת

בטובת  והוכיחו שאמרו, מהנאספים רבים אשר ומלמדיו,

בידעם  גם וגאוניו, ישראל גדולי אמנם והכרחו. הדבר

חד  הי' אשר אחינו, על הממשלה מבט הכללי המצב

הרועים, אבירי לעומת עלה רע וכוכב ביותר, ומלוטש

הענינים  כה כי דעתי, קבלו לאמר, בידו הפרעות ושבט

נוכלה  לא ישרים לב תומת זה בכל דורשים, הכוללים

על  השאלות שהועמדו טרם ואז ישראל. מחמד על וותר

ויאמר: בנאומו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יצא דיעות, רוב

אנחנו, בבחירתנו לא בגולה. אותנו נתן האלקים

בזכרון  לנו, הקדוש וכל ארצינו, את עזבנו וברצוננו,

העברי, אברהם הראשון, אבינו שעבר היום מני ראשונים.

אלקינו, אחרי ללכת הנהר עבר את המאמינים, ראש

רבינו, צאת יום עד כנען, ארצה ויבוא טהורה, באמונה

שמונה  אלף משך אלקינו, בית בחרב זכאי בן יוחנן רבי

ארץ  גרגיר פסת כל על שנה, וחמשה עשרים מאות

ואחד  כ"א בלב החקוק מחצבתנו, צור גאון חרות קדשינו,

לעד. מעמנו

נשוב  ידינו ובזרוע בכחינו לא יגאלינו. הוא והאלקים

אלפי  אחרי בחטאינו אשר אבותינו, אבות ארץ אל

אלקינו  ה' ויתן נגרשנו, מעלי' ה', בשם נביאינו, התראות

ארצות  אל ו[מ]ממלכה גוי, אל מגוי ונלך בגולה, אותנו

האלקים. עם התפזר השמים, רוחות לארבע כי עד נכר,

מבלי  - קרנינו וירום ה' ירחם - אחינו מושב מקום ובכל

לרגלם, הבאה וסחר בקנין הארץ ברכת עם התחשב

עשירי  דור גם אנחנו. ורדופים שנואים ורדוים, מוכים

אדם  בני חלאת וכל נחשבנו, בארץ כגר עשרה, וחמש

דם  למוצצי ויתנונו יתגלגלו, עלינו ומשטמה, רשע בעלילת

תושבים. ברית ולמופרי אדם, בשר אוכלי הארץ, אזרחי

שמונה  כאלף לנו, זה - נפשנו פדות האלקים יחיש

אז  מני - גולים בראש הלכנו אשר שנה, וארבעים מאות

ותפארתו, גאונו דור דור בעמינו, היו חליפות היום עד

הלאום  דגל זה בכל אבל וצורריו, מעיקיו גם ולעומתו

יתנוסס  ועליו העם, בני כל ביד הי' וקדוש טהור האלקי,

דעת  יריעת על כתובה אחד" ועמו תורתו דתו "האלקים

עוז  שלהבת להבת אריגת על אהבה, בפתיל[י] מרוקמה

כאחד. והדם הבשר התמסרות

זמרת  לקצוץ כרמינו מטעי לשנות לנו, אומרים היום

הרב  על להעמיס הטהורה, אמונה מקור החדר הוא גפנינו,

הרוחניים  החיים עניני בכל החי ורוחו הציבורי, דואג -

והדומה. חול בלימודי עול משאת - בעדתו

לעין  גלוי ולאמר בחזקה לעמוד עליכם ישראל, רבני

דם  פלגי על שתול נס הלזה, העתיק דגל אל הביטו כל,

מקדשי  זקנים גם נערים והבנות, הבנים דמי הם הנהו,

אל  בתורתינו, תגעו אל לעד. נשאר נצחם ועוז שמים, שם

את  חיינו. נשמת את תשודדו ואל ילדינו, את תמיתו

ותורתינו  דתינו נפשינו, אמנם בגולה, האלקים נתן בשרינו

הם. חפשים

את  המה. אחת ומצות תורה הוא, אחד אלקים

אבותינו, וקיימו שעבדו והמצוה, התורה האלקים

אנחנו, נשמור ומצותיו תורתו ואת נעבוד, אותו בארצנו,

עד. עדי בנינו ובני בנינו יעשו וכן

הרוגים  בני לענותינו. האריכו חורשים, חרשו גבינו על

צור  בעזרת זה, בכל אבל אנחנו, שרופים בני אנחנו,

אחת  שלמה תורתינו תעמוד עמינו עולם במתי על עולמים,

בדמינו. ובלולה בהדרה כלולה היא,

הטהור  הקודש, עם לב ובשם התורה, בשם הדת, בשם

לאמר  הממשלה, כח באי אל פונה הנני דופי, שמץ מכל

ישימו  אשר ומועקה עול מכל הנהו חפשי ישראל עם להם,

לפנינו, היא סלולה קדש דרך דרכינו ותורתינו. דתינו על

ובני  בנינו ילכו ובה אנחנו, הולכים בה אבותינו, הלכו בה

עד. עדי בנינו

הלא  אז חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו ימים אם ועתה

היא  חדשה לא הנה יהלך, ובעקביו העבר מופת יקח ההוה

ישים  ואנה ילך אנה מתנודד, ישראל עם אשר בארץ,

והאיש  מעוזנו היא רק התורה כי לדעת עלינו פעמיו.

ויאדירה, תורה ירביץ ישראל, נשמת ולעודד חיים החפץ

עתים  ולקבוע ישרים, דור להקים וישיבות, חדרים ייסדו

בית  אחינו במושבי יהי' אור ואז קדם, בימי כאשר לתורה,

יחיו. עליהם ד' ישראל,

וידידו  כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

מו"ר. בן ומכבדו מוקירו הדו"ש
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.ílk úà òéøëî ,äiðL§¦¨©§¦©¤ª¨

ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא, בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש



קסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

תורתינו  כי יודעים, הקודש עם וכל כולנו אנחנו אשר

פנות  רשות נותנת ובלתי פשרה, שום תכיר לא היא, נצחית

נביאיו  ידי על האלקים אמר אשר וכל ושמאל, ימין

לקחת  יוכלו איפוא במה וגאוניו, ישראל ורבני ועבדיו,

לעבדם  ידם, על הניתן ותומו הקודש עם אחריות עליהם

בתי  לחזק לרבים, העולה בדרך ונלכה לכו ולשמרם.

האלקים  יצונו כאשר ואשרו, העם טובת ולדרוש התורה

יעקב. שושנת הצלחת נראה ובה בתורתו,

ועסקני  הרבנים אסיפת מחזה כהיום ניצב לעיני הנה

בהתברר  אייר, בחדש תרס"ט בשנת וילנא בעיר הכלל

ישראל  וחדרי הצענז, ע"ד והרבנות, הרבנים שאלת

בטובת  והוכיחו שאמרו, מהנאספים רבים אשר ומלמדיו,

בידעם  גם וגאוניו, ישראל גדולי אמנם והכרחו. הדבר

חד  הי' אשר אחינו, על הממשלה מבט הכללי המצב

הרועים, אבירי לעומת עלה רע וכוכב ביותר, ומלוטש

הענינים  כה כי דעתי, קבלו לאמר, בידו הפרעות ושבט

נוכלה  לא ישרים לב תומת זה בכל דורשים, הכוללים

על  השאלות שהועמדו טרם ואז ישראל. מחמד על וותר

ויאמר: בנאומו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יצא דיעות, רוב

אנחנו, בבחירתנו לא בגולה. אותנו נתן האלקים

בזכרון  לנו, הקדוש וכל ארצינו, את עזבנו וברצוננו,

העברי, אברהם הראשון, אבינו שעבר היום מני ראשונים.

אלקינו, אחרי ללכת הנהר עבר את המאמינים, ראש

רבינו, צאת יום עד כנען, ארצה ויבוא טהורה, באמונה

שמונה  אלף משך אלקינו, בית בחרב זכאי בן יוחנן רבי

ארץ  גרגיר פסת כל על שנה, וחמשה עשרים מאות

ואחד  כ"א בלב החקוק מחצבתנו, צור גאון חרות קדשינו,

לעד. מעמנו

נשוב  ידינו ובזרוע בכחינו לא יגאלינו. הוא והאלקים

אלפי  אחרי בחטאינו אשר אבותינו, אבות ארץ אל

אלקינו  ה' ויתן נגרשנו, מעלי' ה', בשם נביאינו, התראות

ארצות  אל ו[מ]ממלכה גוי, אל מגוי ונלך בגולה, אותנו

האלקים. עם התפזר השמים, רוחות לארבע כי עד נכר,

מבלי  - קרנינו וירום ה' ירחם - אחינו מושב מקום ובכל

לרגלם, הבאה וסחר בקנין הארץ ברכת עם התחשב

עשירי  דור גם אנחנו. ורדופים שנואים ורדוים, מוכים

אדם  בני חלאת וכל נחשבנו, בארץ כגר עשרה, וחמש

דם  למוצצי ויתנונו יתגלגלו, עלינו ומשטמה, רשע בעלילת

תושבים. ברית ולמופרי אדם, בשר אוכלי הארץ, אזרחי

שמונה  כאלף לנו, זה - נפשנו פדות האלקים יחיש

אז  מני - גולים בראש הלכנו אשר שנה, וארבעים מאות

ותפארתו, גאונו דור דור בעמינו, היו חליפות היום עד

הלאום  דגל זה בכל אבל וצורריו, מעיקיו גם ולעומתו

יתנוסס  ועליו העם, בני כל ביד הי' וקדוש טהור האלקי,

דעת  יריעת על כתובה אחד" ועמו תורתו דתו "האלקים

עוז  שלהבת להבת אריגת על אהבה, בפתיל[י] מרוקמה

כאחד. והדם הבשר התמסרות

זמרת  לקצוץ כרמינו מטעי לשנות לנו, אומרים היום

הרב  על להעמיס הטהורה, אמונה מקור החדר הוא גפנינו,

הרוחניים  החיים עניני בכל החי ורוחו הציבורי, דואג -

והדומה. חול בלימודי עול משאת - בעדתו

לעין  גלוי ולאמר בחזקה לעמוד עליכם ישראל, רבני

דם  פלגי על שתול נס הלזה, העתיק דגל אל הביטו כל,

מקדשי  זקנים גם נערים והבנות, הבנים דמי הם הנהו,

אל  בתורתינו, תגעו אל לעד. נשאר נצחם ועוז שמים, שם

את  חיינו. נשמת את תשודדו ואל ילדינו, את תמיתו

ותורתינו  דתינו נפשינו, אמנם בגולה, האלקים נתן בשרינו

הם. חפשים

את  המה. אחת ומצות תורה הוא, אחד אלקים

אבותינו, וקיימו שעבדו והמצוה, התורה האלקים

אנחנו, נשמור ומצותיו תורתו ואת נעבוד, אותו בארצנו,

עד. עדי בנינו ובני בנינו יעשו וכן

הרוגים  בני לענותינו. האריכו חורשים, חרשו גבינו על

צור  בעזרת זה, בכל אבל אנחנו, שרופים בני אנחנו,

אחת  שלמה תורתינו תעמוד עמינו עולם במתי על עולמים,

בדמינו. ובלולה בהדרה כלולה היא,

הטהור  הקודש, עם לב ובשם התורה, בשם הדת, בשם

לאמר  הממשלה, כח באי אל פונה הנני דופי, שמץ מכל

ישימו  אשר ומועקה עול מכל הנהו חפשי ישראל עם להם,

לפנינו, היא סלולה קדש דרך דרכינו ותורתינו. דתינו על

ובני  בנינו ילכו ובה אנחנו, הולכים בה אבותינו, הלכו בה

עד. עדי בנינו

הלא  אז חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו ימים אם ועתה

היא  חדשה לא הנה יהלך, ובעקביו העבר מופת יקח ההוה

ישים  ואנה ילך אנה מתנודד, ישראל עם אשר בארץ,

והאיש  מעוזנו היא רק התורה כי לדעת עלינו פעמיו.

ויאדירה, תורה ירביץ ישראל, נשמת ולעודד חיים החפץ

עתים  ולקבוע ישרים, דור להקים וישיבות, חדרים ייסדו

בית  אחינו במושבי יהי' אור ואז קדם, בימי כאשר לתורה,

יחיו. עליהם ד' ישראל,

וידידו  כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

מו"ר. בן ומכבדו מוקירו הדו"ש
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.ílk úà òéøëî ,äiðL§¦¨©§¦©¤ª¨

ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא, בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,
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אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם

           
ּגּופֹו אם ּכי לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

זה. ידי על ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש
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'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á C„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ
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אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,
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אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם

           
ּגּופֹו אם ּכי לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

זה. ידי על ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש
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ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ ÈL Be(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ ÈL ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

זה  ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'
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לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם
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Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙Èa ÔB‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆

ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ ÈL Be(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ ÈL ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

זה  ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם
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eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".
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‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»

ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש
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מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".
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‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»

ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:

כל ליל שישי, ט"ו סיון



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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יציאת
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4:414:358:007:578:318:289:499:4820:1020:1720:4520:5319:5820:57אוקראינה, דונייצק )ק(

4:514:458:108:078:428:3910:009:5820:2220:2920:5721:0520:1021:09אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:115:048:328:299:049:0110:2410:2220:5421:0121:3121:4020:4221:44אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:014:548:248:218:568:5310:1510:1320:4820:5621:2621:3520:3721:39אוקראינה, קייב )ק(

5:455:398:588:569:309:2810:4710:4520:5521:0121:2821:3520:4221:53איטליה, מילאנו )ק(

5:596:008:338:339:039:0310:0510:0618:2218:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:417:459:419:4310:1310:1611:0511:0717:5917:5518:2518:2217:3818:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:448:4910:4010:4311:1111:1312:0112:0318:3918:3419:0719:0318:1719:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:475:438:508:499:239:2110:3610:3520:1920:2520:4920:5420:0620:58ארה"ב, בולטימור )ק(

5:315:278:388:369:109:0810:2410:2320:1420:2020:4420:5020:0121:04ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:325:288:388:369:109:0810:2510:2320:1420:1920:4320:4920:0021:04ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:035:589:129:109:449:4210:5910:5820:5521:0121:2621:3220:4221:47ארה"ב, דטרויט )ק(

6:236:209:169:159:489:4710:5810:5820:1320:1720:3920:4319:5820:54ארה"ב, היוסטן )ק(

5:445:418:438:429:159:1310:2610:2619:5519:5920:2220:2619:4020:38ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:289:199:199:529:5111:0011:0020:0420:0720:2920:3219:4920:43ארה"ב, מיאמי )ק(

5:275:228:338:319:069:0410:2010:1920:1020:1520:4020:4619:5621:02ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:215:168:318:299:029:0010:1710:1620:1320:1920:4420:5020:0021:04ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:406:429:049:059:339:3410:3110:3218:1818:1718:4018:4017:5918:44בוליביה, לה-פס )ח(

5:435:369:079:039:399:3610:5910:5721:3521:4322:1322:2321:2422:48בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:445:379:089:049:409:3610:5910:5721:3521:4322:1322:2221:2422:45בלגיה, בריסל )ק(

6:306:338:438:459:159:1610:1110:1217:3517:3417:5917:5717:1618:05ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:156:188:298:319:009:029:569:5817:2317:2117:4717:4517:0417:52ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:584:518:248:218:568:5210:1610:1420:5621:0521:3521:4520:4522:08בריטניה, לונדון )ק(

4:584:508:288:249:008:5610:2210:1921:1421:2321:5522:0621:0322:34בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:014:538:288:249:008:5610:2110:1921:0621:1421:4621:5620:5522:00גרמניה, ברלין )ק(

5:285:218:528:499:239:2010:4310:4121:1621:2421:5322:0221:0422:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:346:378:478:499:179:1910:1310:1417:3417:3217:5917:5717:1518:01דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:015:598:438:439:169:1510:2210:2219:1019:1219:3319:3518:5319:39הודו, בומביי )ח(

5:565:548:408:399:119:1110:1810:1819:0619:0919:3019:3218:5019:36הודו, פונה )ח(

4:594:528:158:138:488:4510:0510:0320:2220:2920:5721:0520:1021:09הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:358:468:449:189:1610:3210:3120:2220:2720:5220:5820:0821:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:086:049:119:099:439:4110:5610:5520:3520:4021:0321:0920:2121:13יוון, אתונה )ק(

5:225:168:378:349:109:0710:2710:2520:4020:4721:1521:2220:2821:26מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך 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
6:526:519:419:4010:1110:1011:1811:1820:1420:1720:3820:4019:5820:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:387:449:279:3010:0010:0310:4910:5117:1317:0817:4217:3816:5017:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:065:048:018:008:318:309:419:4018:5418:5819:1919:2318:3919:27נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:539:229:239:559:5510:5710:5719:0919:1019:3119:3218:5119:36סינגפור, סינגפור )ח(

4:304:227:587:558:298:269:519:4820:3520:4421:1521:2520:2521:29פולין, ורשא )ק(

6:176:188:368:379:099:1010:0710:0817:5317:5218:1518:1517:3418:19פרו, לימה )ח(

6:015:559:159:139:479:4411:0411:0221:1421:2121:4721:5421:0222:12צרפת, ליאון )ק(

5:595:539:209:179:519:4811:1011:0821:3521:4322:1122:2021:2422:40צרפת, פריז )ק(

5:355:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1118:3318:3417:5318:38קולומביה, בוגוטה )ח(

5:445:398:558:539:279:2510:4310:4120:4420:5021:1621:2320:3221:39קנדה, טורונטו )ק(

5:155:108:298:279:018:5810:1810:1620:2720:3321:0021:0720:1421:24קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:358:358:339:089:0710:1910:1819:4619:5020:1320:1819:3220:22קפריסין, לרנקה )ק(

5:385:299:129:089:439:3911:0711:0422:0822:1722:5223:0321:5823:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:054:558:438:399:139:0910:3810:3521:4821:5822:3522:4721:3923:18רוסיה, מוסקבה )ח(

5:385:318:538:519:269:2310:4310:4120:5821:0521:3221:4020:4621:44רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:395:338:588:559:299:2610:4710:4521:0621:1321:4121:4820:5422:06שווייץ, ציריך )ק(

5:485:478:278:268:598:5910:0410:0418:4118:4319:0419:0618:2419:10תאילנד, 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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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך 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
5:395:368:348:339:069:0510:1710:1619:3619:3920:0220:0619:1920:17באר שבע )ק(

5:355:328:328:309:049:0210:1510:1419:3819:4220:0520:0919:1220:21חיפה )ק(

5:345:318:328:319:039:0210:1410:1319:3719:4120:0320:0719:0020:17ירושלים )ק(

5:385:358:338:329:069:0510:1710:1619:3719:4120:0320:0719:2020:19תל אביב )ק(

5:064:598:258:228:568:5310:1510:1320:3720:4421:1221:2020:2521:40אוסטריה, וינה )ק(

7:137:189:119:139:439:4510:3410:3617:2017:1617:4717:4316:5817:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:165:108:318:289:039:0010:2010:1820:3220:3821:0521:1320:1921:17אוקראינה, אודסה )ק(

4:414:358:007:578:318:289:499:4820:1020:1720:4520:5319:5820:57אוקראינה, דונייצק )ק(

4:514:458:108:078:428:3910:009:5820:2220:2920:5721:0520:1021:09אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:115:048:328:299:049:0110:2410:2220:5421:0121:3121:4020:4221:44אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:014:548:248:218:568:5310:1510:1320:4820:5621:2621:3520:3721:39אוקראינה, קייב )ק(

5:455:398:588:569:309:2810:4710:4520:5521:0121:2821:3520:4221:53איטליה, מילאנו )ק(

5:596:008:338:339:039:0310:0510:0618:2218:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:417:459:419:4310:1310:1611:0511:0717:5917:5518:2518:2217:3818:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:448:4910:4010:4311:1111:1312:0112:0318:3918:3419:0719:0318:1719:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:475:438:508:499:239:2110:3610:3520:1920:2520:4920:5420:0620:58ארה"ב, בולטימור )ק(

5:315:278:388:369:109:0810:2410:2320:1420:2020:4420:5020:0121:04ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:325:288:388:369:109:0810:2510:2320:1420:1920:4320:4920:0021:04ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:035:589:129:109:449:4210:5910:5820:5521:0121:2621:3220:4221:47ארה"ב, דטרויט )ק(

6:236:209:169:159:489:4710:5810:5820:1320:1720:3920:4319:5820:54ארה"ב, היוסטן )ק(

5:445:418:438:429:159:1310:2610:2619:5519:5920:2220:2619:4020:38ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:289:199:199:529:5111:0011:0020:0420:0720:2920:3219:4920:43ארה"ב, מיאמי )ק(

5:275:228:338:319:069:0410:2010:1920:1020:1520:4020:4619:5621:02ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:215:168:318:299:029:0010:1710:1620:1320:1920:4420:5020:0021:04ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:406:429:049:059:339:3410:3110:3218:1818:1718:4018:4017:5918:44בוליביה, לה-פס )ח(

5:435:369:079:039:399:3610:5910:5721:3521:4322:1322:2321:2422:48בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:445:379:089:049:409:3610:5910:5721:3521:4322:1322:2221:2422:45בלגיה, בריסל )ק(

6:306:338:438:459:159:1610:1110:1217:3517:3417:5917:5717:1618:05ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:156:188:298:319:009:029:569:5817:2317:2117:4717:4517:0417:52ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:584:518:248:218:568:5210:1610:1420:5621:0521:3521:4520:4522:08בריטניה, לונדון )ק(

4:584:508:288:249:008:5610:2210:1921:1421:2321:5522:0621:0322:34בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:014:538:288:249:008:5610:2110:1921:0621:1421:4621:5620:5522:00גרמניה, ברלין )ק(

5:285:218:528:499:239:2010:4310:4121:1621:2421:5322:0221:0422:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:346:378:478:499:179:1910:1310:1417:3417:3217:5917:5717:1518:01דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:015:598:438:439:169:1510:2210:2219:1019:1219:3319:3518:5319:39הודו, בומביי )ח(

5:565:548:408:399:119:1110:1810:1819:0619:0919:3019:3218:5019:36הודו, פונה )ח(

4:594:528:158:138:488:4510:0510:0320:2220:2920:5721:0520:1021:09הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:358:468:449:189:1610:3210:3120:2220:2720:5220:5820:0821:02טורקיה, איסטנבול )ק(

6:086:049:119:099:439:4110:5610:5520:3520:4021:0321:0920:2121:13יוון, אתונה )ק(

5:225:168:378:349:109:0710:2710:2520:4020:4721:1521:2220:2821:26מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך 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
6:526:519:419:4010:1110:1011:1811:1820:1420:1720:3820:4019:5820:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:387:449:279:3010:0010:0310:4910:5117:1317:0817:4217:3816:5017:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:065:048:018:008:318:309:419:4018:5418:5819:1919:2318:3919:27נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:539:229:239:559:5510:5710:5719:0919:1019:3119:3218:5119:36סינגפור, סינגפור )ח(

4:304:227:587:558:298:269:519:4820:3520:4421:1521:2520:2521:29פולין, ורשא )ק(

6:176:188:368:379:099:1010:0710:0817:5317:5218:1518:1517:3418:19פרו, לימה )ח(

6:015:559:159:139:479:4411:0411:0221:1421:2121:4721:5421:0222:12צרפת, ליאון )ק(

5:595:539:209:179:519:4811:1011:0821:3521:4322:1122:2021:2422:40צרפת, פריז )ק(

5:355:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1118:3318:3417:5318:38קולומביה, בוגוטה )ח(

5:445:398:558:539:279:2510:4310:4120:4420:5021:1621:2320:3221:39קנדה, טורונטו )ק(

5:155:108:298:279:018:5810:1810:1620:2720:3321:0021:0720:1421:24קנדה, מונטריאול )ק(

5:385:358:358:339:089:0710:1910:1819:4619:5020:1320:1819:3220:22קפריסין, לרנקה )ק(

5:385:299:129:089:439:3911:0711:0422:0822:1722:5223:0321:5823:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:054:558:438:399:139:0910:3810:3521:4821:5822:3522:4721:3923:18רוסיה, מוסקבה )ח(

5:385:318:538:519:269:2310:4310:4120:5821:0521:3221:4020:4621:44רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:395:338:588:559:299:2610:4710:4521:0621:1321:4121:4820:5422:06שווייץ, ציריך )ק(

5:485:478:278:268:598:5910:0410:0418:4118:4319:0419:0618:2419:10תאילנד, 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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