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didiy oiprl xeaick epi` mewn lkn ,xeaick xedxd rny z`ixw

,xdxdl xeq` ixw lraéðéña ïçkLàãkxd cnrna ep`vny enk - ¦§©§§¨§¦©
ixw z`neha mi`nh eidi `ly ick dy`n yextl mxidfdy ,ipiq
dliah owizyk `xfr jnq ef dyixt lre ,xeaica dxeza ewqriyk
lr `le xeaicd lr `l` xfb `le ,dxeza ewqriy mcew ixw ilral
xdxdl ixw lral xzen jkle ,xeaick xedxdy it lr s` xedxd

.ezaeg ici `veie rny z`ixwa
àcñç áøåe `piax lr wlgp,éîc øeaãk åàì øeäøä ,øîàmc` lke §©¦§¨¨©¦§¨§¦¨¥

,xedxda ezaeg ici `vei epi`Czòc à÷ìñ éàcdlri m`y - §¦¨§¨©§¨
y jzrca,éîc øeaãk øeäøäok m`àéöBérny z`ixw,åéúôNa ¦§§¦¨¥¦¦§¨¨

.xeaic el xizdl yi jk xedxdd el xzedy enky
:`xnbd dywnéàî àlày xne` dz` dn `l` -åàì øeäøä ¤¨©¦§¨
,éîc øeaãkm` ,el xzed `l xeaicd ,el xzed xedxddy s` jkle §¦¨¥

ok,øäøäî änì:`xnbd zvxzn .melk liren epi` ixdéaø øîà ¨¨§©§¥¨©©¦
,øæòìàxedxdy it lr s`ezaeg ici `vei epi`e xeaick aygp epi` ¤§¨¨

xdxdiy epwiz mewn lkn ,eala xdxdny dnaìk eäé àlL éãk§¥¤Ÿ§¨
Ba ïé÷ñBò íìBòä,rny z`ixwa -.ìèáe áLBé àeäåzl`ey ¨¨§¦§¥¨¥

:`xnbdàðéøçà à÷øôa ñBøâðå.dxez ly xg` wxta xdxdiy - §¦§§¦§¨©£¦¨
:`xnbd daiyn,äáäà øa àãà áø øîàz`ixwa xdxdiy epwiz ¨©©£¨©©£¨

weqr didiy ick rny.Ba ïé÷ñBò øeaväL øáãa§¨¨¤©¦§¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שלישי עמ' ב



ד

'`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei c"qa

*a"lyz'd lel` yceg y`xc

È�‡לי ודֹודי אלּול1לדֹודי ּתבֹות' ּומבאר2'ראׁשי , ¬ƒְְְֱִִִֵֵָָֹ
זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ּתֹורה' ,3ּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּובראׁש לדֹודי, אני אתערּותאּֿדלתּתא, הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַָָֹׁשּבאלּול
למּטה מּלמעלה ההמׁשכה היא הּכּפּורים ויֹום ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָהּׁשנה
ּדבתחּלת להבין, וצרי לי. ודֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָ(אתערּותאּֿדלעילא),
לדֹודי אני ּתבֹות' 'ראׁשי הּוא ׁשאלּול אֹומר ְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּמאמר
אני (רק) הּוא ׁשּבאלּול מבאר לאחריֿזה ּומּיד לי, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹודֹודי
הּכּפּורים. ויֹום הּׁשנה ּבראׁש הּוא לי ודֹודי ְְְְִִִִִַַָָֹלדֹודי,

CÈLÓÓeי"ג התּגּלּות זמן הּוא ׁשּבאלּול ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֱֲִֶֶַַַַָ
הרחמים מּדֹות4מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגּלּוי ּומבאר . ְְֲִִִִֵֶַַָָ

להרחֹוקים ּגם ואחד, אחד לכל הּוא ּבאלּול ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָהרחמים
העיר5ּביֹותר אנׁשי יֹוצאין לעיר ּבֹואֹו ׁשּקדם מל ּוכמֹו . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

[ויכֹולים רּׁשאים ואז ּבּׂשדה, ּפניו ּומקּבלים ]6לקראתֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּבסבר ּכּלם את מקּבל והּוא ּפניו, להקּביל ׁשרֹוצה מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
להבין, וצרי לכּלם. ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֻּפנים

הּטּור ּׁשּכתב מה עם מתאים זה ׁשּמראׁשֿחדׁש7אי , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את להזהיר ּכדי יֹום ּבכל ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ואיל ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָאלּול

ׁשּנאמר ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו ּבעיר8העם ׁשֹופר יּתקע אם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ
י לא מקּבלועם הּמל ׁשּבאלּול מּכיון ּדלכאֹורה חרדּו, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻאת
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ב לאור יצא (*h"nyz ± lel` yceg y`x qxhpew. . אלול ר"ח "לקראת ,mihtey 't 'b mei,h"nyz'd."(1.ג ו, אבודרהם2)שה"ש

ד"ה סתקפ"א ר"ה הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער כד שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפילת סדר

.67 הערה רמה ע' לקמן הנסמן השייכות3)והעבירו. ואילך) רל ע' (לקמן תשמ"ו לדודי אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת

לב. לדף והרמז ראה לפרשת (שבלקו"ת) זה שם.4)דמאמר פע"ח מ"ג. פ"א אלול מס' מ"ח לדודי,ראה אני הוא שבאלול וזה

– זה במצב הוא וכשהמלך בפנים), (כדלקמן בשדה" "מלך דוגמת הוא זה גילוי כי – מדה"ר די"ג הגילוי הוא שאז מטיל`epiאף

הערה 1343 ע' ח"ד לקו"ש (ראה התחתון מצד היא והעבודה התחתון, לעבודת כח נתינת רק הוא דאלול הגילוי ולכן, ופחד, אימה

תתכה.5)6). ע' ח"ב התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי גם וראה .166 ע' ה'ש"ת בסה"מ בסה"מ6)כ"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק הוספת

.167 ע' פמ"ו.7)שם דר"א מפרקי תקפא, ר"ס ר"ה הל' ו.8)או"ח ג, עמוס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

השירים': ב'שיר נאמר

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È�‡1אני אומרת: ישראל הואכנסת ל'דודי' מתקרבת ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
הוא זה שפסוק כך על ואמרו אלי. מתקרב ודודי ≈«'¯‡ÈLהקדושֿברוךֿהוא,

ÏeÏ‡ '˙B·z2,בחודש ה' עבודת של זהוהתוכן בפסוק נרמז אלול ≈¡
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe¿…»¿ƒ≈»

'eac¯הזקןלרבנו ¯Ó‡Óa¿«¬«ƒ
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰3,הפותח ««¿ƒ∆

לי' ודודי לדודי 'אני זה, בפסוק

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ‡e‰ ÏeÏ‡aL∆∆¡ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»

לאלוקות להתקרב האדם, מצד

È�‡מתקרב È„B„Ïהאדם ¬ƒ¿ƒ
…¿L‡¯·eהקדושֿברוךֿהוא,

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰«»»¿«ƒƒƒ
‰ÎLÓ‰‰האלוקות של ««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהאדם אל ƒ¿«¿»¿«»
«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ‡(בדרך

מלמעלה), È„B„Â¿ƒהתעוררות
מתקרבÈÏהקדושֿברוךֿהוא ƒ

האדם. אל אלי,

˙lÁ˙·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«
ÏeÏ‡L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰««¬»≈∆¡
È�‡ '˙B·z ÈL‡¯' ‡e‰»≈≈¬ƒ

,ÈÏ È„B„Â È„B„Ïשני כן ואם ¿ƒ¿ƒƒ
בין ההתקרבות של האופנים

מלמטה הן ואלוקות האדם

והן לדודי", "אני למעלה,

למטה לי",מלמעלה "ודודי

אלול בחודש להיות אמורים

¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï „iÓeƒ«¿«¬≈∆¿…»
ÏeÏ‡aLÈ�‡ (˜¯) ‡e‰ ∆∆¡«¬ƒ

‡e‰ ÈÏ È„B„Â ,È„B„Ï¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯aודודי" גם כן אם מדוע השאלה: ונשאלת ¿…«»»¿«ƒƒ

אלול, לחודש שייכותו על שמעיד דבר אלול, התיבות מראשי חלק הוא לי"

תשרי?. בחודש רק הוא זה עניין והרי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe'תורה ב'לקוטי הנזכר ,ÔÓÊ ‡e‰ ÏeÏ‡aL «¿ƒ¿««¬»∆∆¡¿«

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰4רבנו למשה גילה שהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«ƒ»«¬ƒ
עוון נשא לאלפים חסד נוצר ואמת, חסד ורב אפים ארך וחנון, רחום ("אֿל

ונקה"). וחטאה הנזכרÓe·‡¯ופשע BcÓ˙במאמר ‚"Èc Èelb‰L ¿»≈∆«ƒ¿ƒ
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰הרוחנימבלי מצבו על הבט »«¬ƒ∆¡¿»∆»¿∆»

¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï Ìb5. «¿»¿ƒ¿≈
B‡Ba Ì„wL CÏÓ BÓÎe¿∆∆∆…∆
¯ÈÚ‰ ÈL�‡ ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈÚÏ»ƒ¿ƒ«¿≈»ƒ
ÂÈ�t ÌÈÏa˜Óe B˙‡¯˜Ïƒ¿»¿«¿ƒ»»

Ê‡Â ,‰„Oaהמלך כאשר «»∆¿»
בשדה ÌÈ‡M«̄»ƒנמצא

ÌÈÏBÎÈÂ]6ÈÓ Ïk [ ƒƒ»ƒ
,ÂÈ�t ÏÈa˜‰Ï ‰ˆB¯L∆∆¿«¿ƒ»»
נמצא המלך שבו למצב בניגוד

ניתן לא שאז מלכותו בהיכל

הרי רשות ללא פנימה להיכנס

שרוצה מי כל בשדה כשהמלך

אליו לגשת המלךe‰Â‡יכול ¿
¯·Òa Ìlk ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆À»¿≈∆
ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t»ƒ»«¿∆»ƒ

ÌlÎÏ ˙B˜ÁBNמבלי ¬¿À»
לאדם. אדם בין להבדיל

‰Ê CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
ב'לקוטי הזקן רבנו של הביאור

יש אלול שבחודש תורה'

הרחמים מידות י"ג של התגלות

הקדושֿברוךֿהוא של והקירוב

דומה אלו בימים ישראל לבני

לשדה היוצא ÌÈ‡˙Ó«¿ƒלמלך
¯eh‰ ·˙kM ‰Ó ÌÚ7, ƒ«∆»««

ÏeÏ‡ L„ÁŒL‡¯nL∆≈……∆¡
¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz CÏÈ‡Â¿≈»¿ƒ«»
˙‡ ¯È‰Ê‰Ï È„k ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿«¿ƒ∆

¯Ó‡pL ,‰·eLz eNÚiL ÌÚ‰8ÌÚÂ ¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡ »»∆«¬¿»∆∆¡«ƒƒ»«»¿ƒ¿»
,e„¯ÁÈ ‡Ïתוקעים חרדה וגורם הלבבות את מעורר השופר שקול וכיוון …∆¡»

אלול חודש Ìlkבכל ˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰ ÏeÏ‡aL ÔÂÈkÓ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡«∆∆¿«≈∆À»
,ÌlÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òaאדם כל ומקרב ¿≈∆»ƒ»«¿∆»ƒ¬¿À»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

  מפתח  כללי

 ב................................................... תפילין נחת ר הסד  )א

 ג.........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      אני לדודי ודודי ליה "מאמר ד  )ג

 ה ...........ב"לתש'ה,  אלולראש חודשד' ור לאא, שופטים פרשת 'יום ד

   שופטיםפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 זי...........................................................א"שנת' ה,אלול' ז

  שופטיםפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 כה ........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

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

 טכ.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 ל............................תרגום מאידיש, יבחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 לא.......................שופטיםפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 לב.....................שופטיםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 חנ.........................שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 טנ...............................................שופטיםלשבוע פרשת  

 חס......................שופטיםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 גע .....................שופטיםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 גצ .....................שופטיםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 קא.......................שופטיםוע פרשת לשב ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

 דק....................................................ס  פרקיםתהל, ג פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 וק............................................................  ביאור קהתי

 גיק............................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים ברכותמסכת   )כ

  ידק...........................................................כד  עד דףחימדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 דמק..............................................................ןר הזק"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 דמק..............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 מהק..............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 מהק...........................................................ר האמצעי"אדמו

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

 מוק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 מזק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 מזק..........................................................ב"והרשר מ"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 מחק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 מטק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 מטק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 מטק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 אנק.......................................ו קפרביאורים לפרקי אבות   )לב

 בנק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 נחק................................שופטיםלשבוע פרשת מנים לוח ז  )לד

 נטק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לה
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*a"lyz'd lel` yceg y`xc

È�‡לי ודֹודי אלּול1לדֹודי ּתבֹות' ּומבאר2'ראׁשי , ¬ƒְְְֱִִִֵֵָָֹ
זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ּתֹורה' ,3ּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּובראׁש לדֹודי, אני אתערּותאּֿדלתּתא, הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַָָֹׁשּבאלּול
למּטה מּלמעלה ההמׁשכה היא הּכּפּורים ויֹום ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָהּׁשנה
ּדבתחּלת להבין, וצרי לי. ודֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָ(אתערּותאּֿדלעילא),
לדֹודי אני ּתבֹות' 'ראׁשי הּוא ׁשאלּול אֹומר ְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּמאמר
אני (רק) הּוא ׁשּבאלּול מבאר לאחריֿזה ּומּיד לי, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹודֹודי
הּכּפּורים. ויֹום הּׁשנה ּבראׁש הּוא לי ודֹודי ְְְְִִִִִַַָָֹלדֹודי,

CÈLÓÓeי"ג התּגּלּות זמן הּוא ׁשּבאלּול ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֱֲִֶֶַַַַָ
הרחמים מּדֹות4מּדֹות ּדי"ג ׁשהּגּלּוי ּומבאר . ְְֲִִִִֵֶַַָָ

להרחֹוקים ּגם ואחד, אחד לכל הּוא ּבאלּול ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָהרחמים
העיר5ּביֹותר אנׁשי יֹוצאין לעיר ּבֹואֹו ׁשּקדם מל ּוכמֹו . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

[ויכֹולים רּׁשאים ואז ּבּׂשדה, ּפניו ּומקּבלים ]6לקראתֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּבסבר ּכּלם את מקּבל והּוא ּפניו, להקּביל ׁשרֹוצה מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
להבין, וצרי לכּלם. ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֻּפנים

הּטּור ּׁשּכתב מה עם מתאים זה ׁשּמראׁשֿחדׁש7אי , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את להזהיר ּכדי יֹום ּבכל ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ואיל ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָאלּול

ׁשּנאמר ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו ּבעיר8העם ׁשֹופר יּתקע אם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ
י לא מקּבלועם הּמל ׁשּבאלּול מּכיון ּדלכאֹורה חרדּו, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻאת
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ב לאור יצא (*h"nyz ± lel` yceg y`x qxhpew. . אלול ר"ח "לקראת ,mihtey 't 'b mei,h"nyz'd."(1.ג ו, אבודרהם2)שה"ש

ד"ה סתקפ"א ר"ה הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער כד שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפילת סדר

.67 הערה רמה ע' לקמן הנסמן השייכות3)והעבירו. ואילך) רל ע' (לקמן תשמ"ו לדודי אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת

לב. לדף והרמז ראה לפרשת (שבלקו"ת) זה שם.4)דמאמר פע"ח מ"ג. פ"א אלול מס' מ"ח לדודי,ראה אני הוא שבאלול וזה

– זה במצב הוא וכשהמלך בפנים), (כדלקמן בשדה" "מלך דוגמת הוא זה גילוי כי – מדה"ר די"ג הגילוי הוא שאז מטיל`epiאף

הערה 1343 ע' ח"ד לקו"ש (ראה התחתון מצד היא והעבודה התחתון, לעבודת כח נתינת רק הוא דאלול הגילוי ולכן, ופחד, אימה

תתכה.5)6). ע' ח"ב התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי גם וראה .166 ע' ה'ש"ת בסה"מ בסה"מ6)כ"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק הוספת

.167 ע' פמ"ו.7)שם דר"א מפרקי תקפא, ר"ס ר"ה הל' ו.8)או"ח ג, עמוס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

השירים': ב'שיר נאמר

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È�‡1אני אומרת: ישראל הואכנסת ל'דודי' מתקרבת ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
הוא זה שפסוק כך על ואמרו אלי. מתקרב ודודי ≈«'¯‡ÈLהקדושֿברוךֿהוא,

ÏeÏ‡ '˙B·z2,בחודש ה' עבודת של זהוהתוכן בפסוק נרמז אלול ≈¡
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe¿…»¿ƒ≈»

'eac¯הזקןלרבנו ¯Ó‡Óa¿«¬«ƒ
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰3,הפותח ««¿ƒ∆

לי' ודודי לדודי 'אני זה, בפסוק

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ‡e‰ ÏeÏ‡aL∆∆¡ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»

לאלוקות להתקרב האדם, מצד

È�‡מתקרב È„B„Ïהאדם ¬ƒ¿ƒ
…¿L‡¯·eהקדושֿברוךֿהוא,

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰«»»¿«ƒƒƒ
‰ÎLÓ‰‰האלוקות של ««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהאדם אל ƒ¿«¿»¿«»
«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ‡(בדרך

מלמעלה), È„B„Â¿ƒהתעוררות
מתקרבÈÏהקדושֿברוךֿהוא ƒ

האדם. אל אלי,

˙lÁ˙·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«
ÏeÏ‡L ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰««¬»≈∆¡
È�‡ '˙B·z ÈL‡¯' ‡e‰»≈≈¬ƒ

,ÈÏ È„B„Â È„B„Ïשני כן ואם ¿ƒ¿ƒƒ
בין ההתקרבות של האופנים

מלמטה הן ואלוקות האדם

והן לדודי", "אני למעלה,

למטה לי",מלמעלה "ודודי

אלול בחודש להיות אמורים

¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï „iÓeƒ«¿«¬≈∆¿…»
ÏeÏ‡aLÈ�‡ (˜¯) ‡e‰ ∆∆¡«¬ƒ

‡e‰ ÈÏ È„B„Â ,È„B„Ï¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰ L‡¯aודודי" גם כן אם מדוע השאלה: ונשאלת ¿…«»»¿«ƒƒ

אלול, לחודש שייכותו על שמעיד דבר אלול, התיבות מראשי חלק הוא לי"

תשרי?. בחודש רק הוא זה עניין והרי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe'תורה ב'לקוטי הנזכר ,ÔÓÊ ‡e‰ ÏeÏ‡aL «¿ƒ¿««¬»∆∆¡¿«

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰4רבנו למשה גילה שהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«ƒ»«¬ƒ
עוון נשא לאלפים חסד נוצר ואמת, חסד ורב אפים ארך וחנון, רחום ("אֿל

ונקה"). וחטאה הנזכרÓe·‡¯ופשע BcÓ˙במאמר ‚"Èc Èelb‰L ¿»≈∆«ƒ¿ƒ
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‡e‰ ÏeÏ‡a ÌÈÓÁ¯‰הרוחנימבלי מצבו על הבט »«¬ƒ∆¡¿»∆»¿∆»

¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰Ï Ìb5. «¿»¿ƒ¿≈
B‡Ba Ì„wL CÏÓ BÓÎe¿∆∆∆…∆
¯ÈÚ‰ ÈL�‡ ÔÈ‡ˆBÈ ¯ÈÚÏ»ƒ¿ƒ«¿≈»ƒ
ÂÈ�t ÌÈÏa˜Óe B˙‡¯˜Ïƒ¿»¿«¿ƒ»»

Ê‡Â ,‰„Oaהמלך כאשר «»∆¿»
בשדה ÌÈ‡M«̄»ƒנמצא

ÌÈÏBÎÈÂ]6ÈÓ Ïk [ ƒƒ»ƒ
,ÂÈ�t ÏÈa˜‰Ï ‰ˆB¯L∆∆¿«¿ƒ»»
נמצא המלך שבו למצב בניגוד

ניתן לא שאז מלכותו בהיכל

הרי רשות ללא פנימה להיכנס

שרוצה מי כל בשדה כשהמלך

אליו לגשת המלךe‰Â‡יכול ¿
¯·Òa Ìlk ˙‡ Ïa˜Ó¿«≈∆À»¿≈∆
ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t»ƒ»«¿∆»ƒ

ÌlÎÏ ˙B˜ÁBNמבלי ¬¿À»
לאדם. אדם בין להבדיל

‰Ê CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
ב'לקוטי הזקן רבנו של הביאור

יש אלול שבחודש תורה'

הרחמים מידות י"ג של התגלות

הקדושֿברוךֿהוא של והקירוב

דומה אלו בימים ישראל לבני

לשדה היוצא ÌÈ‡˙Ó«¿ƒלמלך
¯eh‰ ·˙kM ‰Ó ÌÚ7, ƒ«∆»««

ÏeÏ‡ L„ÁŒL‡¯nL∆≈……∆¡
¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz CÏÈ‡Â¿≈»¿ƒ«»
˙‡ ¯È‰Ê‰Ï È„k ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿«¿ƒ∆

¯Ó‡pL ,‰·eLz eNÚiL ÌÚ‰8ÌÚÂ ¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡ »»∆«¬¿»∆∆¡«ƒƒ»«»¿ƒ¿»
,e„¯ÁÈ ‡Ïתוקעים חרדה וגורם הלבבות את מעורר השופר שקול וכיוון …∆¡»

אלול חודש Ìlkבכל ˙‡ Ïa˜Ó CÏn‰ ÏeÏ‡aL ÔÂÈkÓ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡«∆∆¿«≈∆À»
,ÌlÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òaאדם כל ומקרב ¿≈∆»ƒ»«¿∆»ƒ¬¿À»
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וגם אהבה, (לכאֹורה) היא ּדאלּול העבֹודה עּקר ְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָהרי
ּתׁשּובה (לכאֹורה) להיֹות צריכה ּדאלּול ְְְְְֱִִִֶַָָָָהּתׁשּובה
לעֹורר ּבכדי ּבּׁשֹופר אז ּתֹוקעין לּמה ואםּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָמאהבה,

וחרדה. ְֲִַָָָיראה

אהבהLÈÂב) ּבין ּדמהחּלּוקים ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹור ּגּלּוי עלֿידי ּבאה ּדאהבה הּוא, ְְְְֲִִֵַַָָָָליראה
האדם. עבֹודת עלֿידי (ּבעּקר) ּבאה והּיראה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּלמעלה,
הּמדינה ׁשאנׁשי ּדזה ּבׂשרֿודם, מל יראת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועלּֿדר
מל להיֹות אֹותֹו ׁשּקּבלּו מּפני הּוא הּמל מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַיראים

ּתׂשים9עליהם ׂשֹום העם, עלֿידי היא הּמלכּות ּדקּבלת , ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מל ּדאני10עלי העבֹודה הּוא ׁשּבאלּול ּכיון ולכן, . ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ויׁש יראה. אז להיֹות צרי האדם, עבֹודת ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָלדֹודי,
קּבלת הּוא לדֹודי, אני ּבאלּול, העבֹודה ׁשעּקר ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָלהֹוסיף,
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּכתּוב מה ּדזהּו ׁשמים. מלכּות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹעל
ּפני לקּבל לּׂשדה הּיציאה היא ּדאלּול ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהעבֹודה

יראה11הּמל לעֹורר (ּבאלּול) ּבּׁשֹופר ׁשּתֹוקעין וזה . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּוא מל עלי ּתׂשים ּדׂשֹום הענין ּכי הּוא, ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָוחרדה,

ּתהיה12עליFzni`ׁשּתהא הּמלכּות ׁשּקּבלת ּובכדי , ְֵֶ¥¨ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּדוקא הּיראה התעֹוררּות עלֿידי הּוא .13ּבׁשלמּות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּׁשּכתבe‡·e¯ג) מה עלּֿפי יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּמאמר צדק' ּתקיעתׁשּמבאר14ה'צמח ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבחדׁש ּבּׁשֹופר ׁשּתֹוקעין ּדזה אלּול, ּבראׁשֿחדׁש ְְְְֱִֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשֹופר
ּדראׁשֿהּׁשנה. ׁשֹופר לתקיעת הקּדמה הּוא ְְְֱִִַַַָָָָָֹאלּול
ּדראׁשֿ ׁשֹופר ּותקיעת ּדאלּול ׁשֹופר ּתקיעת ּבין ְְְְֱִִִֵֶַַַָָֹּדהחּלּוק
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של).9) ע' תרס"ו (המשך עליו" למלך אותו קיבל שלא מפני כו' עליו ופחדו אימתו אין ממדינתו, שלא אחר מלך שהרי "והראי'

טו.10) יז, הקבעומ"ש".11)שופטים את "לעורר הוא דבנמשל שם, ה'ש"ת סה"מ וש"נ.12)וראה (במשנה). א כב, סנהדרין

שאי"ז13) "רק רכ) (ע' פקצ"ב תרל"ו רבים מים ובהמשך זו". את זו מעכבות אינן כו' והעבודה "היראה א) (נז, פמ"א בתניא

שלימה". זועבודה קבלה מחמת שעושה המצוה או שלומד "התורה סע"ב) (נו, שם מתניא egenayולהעיר d`xid zkynd zngne

(שמקבל זו" קבלה "מחמת זה שעושה אף במוחו), לא (גם כלל יראה לו שכשאין משמע, דמזה שלימה". עבודה בשם נקראות

שלימה. עבודה זה אין שמים), מלכות "ענין14)עליו שם: (ובכותרת ואילך א'רפ ע' נצבים אוה"ת – בעיר שופר יתקע אם ד"ה

דר"ח. ובכ"מ כאן ההדגשה וצע"ק אלול"). בר"ח שופר תקיעת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡‰·‰ואדם (‰¯B‡ÎÏ) ‡È‰ ÏeÏ‡c ‰„B·Ú‰ ¯wÚ È¯‰וקירוב, ¬≈ƒ«»¬»∆¡ƒƒ¿»«¬»
‰·eLz (‰¯B‡ÎÏ) ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÏeÏ‡c ‰·eLz‰ Ì‚Â¿««¿»∆¡¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿»
‰‡¯È ¯¯BÚÏ È„Îa ¯ÙBMa Ê‡ ÔÈÚ˜Bz ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â ,‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ≈»»¿ƒ»«»ƒ¿≈¿≈ƒ¿»

‰„¯ÁÂמעבודה שונה באופן ה' עבודת היא קירוב מתוך שאהבה מובן והרי «¬»»
להבין ויש ופחד, יראה מתוך

רבנו דברי הדברים, שני איך

באלול והקירוב האהבה על הזקן

בחודש היראה על הטור ודברי

אחד? בקנה עולים .אלול,
¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈««≈

,‰Êaעבודת זאת בכל איך »∆
ועבודת אלול בחודש האהבה

משתלבות אלול בחודש היראה

אחדÌÈ˜elÁ‰Ócיחד ¿≈«ƒƒ
ÈÏ¯‡‰ההבדלים ‰·‰‡ ÔÈa≈«¬»¿ƒ¿»

‰‡a ‰·‰‡c ,‡e‰לאדם ¿«¬»»»
התעוררות ≈¿»È„ÈŒÏÚבעקבות

¯B‡ Èelbאלוקי,‰ÏÚÓlÓ ƒƒ¿«¿»
(¯wÚa) ‰‡a ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»»»¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»
למעלה. מלמטה של בדרך עצמו

CÏÓ ˙‡¯È C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿«∆∆
‰Êc ,Ì„ÂŒ¯Naהעובדה »»»»¿∆

ÌÈ‡¯È ‰�È„n‰ ÈL�‡L∆«¿≈«¿ƒ»¿≈ƒ
È�tÓ ‡e‰ CÏn‰ È�tÓƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
CÏÓ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ eÏawL∆ƒ¿ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÏÚ9˙Ïa˜c , ¬≈∆¿«»«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒ«¿≈
EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN ,ÌÚ‰»»»ƒ»∆

CÏÓ10שהמקור ונמצא ∆∆
היא המלך מפני ליראה והבסיס

עצמואהכתוצ העם של מפעולה

מצידם. המלכות קבלת –

‡e‰ ÏeÏ‡aL ÔÂÈk ,ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆∆¡
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,È„B„Ï È�‡c ‰„B·Ú‰כתוצאה לאלוקות המתקרב »¬»«¬ƒ¿ƒ¬«»»»

שלו עצמית È¯‡‰מעבודה Ê‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆומתעוררת באה שכאמור »ƒƒ¿»ƒ¿»
האדם. עבודת ידי על ÏeÏ‡a,בעיקר ‰„B·Ú‰ ¯wÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ«»¬»∆¡

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ ,È„B„Ï È�‡לגבי לעיל לאמור בדומה ¬ƒ¿ƒ«»«…«¿»«ƒ
בשר ממלך אתהיראה עצמו על קיבל שהעם מכך בעיקר שנובעת מרותוודם

המלך. ÏeÏ‡cשל ‰„B·Ú‰L '‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆»¿ƒ≈»∆»¬»∆¡
CÏn‰ È�t Ïa˜Ï ‰„OÏ ‰‡Èˆi‰ ‡È‰11קבלת של והמשמעות ƒ«¿ƒ»«»∆¿«≈¿≈«∆∆

העבודה היא בנמשל הפנים

מלכות עול קבלת של הרוחנית

לכךÊÂ‰שמים. הטעם ¿∆
¯ÙBMa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ«»
‰‡¯È ¯¯BÚÏ (ÏeÏ‡a)∆¡¿≈ƒ¿»

‰„¯ÁÂאת השומע האדם בלב «¬»»
השופר, ‰ÔÈ�Úקול Èk ,‡e‰ƒ»ƒ¿»

CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBNc¿»ƒ»∆∆∆
המקבל העם באמצעות שנפעל

המלך את עצמו ‰e‡על
‡‰zLאימתֹוEÈÏÚ12, ∆¿≈ֵָ»∆

סמכותו את מקבל והעם

אימה לו ויש המלך של ושלטונו

מפניו ÏawL˙ופחד È„Î·eƒ¿≈∆«»«
˙eÎÏn‰קבלת בנמשל, ««¿

הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו

ŒÏÚ ‡e‰ ˙eÓÏLa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿≈«
‰‡¯i‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ È„È¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»

‡˜Âc13הקשר כן ואם «¿»
לחודש היראה של והשייכות

כיצד יתבאר (ולהלן מובן אלול

בעבודה משתלבת האהבה גם

אלול). חודש של

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e ה'‚) יראת של ≈»ƒ¿»
בחודש שמים מלכות עול וקבלת

האדם עבודת ידי על אלול

שופר לתקיעת העניין ושייכות

·eÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯ÙaŒÏÚ Ô ƒ¿»ƒ≈»«
ÁÓˆ'‰ ·˙kM ‰Ó Ètƒ«∆»««∆«

¯Ó‡na '˜„ˆ14¯‡·nL ∆∆««¬»∆¿»≈
¯ÙBMa ÔÈÚ˜BzL ‰Êc ,ÏeÏ‡ L„ÁŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«»¿……∆¡¿∆∆¿ƒ«»

‰Óc˜‰ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„ÁaוהכנהŒL‡¯c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙Ï ¿…∆¡«¿»»ƒ¿ƒ«»¿…
˜elÁ‰c .‰�M‰ההבדל˙ÚÈ˜˙e ÏeÏ‡c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ÔÈa «»»¿«ƒ≈¿ƒ«»∆¡¿ƒ«
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a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

ּתקיעת עלֿידי הּבאה (והחרדה) ׁשהּיראה הּוא, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה
(והחרדה) והּיראה ּתּתאה, יראה היא ּדאלּול ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשֹופר
יראה היא ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ּתקיעת עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּבאה
אלּול ּבראׁשֿחדׁש ּבּׁשֹופר לתקע ׁשּתּקנּו וזהּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹעּלאה.
להיֹות צריכה עּלאה ליראה לבֹוא ּבכדי ּכי החדׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובכל
ּבּׁשֹופר ׁשּתֹוקעין זה על טעם ועֹוד ּתּתאה. יראה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה
ימי ּבעׂשרת ּכי הּוא, הּׁשנה ראׁש קדם אלּול ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבחדׁש
מהּמּקיף להמׁשי צרי מראׁשֿהּׁשנה, מתחיל ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּתׁשּובה,
והמׁשכת הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּׁשּפגמּו מה למּלאות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבכדי
ּב'תֹורה וכּמבאר ּדוקא. הּבּטּול עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּמּקיף

הּפסּוק15אֹור' אי16על רגלי, הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּדׁשמים רּוח, ּונכה עני אל אּביט זה ואל גֹו' ּבית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
ּתֹורה ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּומצֹות, ּתֹורה הם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָוארץ
ּובכדי רגלי. והדֹום ּכסאי ּפנימי, אֹור הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּומצֹות
מּקיף הּוא ּדבית גֹו', ּבית זה אי הּמּקיפים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַלהמׁשי
הּבּטּול, עלֿידי הּוא הרחֹוק), מּקיף עצמם ְְִִִִֵַַַַַַָָָ(ּובּמּקיפים
ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ולכן ּדברי. על וחרד רּוח ּונכה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָעני
ּבראׁשֿהּׁשנה הּמּקיף המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאלּול,
ּבאים ׁשֹופר ּתקיעת ועלֿידי וחרד, רּוח נכה להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָצרי

ֲַָָלחרדה.

CÈ¯ˆÂּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּתֹוקעין עלֿידי ּגם הרי להבין, ¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
לחרדה ּדראׁשֿהּׁשנה17ּבאים החרדה ואדרּבה, , ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָֹ
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א'רפב.15) ס"ע שם באוה"ת הובא בראשית, אֿב.16)ר"פ סו, דר"ה17)ישעי' שבתק"ש מרס"ג התקיעות בטעמי אבודרהם וראה
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È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ (‰„¯Á‰Â) ‰‡¯i‰L ,‡e‰ ‰�M‰ŒL‡¯c ¯ÙBL»¿…«»»∆«ƒ¿»¿«¬»»«»»«¿≈
,‰‡zz ‰‡¯È ‡È‰ ÏeÏ‡c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zברמה תחתונה, יראה ¿ƒ«»∆¡ƒƒ¿»«»»

ÙBL¯נמוכה ˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ (‰„¯Á‰Â) ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»¿«¬»»«»»«¿≈¿ƒ«»
‰‡lÚ ‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯cהיינו גבוהה, ברמה עליונה, יראה , ¿…«»»ƒƒ¿»ƒ»»

של והעניין התוכן שלמעשה

אלול בחודש שופר תקיעת

שניהם זהה, הוא השנה ובראש

אלא וחרדה, יראה לידי מביאים

דרגות, הבדלי ביניהם שיש

היא אלול שבחודש והיראה

היראה לעומת נמוכה בדרגה

השנה. e�wzLשבראש e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿
ŒL‡¯a ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»¿…
,L„Á‰ ÏÎ·e ÏeÏ‡ L„Á…∆¡¿»«…∆

מהחודש בחלק רק Èkƒולא
‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï È„Îaƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ»»
השנה ראש של הגבוהה בדרגה

‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
‰‡zz ‰‡¯Èבדרגה יראה ƒ¿»«»»

והקדמה הכנה שהיא נמוכה,

עלאה'. ל'יראה

‰Ê ÏÚ ÌÚË „BÚÂ¿«««∆
L„Áa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ«»¿…∆
‰�M‰ L‡¯ Ì„˜ ÏeÏ‡¡…∆…«»»
ÈÓÈ ˙¯NÚa Èk ,‡e‰ƒ«¬∆∆¿≈
ŒL‡¯Ó ÏÈÁ˙Ó ,‰·eLz¿»«¿ƒ≈…
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰�M‰«»»»ƒ¿«¿ƒ
˙Â‡lÓÏ È„Îa ÛÈwn‰Ó≈««ƒƒ¿≈¿«…
Ïk CLÓa eÓ‚tM ‰Ó«∆»¿¿∆∆»

‰�M‰בחסידות מבואר , «»»
עניין של הפנימי שהתוכן

באלוקות, למעלה וגם בנפשו פגם גורם הוא חוטא אדם שכאשר הוא התשובה

עמוקות יותר דרגות בעצמו מעורר הרי תשובה עושה הוא וכאשר כביכול,

גבוהות דרגות עם מתחבר הנפש ועומק הפגם, נוצר לא שבהם בנפשו,

האדם של מעשיו שבהם לגביבאלוקות שנאמר (וכמו מלכתחילה פגמו לא

ומפרשים תטהרו" הוי' "לפני – הכיפורים ביום התשובה ידי על הכפרה

משם שלמעלה לאלוקות ומתקשר מתעורר האדם התשובה ידי שעל בחסידות

שעל באלוקות הגבוהות והדרגות ונתקן) נשלם הפגם וכך הוי'" "לפני הוי',

סוף אין אור היינו 'מקיף', נקראות הפגם את מתקנים איתם ההתחברות ידי

ו'מקיף' כסובב והוא בפנימיות ובעולמות בנבראים מלובש מלהיות שנעלה

מלמעלה ‰ÛÈwnעליהם ˙ÎLÓ‰Âובאדם בעולם ויפעל שיאיר כדי למטה ¿«¿»«««ƒ
‡˜Âc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ויישותו מציאותו את מבטל האדם כאשר «¿≈«ƒ«¿»

אלוקות. כלפי ‡B¯'האישית ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ15˜eÒt‰ ÏÚ16 ¿«¿…»¿»««»

'B‚ ˙Èa ‰Ê È‡ ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ממשיך והנביא «»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»≈∆«ƒ
‰Ìואומר ı¯‡Â ÌÈÓLc ,Áe¯ ‰Î�e È�Ú Ï‡ ËÈa‡ ‰Ê Ï‡Â¿∆∆«ƒ∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ»»∆≈

,˙BˆÓe ‰¯Bzהשמים 'מן תורה מתן על ככתוב התורה, היא 'שמים' »ƒ¿
(וכפי גשמיים דברים באמצעות שקיומם המצוות הם ו'ארץ' קולו' את השמיעך

במאמר גם בהרחבה שנתבאר

כאשר 'כי דיבורֿהמתחיל

לאור שיצא החדשים' השמים

שנה ראה לפרשת מלכות' ב'דבר

אפשר) בדרך ביאור עם זו

‰ÎLÓ‰‰cשל וההתגלות ¿««¿»»
למטה מלמעלה האלוקות

˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿
,ÈÓÈ�t ¯B‡ ‡e‰היורד ¿ƒƒ

העולמותומתלבש בפנימיות

עליו נאמר ולכן והנבראים

ÈÏ‚¯ ÌB„‰Â È‡Òkשעניינם ƒ¿ƒ«¬«¿»
של למטה והשפלה ישיבה

הכוונה בנמשל וכן העומד,

מלמעלה האלוקי האור להתגלות

היא כסא על והישיבה למטה,

שיורד פנימי לאור משל

CÈLÓ‰Ïומתלבש. È„Î·eƒ¿≈¿«¿ƒ
למטה אתמלמעלה

,ÌÈÙÈwn‰האלוקי האור ««ƒƒ
בעולמות מהתלבשות הנעלה

‚B',ובנבראים ˙Èa ‰Ê È‡≈∆«ƒ
לבית ‰e‡שנמשל ˙È·c¿«ƒ

ÛÈwÓ,למשל ממזון, בשונה «ƒ
הרי האדם, גוף בתוף שחודר

מחוץה עליו 'מקיף' הוא בית

מציאותו ÌÈÙÈwn·e)««ƒƒלעצם
˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ÌÓˆÚהוא גם למשל, למזון, שביחס ולבוש מבגד בשונה «¿»«ƒ»»

למציאותו הקרוב' 'מקיף הוא אבל האדם, ובפנימיות בתוך חודר ולא 'מקיף'

מכך גם שכמובן כפי האדם מידתושל לפי מותאם לבית, בניגוד שהלבוש,

אותו הלובש האדם ה'מקיף'),של המשכת ‰Ïehaהנה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ
הכתוב ובלשון האדם, של העצמית והמציאות היישות ¯Áeשל ‰Î�e È�Ú»ƒ¿≈«

È„Îa Èk ,ÏeÏ‡a ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÎÏÂ .È¯·c ÏÚ „¯ÁÂ¿»≈«¿»ƒ¿»≈¿ƒ«»∆¡ƒƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰�M‰ŒL‡¯a ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zLלכן קודם ∆ƒ¿∆«¿»«««ƒ¿…«»»»ƒƒ¿

‰„¯ÁÏ ÌÈ‡a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚÂ ,„¯ÁÂ Áe¯ ‰Î�וביטול ¿≈«¿»≈¿«¿≈¿ƒ«»»ƒ«¬»»
העצמית. והמציאות היישות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂחייבים השנה בראש ה'מקיף' להמשכת לזכות כדי למה ¿»ƒ¿»ƒ
אלול בחודש כבר ובחרדה בביטול ÔÈÚ˜BzLלהיות È„ÈŒÏÚ Ìb È¯‰¬≈««¿≈∆¿ƒ
‰„¯ÁÏ ÌÈ‡a ‰�M‰ŒL‡¯a17,ביטול a¯„‡Â‰,שמעוררת ¿…«»»»ƒ«¬»»¿«¿«»
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ז a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

ּתקיעת עלֿידי הּבאה (והחרדה) ׁשהּיראה הּוא, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה
(והחרדה) והּיראה ּתּתאה, יראה היא ּדאלּול ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשֹופר
יראה היא ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ּתקיעת עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּבאה
אלּול ּבראׁשֿחדׁש ּבּׁשֹופר לתקע ׁשּתּקנּו וזהּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹעּלאה.
להיֹות צריכה עּלאה ליראה לבֹוא ּבכדי ּכי החדׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובכל
ּבּׁשֹופר ׁשּתֹוקעין זה על טעם ועֹוד ּתּתאה. יראה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה
ימי ּבעׂשרת ּכי הּוא, הּׁשנה ראׁש קדם אלּול ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבחדׁש
מהּמּקיף להמׁשי צרי מראׁשֿהּׁשנה, מתחיל ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּתׁשּובה,
והמׁשכת הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּׁשּפגמּו מה למּלאות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבכדי
ּב'תֹורה וכּמבאר ּדוקא. הּבּטּול עלֿידי הּוא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּמּקיף

הּפסּוק15אֹור' אי16על רגלי, הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּדׁשמים רּוח, ּונכה עני אל אּביט זה ואל גֹו' ּבית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
ּתֹורה ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ּומצֹות, ּתֹורה הם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָוארץ
ּובכדי רגלי. והדֹום ּכסאי ּפנימי, אֹור הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּומצֹות
מּקיף הּוא ּדבית גֹו', ּבית זה אי הּמּקיפים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַלהמׁשי
הּבּטּול, עלֿידי הּוא הרחֹוק), מּקיף עצמם ְְִִִִֵַַַַַַָָָ(ּובּמּקיפים
ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ולכן ּדברי. על וחרד רּוח ּונכה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָעני
ּבראׁשֿהּׁשנה הּמּקיף המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאלּול,
ּבאים ׁשֹופר ּתקיעת ועלֿידי וחרד, רּוח נכה להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָצרי

ֲַָָלחרדה.

CÈ¯ˆÂּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּתֹוקעין עלֿידי ּגם הרי להבין, ¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
לחרדה ּדראׁשֿהּׁשנה17ּבאים החרדה ואדרּבה, , ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

א'רפב.15) ס"ע שם באוה"ת הובא בראשית, אֿב.16)ר"פ סו, דר"ה17)ישעי' שבתק"ש מרס"ג התקיעות בטעמי אבודרהם וראה
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È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ (‰„¯Á‰Â) ‰‡¯i‰L ,‡e‰ ‰�M‰ŒL‡¯c ¯ÙBL»¿…«»»∆«ƒ¿»¿«¬»»«»»«¿≈
,‰‡zz ‰‡¯È ‡È‰ ÏeÏ‡c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zברמה תחתונה, יראה ¿ƒ«»∆¡ƒƒ¿»«»»

ÙBL¯נמוכה ˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ (‰„¯Á‰Â) ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»¿«¬»»«»»«¿≈¿ƒ«»
‰‡lÚ ‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯cהיינו גבוהה, ברמה עליונה, יראה , ¿…«»»ƒƒ¿»ƒ»»

של והעניין התוכן שלמעשה

אלול בחודש שופר תקיעת

שניהם זהה, הוא השנה ובראש

אלא וחרדה, יראה לידי מביאים

דרגות, הבדלי ביניהם שיש

היא אלול שבחודש והיראה

היראה לעומת נמוכה בדרגה

השנה. e�wzLשבראש e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿
ŒL‡¯a ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»¿…
,L„Á‰ ÏÎ·e ÏeÏ‡ L„Á…∆¡¿»«…∆

מהחודש בחלק רק Èkƒולא
‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï È„Îaƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ»»
השנה ראש של הגבוהה בדרגה

‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
‰‡zz ‰‡¯Èבדרגה יראה ƒ¿»«»»

והקדמה הכנה שהיא נמוכה,

עלאה'. ל'יראה

‰Ê ÏÚ ÌÚË „BÚÂ¿«««∆
L„Áa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ«»¿…∆
‰�M‰ L‡¯ Ì„˜ ÏeÏ‡¡…∆…«»»
ÈÓÈ ˙¯NÚa Èk ,‡e‰ƒ«¬∆∆¿≈
ŒL‡¯Ó ÏÈÁ˙Ó ,‰·eLz¿»«¿ƒ≈…
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰�M‰«»»»ƒ¿«¿ƒ
˙Â‡lÓÏ È„Îa ÛÈwn‰Ó≈««ƒƒ¿≈¿«…
Ïk CLÓa eÓ‚tM ‰Ó«∆»¿¿∆∆»

‰�M‰בחסידות מבואר , «»»
עניין של הפנימי שהתוכן

באלוקות, למעלה וגם בנפשו פגם גורם הוא חוטא אדם שכאשר הוא התשובה

עמוקות יותר דרגות בעצמו מעורר הרי תשובה עושה הוא וכאשר כביכול,

גבוהות דרגות עם מתחבר הנפש ועומק הפגם, נוצר לא שבהם בנפשו,

האדם של מעשיו שבהם לגביבאלוקות שנאמר (וכמו מלכתחילה פגמו לא

ומפרשים תטהרו" הוי' "לפני – הכיפורים ביום התשובה ידי על הכפרה

משם שלמעלה לאלוקות ומתקשר מתעורר האדם התשובה ידי שעל בחסידות

שעל באלוקות הגבוהות והדרגות ונתקן) נשלם הפגם וכך הוי'" "לפני הוי',

סוף אין אור היינו 'מקיף', נקראות הפגם את מתקנים איתם ההתחברות ידי

ו'מקיף' כסובב והוא בפנימיות ובעולמות בנבראים מלובש מלהיות שנעלה

מלמעלה ‰ÛÈwnעליהם ˙ÎLÓ‰Âובאדם בעולם ויפעל שיאיר כדי למטה ¿«¿»«««ƒ
‡˜Âc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ויישותו מציאותו את מבטל האדם כאשר «¿≈«ƒ«¿»

אלוקות. כלפי ‡B¯'האישית ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ15˜eÒt‰ ÏÚ16 ¿«¿…»¿»««»

'B‚ ˙Èa ‰Ê È‡ ,ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ממשיך והנביא «»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»≈∆«ƒ
‰Ìואומר ı¯‡Â ÌÈÓLc ,Áe¯ ‰Î�e È�Ú Ï‡ ËÈa‡ ‰Ê Ï‡Â¿∆∆«ƒ∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ»»∆≈

,˙BˆÓe ‰¯Bzהשמים 'מן תורה מתן על ככתוב התורה, היא 'שמים' »ƒ¿
(וכפי גשמיים דברים באמצעות שקיומם המצוות הם ו'ארץ' קולו' את השמיעך

במאמר גם בהרחבה שנתבאר

כאשר 'כי דיבורֿהמתחיל

לאור שיצא החדשים' השמים

שנה ראה לפרשת מלכות' ב'דבר

אפשר) בדרך ביאור עם זו

‰ÎLÓ‰‰cשל וההתגלות ¿««¿»»
למטה מלמעלה האלוקות

˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿
,ÈÓÈ�t ¯B‡ ‡e‰היורד ¿ƒƒ

העולמותומתלבש בפנימיות

עליו נאמר ולכן והנבראים

ÈÏ‚¯ ÌB„‰Â È‡Òkשעניינם ƒ¿ƒ«¬«¿»
של למטה והשפלה ישיבה

הכוונה בנמשל וכן העומד,

מלמעלה האלוקי האור להתגלות

היא כסא על והישיבה למטה,

שיורד פנימי לאור משל

CÈLÓ‰Ïומתלבש. È„Î·eƒ¿≈¿«¿ƒ
למטה אתמלמעלה

,ÌÈÙÈwn‰האלוקי האור ««ƒƒ
בעולמות מהתלבשות הנעלה

‚B',ובנבראים ˙Èa ‰Ê È‡≈∆«ƒ
לבית ‰e‡שנמשל ˙È·c¿«ƒ

ÛÈwÓ,למשל ממזון, בשונה «ƒ
הרי האדם, גוף בתוף שחודר

מחוץה עליו 'מקיף' הוא בית

מציאותו ÌÈÙÈwn·e)««ƒƒלעצם
˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ÌÓˆÚהוא גם למשל, למזון, שביחס ולבוש מבגד בשונה «¿»«ƒ»»

למציאותו הקרוב' 'מקיף הוא אבל האדם, ובפנימיות בתוך חודר ולא 'מקיף'

מכך גם שכמובן כפי האדם מידתושל לפי מותאם לבית, בניגוד שהלבוש,

אותו הלובש האדם ה'מקיף'),של המשכת ‰Ïehaהנה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ
הכתוב ובלשון האדם, של העצמית והמציאות היישות ¯Áeשל ‰Î�e È�Ú»ƒ¿≈«

È„Îa Èk ,ÏeÏ‡a ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÎÏÂ .È¯·c ÏÚ „¯ÁÂ¿»≈«¿»ƒ¿»≈¿ƒ«»∆¡ƒƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰�M‰ŒL‡¯a ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zLלכן קודם ∆ƒ¿∆«¿»«««ƒ¿…«»»»ƒƒ¿

‰„¯ÁÏ ÌÈ‡a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚÂ ,„¯ÁÂ Áe¯ ‰Î�וביטול ¿≈«¿»≈¿«¿≈¿ƒ«»»ƒ«¬»»
העצמית. והמציאות היישות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂחייבים השנה בראש ה'מקיף' להמשכת לזכות כדי למה ¿»ƒ¿»ƒ
אלול בחודש כבר ובחרדה בביטול ÔÈÚ˜BzLלהיות È„ÈŒÏÚ Ìb È¯‰¬≈««¿≈∆¿ƒ
‰„¯ÁÏ ÌÈ‡a ‰�M‰ŒL‡¯a17,ביטול a¯„‡Â‰,שמעוררת ¿…«»»»ƒ«¬»»¿«¿«»
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ּבהּמאמר וכּנ"ל ּדאלּול, מהחרדה יֹותר ּגדֹולה ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָהיא
יראה היא ּדאלּול ׁשֹופר מּתקיעת הּבאה ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהחרדה
ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר מּתקיעת הּבאה והחרדה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָָֹּתּתאה,
הּמּקיף המׁשכת ואףֿעלּֿפיֿכן, עּלאה. יראה ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָהיא
ׁשֹופר מּתקיעת הּבאה החרדה עלֿידי היא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ֱֶּדאלּול.

היאÔ·eÈÂד) ּדאלּול ׁשהּיראה ּבזה הּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יראה היא ּדראׁשֿהּׁשנה והּיראה ּתּתאה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹיראה
עּלאה ויראה ּתּתאה יראה ּבין החּלּוק ּדהּנה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָעּלאה.

ּבּתניא ּכּמבאר מקֹומֹות18הּוא, ּתּתאה19ּובכּמה ּדיראה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָֹ
העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת יתּבר מּגדּלתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻהיא
היא עּלאה ויראה הּיׁש. ּבּטּול הּוא זֹו ׁשּביראה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּדהּבּטּול
ּדכּלא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה יתּבר ורֹוממּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻֻמּגדּלתֹו
ּבּטּול הּוא זֹו ׁשּביראה ּדהּבּטּול חׁשיב. ּכלא ְְְְִִִִֵֶַַָָֹקּמיּה
ּדוקא הּוא עּלאה, ליראה לבֹוא ׁשּבכדי וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמציאּות.
להּׂשיג האדם ׁשּביכלת זה ּכי מּלמעלה, ּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעלֿידי
העֹולמֹות. ׁשּבער האלקּות הּוא התּבֹוננּות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָֹעלֿידי
ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות אצלֹו ׁשּירּגׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻּובכדי
מה וזהּו מּלמעלה. ּגּלּוי עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמעֹולמֹות,

ליראה20ׁשּכתּוב האּלה החּקים ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
עילאה יראה הוי', את ליראה לבֹוא ׁשּבכדי הוי', ,21את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּגּלּוי עלֿידי ורק התּבֹוננּות, עלֿידי לזה לבא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאיֿאפׁשר
הּמצֹות עלֿידי ׁשּנמׁש ׁשהּיראה22מּלמעלה וזהּו . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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ומחריד. מרעיד השופר טבע כי הוא השביעי" ו"הענין ענינים, באוה"ת19)פמ"ג.18)עשרה (הובא ב יג, במדבר לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. 138 ע' תש"ח סה"מ ואילך. 20 ע' העבודה קונטרס ואילך. רב ע' תרס"ה סה"מ א'רפב). ע' שם ואתחנן20)נצבים

כד. הוי'".21)ו, את ל"יראו מהוי'" "יראו בין החילוק 19 בהערה בהנסמן וגם22)ראה הענין,בכ"מ, בתחלת שם במדבר בלקו"ת

מסעי בלקו"ת וכ"ה במצוותיו. קדשנו אשר ע"י נמשכת זו שיראה שם הענין בסיום אבל התורה, עסק ע"י נמשכת עילאה דיראה
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,ÏeÏ‡c ‰„¯Á‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯c ‰„¯Á‰«¬»»¿…«»»ƒ¿»≈≈«¬»»∆¡
‡È‰ ÏeÏ‡c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zÓ ‰‡a‰ ‰„¯Á‰L ¯Ó‡n‰a Ï"pÎÂ¿««¿««¬»∆«¬»»«»»ƒ¿ƒ«»∆¡ƒ

,‰‡zz ‰‡¯Èנמוכה ברמה ÙBL¯יראה ˙ÚÈ˜zÓ ‰‡a‰ ‰„¯Á‰Â ƒ¿»«»»¿«¬»»«»»ƒ¿ƒ«»
‰‡lÚ ‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯cגבוהה.יראה ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âברמה ¿…«»»ƒƒ¿»ƒ»»¿««ƒ

ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ ,ÔÎ≈«¿»«««ƒ
ŒÏÚ ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«
‰‡a‰ ‰„¯Á‰ È„È¿≈«¬»»«»»
ÏeÏ‡c ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zÓƒ¿ƒ«»∆¡
ראש של בחרדה די לא ולמה

בי לגרום כדי עצמו טולהשנה

וההתגלות ההמשכה את ולהביא

ה'מקיף'?. האור של

‰Ê Ô·eÈÂ בתקיעת„) הצורך ¿»∆
להביא כדי אלול בחודש שופר

הרצויה וליראה להתעוררות

השנה ÌÈc˜‰a¿«¿ƒבראש
‰‡¯i‰L ‰Êa ¯e‡a‰«≈»∆∆«ƒ¿»
,‰‡zz ‰‡¯È ‡È‰ ÏeÏ‡c∆¡ƒƒ¿»«»»
נמוכה ברמה תחתונה, יראה

‰�M‰ŒL‡¯c ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»¿…«»»
,‰‡lÚ ‰‡¯È ‡È‰יראה ƒƒ¿»ƒ»»
גבוהה. ברמה ≈p‰c¿ƒ‰עליונה

˜elÁ‰ההבדל‰‡¯È ÔÈa «ƒ≈ƒ¿»
,‡e‰ ‰‡lÚ ‰‡¯ÈÂ ‰‡zz«»»¿ƒ¿»ƒ»»

‡È�za ¯‡·nk18‰nÎ·e «¿…»««¿»¿«»
˙BÓB˜Ó19‰‡zz ‰‡¯Èc ¿¿ƒ¿»«»»

‡È‰ויראה B˙l„bÓפחד ƒƒ¿À»
˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰שנובעת יראה »»
הקדושֿ של בגדולתו מהכרה

את ומהווה כבורא ברוךֿהוא

ÈaL¯‡‰העולמות Ïeha‰c¿«ƒ∆¿ƒ¿»
Li‰ Ïeha ‡e‰ BÊמבטל הוא הזו ההכרה בעקבות מה' ירא האדם וכאשר ƒ«≈

ביראה שמדובר כיון ואולם ה', כלפי שלו העצמית הישות ואת המציאות את

היש", "בטול ונקרא מוגבלת במידה הוא הביטול גם (יחסית), נמוכה בדרגה

כל של ומוחלט מלא ביטול אין אבל היישות של ביטול כאן יש שאמנם היינו

‰È‡מציאותו. ‰‡lÚ ‰‡¯ÈÂ'מה ויראה B˙eÓÓB¯Âפחד B˙l„bÓ ¿ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿À»¿¿
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èהקדושֿברוךֿהוא בגדולת מהכרה ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»

מהעולמות ומרומם נעלה שהוא ÈLÁ·והעובדה ‡Ïk dÈn˜ ‡lÎc¿À»«≈¿…»ƒ
כאילו כלא, לפניו נחשבים המציאות) וכל והנבראים העולמות (כל שהכול

בדרגה באלוקות מהתבוננות נובעת תתאה' ש'יראה ובעוד קיימים. אינם

מהתבוננות נובעת עילאה' 'יראה הרי ולקיימם, להוותם בעולמות המלובשת

בדרגת ההבדל גם הוא לזה ובהתאם מהעולמות שלמעלה בדרגות באלוקות

שהביטול ובעוד הזו. היראה בעקבות שבא לאלוקות האדם של הביטול

הוא תתאה' 'יראה בעקבות

- בלבד היש' Ïeha‰c¿«ƒ'ביטול
BÊ ‰‡¯ÈaLיראהשהיא' ∆¿ƒ¿»

e‰Ïehaעילאה' ‡ƒ
.˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ

e‰ÊÂלכך והסיבה הטעם ¿∆
‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»

,‰‡lÚ'במציאות ול'ביטול ƒ»»
ממנה כתוצאה ‰e‡שבא
Èelb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âcאור של «¿»«¿≈ƒ

האדם על «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰,אלוקי
לכך להגיע מסוגל אינו והאדם

עצמו Ê‰בכוחות Èkƒ∆
‚ÈO‰Ï Ì„‡‰ ˙ÏÎÈaL∆ƒ…∆»»»¿«ƒ

˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚבשכלו «¿≈ƒ¿¿
‰‡e˜Ï˙ובכוחותיו, ‡e‰»¡…

˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaLהיינו ∆¿∆∆»»
כפי המוגבל האלוקי האור

צמצם שהקדושֿברוךֿהוא

לברוא כדי אורו את והגביל

שהוא מוגבלים ונבראים עולמות

העולמות לפי המותאם אור

Lb¯iLובערכם. È„Î·eƒ¿≈∆À¿«
BÏˆ‡האדם ‰¯eÓÓB˙אצל ∆¿»¿

‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚÓשהעולמות האור ≈»

לגביו, מקום תופסים ‰e‡לא
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âcויומשך שיבוא «¿»«¿≈

‰ÏÚÓlÓ Èelb.מהעולמות שלמעלה אלוקי Ó‰ממקור e‰ÊÂ ƒƒ¿«¿»¿∆«
·e˙kL20˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ e�eˆÈÂ ∆»«¿«≈«¬∆»«Àƒ»≈∆¿ƒ¿»∆
,'ÈÂ‰היא והכוונה עילאה' ב'יראה מדבר ÈÏ¯‡‰והכתוב ‡B·Ï È„ÎaL ¬»»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»

‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È ,'ÈÂ‰ לאלוקות,21‡˙ מוחלטת ‡LÙ‡ŒÈ¯והתבטלות ∆¬»»ƒ¿»ƒ»»ƒ∆¿»
,˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ‡·Ïלהתחבר יכול עצמו מצד האדם כי »…¿∆«¿≈ƒ¿¿

בעולמות מלובשת שהיא כפי לאלוקות רק Èelbולהתקשר È„ÈŒÏÚ ˜¯Â¿««¿≈ƒ
‰ÏÚÓlÓמהעולמות שלמעלה האלוקי È„ÈŒÏÚמהאור CLÓpL ƒ¿«¿»∆ƒ¿»«¿≈
˙Bˆn‰22את המביא הוא המצוות, היינו האלה", החוקים "כל קיום ולכן «ƒ¿
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היא ּדראׁשֿהּׁשנה והּיראה ּתּתאה, יראה היא ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹּדאלּול
ׁשּבהיֹותֹו ּבּׂשדה, הּוא ׁשהּמל ּבאלּול, ּכי עּלאה. ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

ׁשּלֹו והרֹוממּות הּגדלּות נרּגׁש לא אז23ּבּׂשדה והּיראה , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
עבֹודת עלֿידי אּלא) מּלמעלה, הּגּלּוי מּצד (לא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהיא
ּובראׁשֿ ּתּתאה. יראה היא אז הּיראה לכן, ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹהאדם,
נרּגׁש ׁשאז מלכּותֹו, ּבהיכל הּוא ּכׁשהּמל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,

מהעם ּומבּדל מרֹומם ׁשהּוא ׁשּלֹו, ּדבּנמׁשל24הרֹוממּות , ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ּגּלּוי ְְְְִֵֵֶַָָָהּוא

עּלאה. יראה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶַַָָָָָָֹהּיראה

LÈÂּבראׁשֿהּׁשנה ּבּׁשֹופר לתקע ׁשּצרי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
זמן הּוא ׁשאז אף עּלאה, ליראה לבא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבכדי
ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשּבהּזמן היינּו ,יתּבר מלכּותֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהתּגּלּות
ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ּבגּלּוי מאיר עצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַָמּצד
העֹולם מּגדרי הּוא זמן ּכי הּוא, מעֹולמֹות, ,25ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּמתּגּלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹולכן,
והּגּלּוי לעֹולמֹות. ׁשּי הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה הּזמן ְְְִִַַַַַַָָָָָֹמּצד
הּוא מעֹולמֹות, ּומבּדל קדֹוׁש ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֵֵֶָָָֻּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ּבמצֹוותיו קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות, עלֿידי וכיון26ּבעּקר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּיראה מצוה, היא ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּתקיעת
ּובּטּול יראה היא ּדראׁשֿהּׁשנה הּׁשֹופר מּקֹול ְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹוהחרדה
ּבאּור עֹוד להֹוסיף יׁש ועלּֿפיֿזה עּלאה. יראה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבתכלית,
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ג. 23.4)צו, הערה לעיל וראה תתאה. ליראה המביאה העולמות בבריאת הגדלות לא גם שלו, הגדלות נרגש שלא בסידור24)היינו

פנימית ויראה ונורא", גדול ממלך ופחד היראה "כמו היא (יר"ת) חיצונית דיראה גֿד), (קנא, חצות לתיקון הערה דא"ח) (עם

שתהי') אופן (באיזה המלך דיראת לכאורה, משמע ומזה וצדיק". בדורו גדול אדם לפני בושה שיש "כמו בושת יראת היא (יר"ע)

המלך, לגבי מקום תפיסת לו יש שהעם בהכרח עם, בלא מלך שאין כיון כי בזה, הביאור י"ל ולכאורה תתאה. יראה על משל הוא

שבהערה תש"ח ובסה"מ תרס"ה בסה"מ אבל חשיב. כלא קמי' דכולא מהגילוי במציאות) (ביטול עילאה יראה על משל זה אין ולכן

בערך מובדל הוא כי וכלל, כלל מקום תופס אינו המלך ורוממות גדולת "לגבי כי עילאה, יראה על משל הוא המלך יראת ,19

א).25)לגמרי". (פב, פ"ז והאמונה היחוד .26)שער . ובעצמו בכבודו הקב"ה של "קדושתו על שקאי א) (סו, פמ"ו תניא וראה

.22 שבהערה במדבר לקו"ת וראה מהעולמות". מובדל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עילאה'. ל'יראה לכךe‰ÊÂהאדם וההסבר הטעם ÏeÏ‡cגם ‰‡¯i‰L ¿∆∆«ƒ¿»∆¡
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שיוצא למלך דומה אלול בחודש הרחמים מידות י"ג שהתגלות לעיל המובא

בשדה ונמצא מלכותו מהיכל
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‰�M‰ŒL‡¯aL ‰‡¯i‰היא.‰‡lÚ ‰‡¯Èיש מדוע מובן מעתה «ƒ¿»∆¿…«»»ƒ¿»ƒ»»
כי – השנה בראש השופר לתקיעת כהכנה אלול בחודש שופר בתקיעת צורך

ל'יראה להגיע יש מכןתחילה ולאחר אלול, דחודש העבודה שהיא תתאה'

השנה. דראש העבודה שהיא עילאה' ל'יראה באים
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ט a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

היא ּדראׁשֿהּׁשנה והּיראה ּתּתאה, יראה היא ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹּדאלּול
ׁשּבהיֹותֹו ּבּׂשדה, הּוא ׁשהּמל ּבאלּול, ּכי עּלאה. ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

ׁשּלֹו והרֹוממּות הּגדלּות נרּגׁש לא אז23ּבּׂשדה והּיראה , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
עבֹודת עלֿידי אּלא) מּלמעלה, הּגּלּוי מּצד (לא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהיא
ּובראׁשֿ ּתּתאה. יראה היא אז הּיראה לכן, ְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹהאדם,
נרּגׁש ׁשאז מלכּותֹו, ּבהיכל הּוא ּכׁשהּמל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,

מהעם ּומבּדל מרֹומם ׁשהּוא ׁשּלֹו, ּדבּנמׁשל24הרֹוממּות , ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ּגּלּוי ְְְְִֵֵֶַָָָהּוא

עּלאה. יראה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶַַָָָָָָֹהּיראה

LÈÂּבראׁשֿהּׁשנה ּבּׁשֹופר לתקע ׁשּצרי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
זמן הּוא ׁשאז אף עּלאה, ליראה לבא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבכדי
ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשּבהּזמן היינּו ,יתּבר מלכּותֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהתּגּלּות
ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ּבגּלּוי מאיר עצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַָמּצד
העֹולם מּגדרי הּוא זמן ּכי הּוא, מעֹולמֹות, ,25ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשּמתּגּלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הרֹוממּות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹולכן,
והּגּלּוי לעֹולמֹות. ׁשּי הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה הּזמן ְְְִִַַַַַַָָָָָֹמּצד
הּוא מעֹולמֹות, ּומבּדל קדֹוׁש ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֵֵֶָָָֻּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ּבמצֹוותיו קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות, עלֿידי וכיון26ּבעּקר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּיראה מצוה, היא ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּתקיעת
ּובּטּול יראה היא ּדראׁשֿהּׁשנה הּׁשֹופר מּקֹול ְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹוהחרדה
ּבאּור עֹוד להֹוסיף יׁש ועלּֿפיֿזה עּלאה. יראה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבתכלית,
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ג. 23.4)צו, הערה לעיל וראה תתאה. ליראה המביאה העולמות בבריאת הגדלות לא גם שלו, הגדלות נרגש שלא בסידור24)היינו

פנימית ויראה ונורא", גדול ממלך ופחד היראה "כמו היא (יר"ת) חיצונית דיראה גֿד), (קנא, חצות לתיקון הערה דא"ח) (עם

שתהי') אופן (באיזה המלך דיראת לכאורה, משמע ומזה וצדיק". בדורו גדול אדם לפני בושה שיש "כמו בושת יראת היא (יר"ע)

המלך, לגבי מקום תפיסת לו יש שהעם בהכרח עם, בלא מלך שאין כיון כי בזה, הביאור י"ל ולכאורה תתאה. יראה על משל הוא

שבהערה תש"ח ובסה"מ תרס"ה בסה"מ אבל חשיב. כלא קמי' דכולא מהגילוי במציאות) (ביטול עילאה יראה על משל זה אין ולכן

בערך מובדל הוא כי וכלל, כלל מקום תופס אינו המלך ורוממות גדולת "לגבי כי עילאה, יראה על משל הוא המלך יראת ,19

א).25)לגמרי". (פב, פ"ז והאמונה היחוד .26)שער . ובעצמו בכבודו הקב"ה של "קדושתו על שקאי א) (סו, פמ"ו תניא וראה

.22 שבהערה במדבר לקו"ת וראה מהעולמות". מובדל
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כי – השנה בראש השופר לתקיעת כהכנה אלול בחודש שופר בתקיעת צורך

ל'יראה להגיע יש מכןתחילה ולאחר אלול, דחודש העבודה שהיא תתאה'

השנה. דראש העבודה שהיא עילאה' ל'יראה באים

‡·Ï È„Îa ‰�M‰ŒL‡¯a ¯ÙBMa Ú˜˙Ï CÈ¯vL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»ƒƒ¿…««»¿…«»»ƒ¿≈»…
,C¯a˙È B˙eÎÏÓ ˙elb˙‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L Û‡ ,‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»»«∆»¿«ƒ¿««¿ƒ¿»≈

'בניןכמ מחדש נפעל בשנה שנה מידי השנה שבראש וחסידות בקבלה בואר

העולם על הקדושֿברוךֿהוא של M‰ŒL‡¯c�‰המלכות' ÔÓf‰aL e�ÈÈ‰«¿∆¿«¿«¿…«»»
,BÓˆÚ „vÓ,בשופר התקיעה ללא ‰¯eÓÓB˙גם Èel‚a ¯È‡Óוההפלאה ƒ««¿≈ƒ¿ƒ»¿

,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡cאם בתקיעה הצורך מה ולכאורה ¿≈∆¿«¿»≈»
עצמו? מצד ומתגלה מאיר הדבר

È¯„bÓ ‡e‰ ÔÓÊ Èk ,‡e‰ƒ¿«ƒƒ¿≈
ÌÏBÚ‰25,בחסידות כמבואר »»

שני הם וה'מקום' שה'זמן'

שמאפיינים וההגבלות הגדרים

וכיון מוגבל ≈«¿ÔÎÏÂ,עולם
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈
‰�M‰ŒL‡¯a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆¿…«»»
‰�M‰ŒL‡¯c ÔÓf‰ „vÓƒ««¿«¿…«»»
בהתגלות שמדובר למרות

מהעולמות, שלמעלה אלוקות

כיוון סוף סוף לעיל, כמבואר

מושג הוא ההמשכה את שהגורם

של וגדר מושג שהוא הזמן

מסוג‰e‡העולם אלוקי אור

BÓÏBÚÏ˙.שנחשב CiL«»»»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰Â¿«ƒ¿≈
Ïc·Óe LB„˜ ‡e‰L BÓk¿∆»À¿»

,˙BÓÏBÚÓלא אפילו לגמרי ≈»
לעולמות" wÚa¯"שייך ‡e‰¿ƒ»

,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚשמובן כפי «¿≈«ƒ¿
המצוות ברכת מנוסח ∆¬‡L¯גם
ÂÈ˙ÂBˆÓa e�Lc˜26היינו ƒ¿»¿ƒ¿»

הבדלה, לשון הקדושה, שעניין

שלמעלה העליון האור על המורה

ידי על דווקא נמשך מהעולמות

ומבאר קדושיו", את "יראו הפסוק כך על מובא תורה' (וב'לקוטי המצוות

במצוותיו..."). קדשנו אשר ידי על נמשך עילאה'] ['יראה זו יראה "שבחינת

,‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÔÂÈÎÂמצוה של ובכוחה ¿≈»∆¿ƒ«»¿…«»»ƒƒ¿»
הרי מהעולמות, שלמעלה אור ‰ÙBM¯להמשיך ÏBwÓ ‰„¯Á‰Â ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«¬»»ƒ«»

‰‡lÚ ‰‡¯È ,˙ÈÏÎ˙a Ïeh·e ‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯cשנובעת ¿…«»»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»»
מהעולמות. שלמעלה באלוקות מהכרה
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ilי icece icecl ip`

(רק) היא ּדאלּול הּׁשֹופר מּקֹול הּבאה ׁשהּיראה ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבזה
מביא ּדראׁשֿהּׁשנה הּׁשֹופר ׁשּקֹול זה ּכי ּתּתאה, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
הּוא עּלאה), (יראה ּבמציאּות ּבּטּול ּכזֹו, עצּומה ְְְְֲִִִִִִָָָָָָליראה
ׁשֹופר ׁשּתקיעת וכיון ׁשֹופר, ּדתקיעת הּמצוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּצד
קּדׁשנּו אׁשר זה על מברכים (ואין מצוה אינּה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבאלּול
הּׁשֹופר מּקֹול הּבאה (והּבּטּול) הּיראה לכן, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבמצֹותיו),
אּלא ּתּתאה. יראה הּיׁש, ּבּטּול (רק) היא ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָּדאלּול

והכ הקּדמה היא זֹו יראה ליראהׁשאףֿעלּֿפיֿכן, נה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
צריכה עּלאה, ליראה לבא ּבכדי ּכי ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹעּלאה

ּבהּמאמר). (ּכּנ"ל ּתּתאה יראה ּתחּלה ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָלהיֹות

ליראה27ידּועp‰Â‰ה) ּתּתאה מּיראה לבא ׁשּבכדי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּדסדר אהבה. ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעּלאה,
ּדחילּו ּודחילּו. רחימּו רחימּו, ּדחילּו הּוא ְְְְְֲִִִִִָָהעבֹודה
ּדרגֹות ב' ּולאחריֿזה ּתּתאה, יראה הּוא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ(הראׁשֹון)
ּולאחריֿזה רּבה, ואהבה זּוטא אהבה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָּב'רחימּו',
ׁשמה'ּיראה ּדזה מּובן, ּומּזה עּלאה. יראה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ'ּדחילּו',
הּוא ּבראׁשֿהּׁשנה עילאה' ל'יראה ּבאים ּדאלּול ְְְֱִִִֶַַָָָָָָָָֹּתּתאה'
מה עלּֿפי זה לבאר ויׁש האהבה. הקּדמת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעלֿידי
הּוא ּבּׂשדה הּוא ּדכׁשהּמל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּׁשּכתּוב
ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּבל
האהבה, ענין הּוא ׂשֹוחקֹות ּופנים יפֹות ּדפנים ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻלכּלם,

ׁשהּמל יפֹות,lAwnועלֿידי ּפנים ּבסבר ּכּלם את ְְֵֶֶֶַַ§©¥ְִֵֶֶָָָֻ
מעֹורר זה לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ׁשּמראה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּובפרט

לּפנים הּפנים (ּכּמים ועלּֿפי28ֿאצלם .להּמל אהבה ( ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מרּמזים ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי הּמׁשל ׁשּבפרטי לֹומר, יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזה
לקּבל הּמל לקראת ׁשּיֹוצאים ּדזה הּנ"ל. ענינים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָד'
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ובכ"מ.27) א. לא, ראה ד. עג, בלק לקו"ת ג. מא, ד. מ, מקץ פמ"ו.28)תו"א תניא וראה יט. כז, משלי
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ÏBwÓ ‰‡a‰ ‰‡¯i‰L ‰Êa ¯e‡a „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»«»»ƒ
,‰‡zz ‰‡¯È (˜¯) ‡È‰ ÏeÏ‡c ¯ÙBM‰שהיא הנזכר לביאור בנוסף «»∆¡ƒ«ƒ¿»«»»

לעולמות השייכת באלוקות מהתבוננות נובעת שהיא כיוון תתאה' Èkƒ'יראה
,BÊk ‰ÓeˆÚ ‰‡¯ÈÏ ‡È·Ó ‰�M‰ŒL‡¯c ¯ÙBM‰ ÏBwL ‰Ê∆∆«»¿…«»»≈ƒ¿ƒ¿»¬»»

כך כדי עד ועצומה גדולה יראה

האדם על מביאה Ïehaƒשהיא
,(‰‡lÚ ‰‡¯È) ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»ƒ»»
‰Âˆn‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ¿»

,¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙cבכוחה כי ƒ¿ƒ«»
סוף אין אור להמשיך מצוה של

מהעולמות «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
ÏeÏ‡a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»∆¡
ÔÈ‡Â) ‰ÂˆÓ d�È‡≈»ƒ¿»¿≈
¯L‡ ‰Ê ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ«∆¬∆

,(ÂÈ˙BˆÓa e�Lc˜ואין ƒ¿»¿ƒ¿»
אין אור ולגלות להמשיך בכוחה

רק היא ופעולתה מלמעלה, סוף

ובכוחו האדם ≈«ÔÎÏ,מצד
‰‡a‰ (Ïeha‰Â) ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«ƒ«»»
‡È‰ ÏeÏ‡c ¯ÙBM‰ ÏBwÓƒ«»∆¡ƒ
‰‡¯È ,Li‰ Ïeha (˜¯)«ƒ«≈ƒ¿»
ŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .‰‡zz«»»∆»∆««

,ÔÎŒÈtוהמרחק הפער למרות ƒ≈
ו'יראה תתאה' 'יראה בין הגדול

זאת בכל BÊעילאה', ‰‡¯Èƒ¿»
חודש של תתאה' אלולה'יראה

‰�Î‰Â ‰Óc˜‰ ‡È‰ƒ«¿»»«¬»»
ŒL‡¯c ‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»»¿…
‡·Ï È„Îa Èk ,‰�M‰«»»ƒƒ¿≈»…
‰ÎÈ¯ˆ ,‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»
‰‡¯È ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿»
(¯Ó‡n‰a Ï"pk) ‰‡zz«»»««¿««¬»
ללכת הוא העבודה סדר כי

לדרגא. מדרגא

Úe„È ‰p‰Â בתורת‰27) ¿ƒ≈»«
Ï·‡החסידות È„ÎaL∆ƒ¿≈»…
lÁz‰ולעלות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰‡lÚ ‰‡¯ÈÏ ‰‡zz ‰‡¯iÓƒƒ¿»«»»¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»

‰„B·Ú‰ ¯„Òc והרצוי‡‰·‰. ¯eÓÈÁ,הנכון eÏÈÁc ‡e‰יראה «¬»¿≈∆»¬»¿ƒ¿ƒ
eÏÈÁ„eאהבה, eÓÈÁ¯.ויראה È¯‡‰אהבה ‡e‰ (ÔBL‡¯‰) eÏÈÁc ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»

,‰‡zzביראה היא נמוכהההתחלה הבאÊŒÈ¯Á‡Ïe‰בדרגה השלב «»»¿«¬≈∆
הואבעבודת eÓÈÁ¯'a',ה' ˙B‚¯c באהבה·' דרגות ‡‰·‰שתי ¿»ƒ¿ƒ«¬»
‡ËeÊ'קטנה' ¯a‰,אהבה ‰·‰‡Â'גדולה' ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰אהבה »¿«¬»«»¿«¬≈∆

‰‡lÚ ‰‡¯È ,'eÏÈÁc'גבוהה בדרגה מאהבה.יראה fÓe‰שלמעלה ¿ƒƒ¿»ƒ»»ƒ∆

ÏeÏ‡c '‰‡zz ‰‡¯i'‰ÓL ‰Êc ,Ô·eÓ,נמוכה בדרגה יראה שהיא »¿∆∆≈«ƒ¿»«»»∆¡
מאהבה, M‰ŒL‡¯a�‰למטה '‰‡ÏÈÚ ‰‡¯È'Ï ÌÈ‡aיראה שהיא »ƒ¿ƒ¿»ƒ»»¿…«»»

מאהבה שלמעלה ועצומה LÈÂגדולה .‰·‰‡‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«»«¬»¿≈
CÏn‰LÎc '‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï¿»≈∆«ƒ«∆»¿ƒ≈»ƒ¿∆«∆∆

‰„Oa ‡e‰שאור ובנמשל «»∆
סוף בעולמותהאין למטה מאיר

Ìlk ˙‡ Ïa˜Ó ‡e‰¿«≈∆À»
‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òa¿≈∆»ƒ»«¿∆
,ÌlÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈ�t»ƒ¬¿À»
ÌÈ�Ùe ˙BÙÈ ÌÈ�Ùc¿»ƒ»»ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙B˜ÁBN¬ƒ¿«

עניין‰‡‰·‰, תוכן שהרי »«¬»
וזוהאהבה קירוב, הוא

בסבר פנים קבלת של המשמעות

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂיפותפנים
CÏn‰LמקּבלÌlk ˙‡ ∆«∆∆ְֵַ∆À»

,˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òaומתקרב ¿≈∆»ƒ»
ואחד אחד כל «¿Ë¯Ù·eƒאל

ÌÈ�t ‰‡¯nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿∆»ƒ
,ÌlÎÏ ˙B˜ÁBNשהוא ¬¿À»

יותר וגדול נוסף מעצםקירוב

יפות פנים בסבר הפנים קבלת

ÌÏˆ‡ ¯¯BÚÓ ‰Êהעם אצל ∆¿≈∆¿»
ÌÈ�tÏ ÌÈ�t‰ ÌÈnk)28 ««ƒ«»ƒ«»ƒ

לב "כן – ממשיך שהפסוק וכפי

רבנו ובלשון האדם", אל האדם

"פירוש, מו): (פרק בתניא הזקן

הפנים וצורת שדוגמת כמו

לו נראה כן במים מראה שאדם

עצמה, צורה אותה במים שם

הנאמן האדם לב ממש ככה

האהבה הרי אחר לאיש באהבתו

חבירו בלב אהבה מעוררת זו

כמה אחת ועל כן... גם אליו

מראה ורב גדול מלך אם וכמה

אחת על הדיוט... לאיש אהבתו

אל ההדיוט... בלב ומכופלת כפולה האהבה ממילא שתתעורר וכמה כמה

המלך") CÏn‰Ï.נפש ‰·‰‡«¬»¿«∆∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'aL ÏLn‰ ÈË¯ÙaL ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆ƒ¿»≈«»»∆¿ƒ≈»

בשדה, המלך משל אלול, בחודש האלוקית ÌÈ�È�Úלהתגלות '„ ÌÈÊn¯Ó¿À»ƒƒ¿»ƒ
Ï"p‰יראה רבה, אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה – העבודה שבסדר ««

ומפרט. שהולך כפי ÌÈ‡ˆBiLעילאה, ‰ÊcהעםCÏn‰ ˙‡¯˜Ï ¿∆∆¿ƒƒ¿««∆∆
,ÂÈ�t Ïa˜Ïעצמו מצד האדם של לפעולה לאלוקותמשל CiLלהתקרב ¿«≈»»«»
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a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

מקּבלם הּמל ּולאחריֿזה, ּתּתאה. ליראה ׁשּי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפניו,
ׁשּתי – ׂשֹוחקֹות ּפנים להם ּומראה יפֹות ּפנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבסבר
ּופנים זּוטא, אהבה – יפֹות (ּפנים ּד'רחימּו' ְְְֲִִִַַָָָָָָהּדרגֹות
ּדבבֹואֹו הענין ּבא ּולאחריֿזה רּבה), אהבה – ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָׂשֹוחקֹות

עּלאה. יראה – מלכּותֹו ְְְִִֵַַָָָלהיכל

היאp‰Â‰ו) ּדאלּול הּיראה ּדיראה, ׁשּבהּדרגֹות אף ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָ
ּדהּיראה ּדראׁשֿהּׁשנה, מהּיראה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹלמּטה

ּדראׁשֿהּׁש והּיראה ּתּתאה, יראה היא היאּדאלּול נה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ
על ּדאלּול ּבהּיראה מעלה יׁש מּכלֿמקֹום עּלאה, ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָיראה
ׁשּבראׁשֿ והּבּטּול הּיראה ּכי ּדראׁשֿהּׁשנה. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹהּיראה
יתּבר מלכּותֹו התּגּלּות זמן הּוא ׁשאז ּכיון ,29הּׁשנה, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

קּמיּה ׁשּכּוּלא ּדכיון חּדּוׁש. אינם אז והּבּטּול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּיראה
ּכלא יֹותר הּוא יֹותר, קּמיּה ׁשהּוא וכל חׁשיב, ,30ּכלא ְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ

ּבהּזמן עּלאה ּדיראה ּבבּטּול הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
ּבזה אין מלכּותֹו, ּבהיכל נמצאים ּכׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה
חּדּוׁש ּבזה ׁשאין ׁשּבאצילּות, הּבּטּול [ּובדגמת ,31חּדּוׁש. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

ועלּֿדרֿזה אֹורֿאיןֿסֹוף. ּגּלּוי מאיר ׁשּבאצילּות ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּכיון
הּוא ׁשּבּה החכמה, ׁשּבספירת ׁשהּבּטּול ּגּופא, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבאצילּות
הּגּלּוי הּוא ׁשּבחכמה לפי חּדּוׁש, אינֹו הּבּטּול, ְְִִִִִֵֶַַַַָָעּקר

זּולתֹו ואין לבּדֹו ּדכתר,32ּדהּוא הּבּטּול ּומּכלֿׁשּכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
עּלת קדם הּוא אּוכם וכּו', צח אֹור ׁשהּוא ְְִֶַַַַַָָָּדאףֿעלּֿגב

(ּכמֹו33העילֹות ּבבּטּול הּוא ׁשהּכתר הּוא אּוכם ּדפרּוׁש , ְְְִִֵֶֶֶַָָ
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א.29) לב, בלקו"ת המאמר ס"ב.30)לשון שעיקר31)אגה"ק ושם .37 שבהערה ותרפ"א פר"ת סה"מ במדבר. ס"פ לקו"ת ראה

ש והשעשועים שם).התענוג לקו"ת בארוכה (ראה המדברת דצפור וכהמשל חידוש. שהוא מפני דבי"ע, היש בביטול הוא למעלה

בהגהה.32) פל"ה ע"ב]).33)תניא ריש [קלה, דרצועין שיעורא (ד"ה ע תי' תקו"ז ראה
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‰‡zz ‰‡¯ÈÏבכוחותיו להגיע מסוגל שהאדם כמה עד נמוכה, ברמה יראה ¿ƒ¿»«»»
ב'אתערותאÊŒÈ¯Á‡Ïe‰,המוגבלים. מצידו פעולה עשה שהאדם לאחר ¿«¬≈∆

ואז דלעילא' 'אתערותא עליו וממשיך מעורר הדבר ∆∆»‰CÏnדלתתא',
ÌÏa˜Óמהעם ואחד אחד כל Ì‰Ïאת ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òa ¿«¿»¿≈∆»ƒ»«¿∆»∆

ÈzL Y ˙B˜ÁBN ÌÈ�t»ƒ¬¿≈
'eÓÈÁ¯'c ˙B‚¯c‰אהבה «¿»¿¿ƒ

‰·‰‡ Y ˙BÙÈ ÌÈ�t)»ƒ»«¬»
,‡ËeÊנמוכה בדרגה אהבה »
Yיחסית ˙B˜ÁBN ÌÈ�Ùe»ƒ¬

‰a¯ בדרגה‡‰·‰ אהבה «¬»«»
'פנים שכן יחסית, גבוהה

יותר חזק קירוב הוא שוחקות'

יפות' פנים מ'סבר יותר ),ונעלה
ÔÈ�Ú‰ ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»»ƒ¿»
B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰Ï B‡B··cƒ¿¿≈««¿
גבוהה בדרגה היא היראה שאז

של ומעלתו מכוחו שנובעת

– lÚ‡‰.המלך ‰‡¯Èƒ¿»ƒ»»
˙B‚¯c‰aL Û‡ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«∆¿«¿»

,‰‡¯Ècתוכנהמב חינת ¿ƒ¿»
היראה של «¿i‰«ƒ¯‡‰ומעלתה

‰hÓÏ ‡È‰ ÏeÏ‡cבדרגה ∆¡ƒ¿«»
,‰�M‰ŒL‡¯c ‰‡¯i‰Ó≈«ƒ¿»¿…«»»
‡È‰ ÏeÏ‡c ‰‡¯i‰c¿«ƒ¿»∆¡ƒ
‰‡¯i‰Â ,‰‡zz ‰‡¯Èƒ¿»«»»¿«ƒ¿»
‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯c¿…«»»ƒƒ¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰‡lÚמצד ƒ»»ƒ»»
ÏÚÓ‰שני LÈויתרון ≈«¬»

ÏÚ ÏeÏ‡c ‰‡¯i‰a¿«ƒ¿»∆¡«
‰�M‰ŒL‡¯c ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿…«»»

אחרת. ‰i¯‡‰מבחינה Èkƒ«ƒ¿»
B˙eÎÏÓ ˙elb˙‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L ÔÂÈk ,‰�M‰ŒL‡¯aL Ïeha‰Â¿«ƒ∆¿…«»»≈»∆»¿«ƒ¿««¿

C¯a˙È29,ֿהקדוש של מלכותו מתחדשת השנה שבראש לעיל כמבואר ƒ¿»≈
בעולם LecÁברוךֿהוא Ì�È‡ Ê‡ Ïeha‰Â ‰‡¯i‰שמובן דבר אלא «ƒ¿»¿«ƒ»≈»ƒ

זה. יום של האלוקית מההתגלות ומתחייב ˜dÈnמאליו ‡lekL ÔÂÈÎc¿≈»∆»«≈
,·ÈLÁ ‡Ïkאינו כאילו כ'לא', נחשב הקדושֿברוךֿהוא, לפני לפניו, הכול ¿…»ƒ

תופס לא דבר שום האמיתית המציאות שהוא הקדושֿברוךֿהוא לגבי כי קיים

BÈ˙¯,מקום dÈn˜ ‡e‰L ÏÎÂקרוב יותר היינו לפניו, יותר שהוא וכל ¿»∆«≈≈
Ïk‡לאלוקות ¯˙BÈ ‡e‰30,ויותר פנימי יותר לאלוקות שלו והביטול ≈¿…

היש' ב'ביטול לאלוקות בטל האדם תתאה שביראה לעיל וכמבואר עמוק,

'ביטול מוחלט, ויותר נעלה יותר ביטול הוא הביטול עילאה ביראה ואילו

שכך וכיון lÚ‡‰במציאות', ‰‡¯Èc Ïeh·a Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê È¯‰¬≈∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»»
ÔÈ‡ ,B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a ÌÈ‡ˆÓ� Ì‰Lk ‰�M‰ŒL‡¯c ÔÓf‰a¿«¿«¿…«»»¿∆≈ƒ¿»ƒ¿≈««¿≈

LecÁ ‰Êa.בתכלית הביטול את פועלת כזו ברמה שקירבה ברור כי »∆ƒ
,˙eÏÈˆ‡aL Ïeha‰ ˙Ó‚„·e]עשר האצילות בעולם יש שאמנם ¿À¿««ƒ∆«¬ƒ

העולמות בדוגמת ספירות

להם אין אבל מאצילות שלמטה

וכמובא 'מציאות', של הגדרה

ממש" "אלוקות שהם בחסידות

בעולם שקיים מה כל כי

כן ואם וכל מכל בטל האצילות

מאליו מובן ≈∆ÔÈ‡Lהביטול
LecÁ ‰Êa31ÔÂÈkÓ , »∆ƒƒ≈»

Èelb ¯È‡Ó ˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ≈ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡האור וכאשר ≈

בגילוי מאיר האינסופי האלוקי

מקום. תופס לא דבר »¿ŒÏÚÂשום
,‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡a ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬ƒ»
עצמו האצילות בעולם

˙¯ÈÙÒaL Ïeha‰L∆«ƒ∆ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰"מה "כח שנקראת «»¿»

מה" "ונחנו (כמו הביטול שם על

ביטול) ‰e‡שמשמעו daL∆»
,Ïeha‰ ¯wÚהספירות של ƒ««ƒ

הביטול החכמה ובספירת עצמן

מאשר יותר עוד ונרגש ניכר

הספירות, LecÁ,בשאר B�È‡≈ƒ
Èelb‰ ‡e‰ ‰ÓÎÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆«»¿»«ƒ
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â Bc·Ï ‡e‰c32 ¿¿«¿≈»

בתניא: הזקן רבנו כדברי

[המגיד ממורי שמעתי "וכאשר

פירוש השלום עליו ממעזריטש]

אינו הוא ברוך סוף אין שאור האריז"ל] [מכתבי חיים בעץ שכתוב למה וטעם

חכמה בספירת תחילה התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד

זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ברוךֿהוא שאיןֿסוף משום והיינו

וכו'". החכמה מדרגת היא Îc˙¯,וזו Ïeha‰ ÔkLŒÏkÓeכתר בחינת ƒ»∆≈«ƒ¿∆∆
שנמצא כתר (בדוגמת האצילות שבעולם הספירות מעשר גם שלמעלה עליון

בזוהר נאמר שעליו לראש) eÎÂ',מעל Áˆ ¯B‡ ‡e‰L ·bŒÏÚŒÛ‡c¿«««∆«¿
זאת בכל ובהיר, צח אורו בגילוי מאיר שהוא ˜„Ìשחור‡ÌÎeוכיון ‡e‰ »»»

˙BÏÈÚ‰ ˙lÚ33,,'העילות 'עילת שנקרא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא לגבי ƒ«»ƒ
הכי הדרגות גם הדרגות, כל של הראשוני המקור כלומר הסיבות, לכל הסיבה

‡ÌÎeגבוהות Le¯ÙcשחורBÓk) Ïeh·a ‡e‰ ¯˙k‰L ‡e‰ ¿≈»∆«∆∆¿ƒ¿
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מקּבלם הּמל ּולאחריֿזה, ּתּתאה. ליראה ׁשּי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפניו,
ׁשּתי – ׂשֹוחקֹות ּפנים להם ּומראה יפֹות ּפנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבסבר
ּופנים זּוטא, אהבה – יפֹות (ּפנים ּד'רחימּו' ְְְֲִִִַַָָָָָָהּדרגֹות
ּדבבֹואֹו הענין ּבא ּולאחריֿזה רּבה), אהבה – ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָׂשֹוחקֹות

עּלאה. יראה – מלכּותֹו ְְְִִֵַַָָָלהיכל

היאp‰Â‰ו) ּדאלּול הּיראה ּדיראה, ׁשּבהּדרגֹות אף ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָ
ּדהּיראה ּדראׁשֿהּׁשנה, מהּיראה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹלמּטה

ּדראׁשֿהּׁש והּיראה ּתּתאה, יראה היא היאּדאלּול נה ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ
על ּדאלּול ּבהּיראה מעלה יׁש מּכלֿמקֹום עּלאה, ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָיראה
ׁשּבראׁשֿ והּבּטּול הּיראה ּכי ּדראׁשֿהּׁשנה. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹהּיראה
יתּבר מלכּותֹו התּגּלּות זמן הּוא ׁשאז ּכיון ,29הּׁשנה, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

קּמיּה ׁשּכּוּלא ּדכיון חּדּוׁש. אינם אז והּבּטּול ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּיראה
ּכלא יֹותר הּוא יֹותר, קּמיּה ׁשהּוא וכל חׁשיב, ,30ּכלא ְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ

ּבהּזמן עּלאה ּדיראה ּבבּטּול הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
ּבזה אין מלכּותֹו, ּבהיכל נמצאים ּכׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה
חּדּוׁש ּבזה ׁשאין ׁשּבאצילּות, הּבּטּול [ּובדגמת ,31חּדּוׁש. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

ועלּֿדרֿזה אֹורֿאיןֿסֹוף. ּגּלּוי מאיר ׁשּבאצילּות ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּכיון
הּוא ׁשּבּה החכמה, ׁשּבספירת ׁשהּבּטּול ּגּופא, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבאצילּות
הּגּלּוי הּוא ׁשּבחכמה לפי חּדּוׁש, אינֹו הּבּטּול, ְְִִִִִֵֶַַַַָָעּקר

זּולתֹו ואין לבּדֹו ּדכתר,32ּדהּוא הּבּטּול ּומּכלֿׁשּכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
עּלת קדם הּוא אּוכם וכּו', צח אֹור ׁשהּוא ְְִֶַַַַַָָָּדאףֿעלּֿגב

(ּכמֹו33העילֹות ּבבּטּול הּוא ׁשהּכתר הּוא אּוכם ּדפרּוׁש , ְְְִִֵֶֶֶַָָ
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א.29) לב, בלקו"ת המאמר ס"ב.30)לשון שעיקר31)אגה"ק ושם .37 שבהערה ותרפ"א פר"ת סה"מ במדבר. ס"פ לקו"ת ראה

ש והשעשועים שם).התענוג לקו"ת בארוכה (ראה המדברת דצפור וכהמשל חידוש. שהוא מפני דבי"ע, היש בביטול הוא למעלה

בהגהה.32) פל"ה ע"ב]).33)תניא ריש [קלה, דרצועין שיעורא (ד"ה ע תי' תקו"ז ראה
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‰‡zz ‰‡¯ÈÏבכוחותיו להגיע מסוגל שהאדם כמה עד נמוכה, ברמה יראה ¿ƒ¿»«»»
ב'אתערותאÊŒÈ¯Á‡Ïe‰,המוגבלים. מצידו פעולה עשה שהאדם לאחר ¿«¬≈∆

ואז דלעילא' 'אתערותא עליו וממשיך מעורר הדבר ∆∆»‰CÏnדלתתא',
ÌÏa˜Óמהעם ואחד אחד כל Ì‰Ïאת ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t ¯·Òa ¿«¿»¿≈∆»ƒ»«¿∆»∆

ÈzL Y ˙B˜ÁBN ÌÈ�t»ƒ¬¿≈
'eÓÈÁ¯'c ˙B‚¯c‰אהבה «¿»¿¿ƒ

‰·‰‡ Y ˙BÙÈ ÌÈ�t)»ƒ»«¬»
,‡ËeÊנמוכה בדרגה אהבה »
Yיחסית ˙B˜ÁBN ÌÈ�Ùe»ƒ¬

‰a¯ בדרגה‡‰·‰ אהבה «¬»«»
'פנים שכן יחסית, גבוהה

יותר חזק קירוב הוא שוחקות'

יפות' פנים מ'סבר יותר ),ונעלה
ÔÈ�Ú‰ ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»»ƒ¿»
B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰Ï B‡B··cƒ¿¿≈««¿
גבוהה בדרגה היא היראה שאז

של ומעלתו מכוחו שנובעת

– lÚ‡‰.המלך ‰‡¯Èƒ¿»ƒ»»
˙B‚¯c‰aL Û‡ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«∆¿«¿»

,‰‡¯Ècתוכנהמב חינת ¿ƒ¿»
היראה של «¿i‰«ƒ¯‡‰ומעלתה

‰hÓÏ ‡È‰ ÏeÏ‡cבדרגה ∆¡ƒ¿«»
,‰�M‰ŒL‡¯c ‰‡¯i‰Ó≈«ƒ¿»¿…«»»
‡È‰ ÏeÏ‡c ‰‡¯i‰c¿«ƒ¿»∆¡ƒ
‰‡¯i‰Â ,‰‡zz ‰‡¯Èƒ¿»«»»¿«ƒ¿»
‰‡¯È ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯c¿…«»»ƒƒ¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰‡lÚמצד ƒ»»ƒ»»
ÏÚÓ‰שני LÈויתרון ≈«¬»

ÏÚ ÏeÏ‡c ‰‡¯i‰a¿«ƒ¿»∆¡«
‰�M‰ŒL‡¯c ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿…«»»

אחרת. ‰i¯‡‰מבחינה Èkƒ«ƒ¿»
B˙eÎÏÓ ˙elb˙‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L ÔÂÈk ,‰�M‰ŒL‡¯aL Ïeha‰Â¿«ƒ∆¿…«»»≈»∆»¿«ƒ¿««¿

C¯a˙È29,ֿהקדוש של מלכותו מתחדשת השנה שבראש לעיל כמבואר ƒ¿»≈
בעולם LecÁברוךֿהוא Ì�È‡ Ê‡ Ïeha‰Â ‰‡¯i‰שמובן דבר אלא «ƒ¿»¿«ƒ»≈»ƒ

זה. יום של האלוקית מההתגלות ומתחייב ˜dÈnמאליו ‡lekL ÔÂÈÎc¿≈»∆»«≈
,·ÈLÁ ‡Ïkאינו כאילו כ'לא', נחשב הקדושֿברוךֿהוא, לפני לפניו, הכול ¿…»ƒ

תופס לא דבר שום האמיתית המציאות שהוא הקדושֿברוךֿהוא לגבי כי קיים

BÈ˙¯,מקום dÈn˜ ‡e‰L ÏÎÂקרוב יותר היינו לפניו, יותר שהוא וכל ¿»∆«≈≈
Ïk‡לאלוקות ¯˙BÈ ‡e‰30,ויותר פנימי יותר לאלוקות שלו והביטול ≈¿…

היש' ב'ביטול לאלוקות בטל האדם תתאה שביראה לעיל וכמבואר עמוק,

'ביטול מוחלט, ויותר נעלה יותר ביטול הוא הביטול עילאה ביראה ואילו

שכך וכיון lÚ‡‰במציאות', ‰‡¯Èc Ïeh·a Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê È¯‰¬≈∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»»
ÔÈ‡ ,B˙eÎÏÓ ÏÎÈ‰a ÌÈ‡ˆÓ� Ì‰Lk ‰�M‰ŒL‡¯c ÔÓf‰a¿«¿«¿…«»»¿∆≈ƒ¿»ƒ¿≈««¿≈

LecÁ ‰Êa.בתכלית הביטול את פועלת כזו ברמה שקירבה ברור כי »∆ƒ
,˙eÏÈˆ‡aL Ïeha‰ ˙Ó‚„·e]עשר האצילות בעולם יש שאמנם ¿À¿««ƒ∆«¬ƒ

העולמות בדוגמת ספירות

להם אין אבל מאצילות שלמטה

וכמובא 'מציאות', של הגדרה

ממש" "אלוקות שהם בחסידות

בעולם שקיים מה כל כי

כן ואם וכל מכל בטל האצילות

מאליו מובן ≈∆ÔÈ‡Lהביטול
LecÁ ‰Êa31ÔÂÈkÓ , »∆ƒƒ≈»

Èelb ¯È‡Ó ˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ≈ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡האור וכאשר ≈

בגילוי מאיר האינסופי האלוקי

מקום. תופס לא דבר »¿ŒÏÚÂשום
,‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡a ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬ƒ»
עצמו האצילות בעולם

˙¯ÈÙÒaL Ïeha‰L∆«ƒ∆ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰"מה "כח שנקראת «»¿»

מה" "ונחנו (כמו הביטול שם על

ביטול) ‰e‡שמשמעו daL∆»
,Ïeha‰ ¯wÚהספירות של ƒ««ƒ

הביטול החכמה ובספירת עצמן

מאשר יותר עוד ונרגש ניכר

הספירות, LecÁ,בשאר B�È‡≈ƒ
Èelb‰ ‡e‰ ‰ÓÎÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆«»¿»«ƒ
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â Bc·Ï ‡e‰c32 ¿¿«¿≈»

בתניא: הזקן רבנו כדברי

[המגיד ממורי שמעתי "וכאשר

פירוש השלום עליו ממעזריטש]

אינו הוא ברוך סוף אין שאור האריז"ל] [מכתבי חיים בעץ שכתוב למה וטעם

חכמה בספירת תחילה התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם אפילו מתייחד

זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא ברוךֿהוא שאיןֿסוף משום והיינו

וכו'". החכמה מדרגת היא Îc˙¯,וזו Ïeha‰ ÔkLŒÏkÓeכתר בחינת ƒ»∆≈«ƒ¿∆∆
שנמצא כתר (בדוגמת האצילות שבעולם הספירות מעשר גם שלמעלה עליון

בזוהר נאמר שעליו לראש) eÎÂ',מעל Áˆ ¯B‡ ‡e‰L ·bŒÏÚŒÛ‡c¿«««∆«¿
זאת בכל ובהיר, צח אורו בגילוי מאיר שהוא ˜„Ìשחור‡ÌÎeוכיון ‡e‰ »»»

˙BÏÈÚ‰ ˙lÚ33,,'העילות 'עילת שנקרא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא לגבי ƒ«»ƒ
הכי הדרגות גם הדרגות, כל של הראשוני המקור כלומר הסיבות, לכל הסיבה

‡ÌÎeגבוהות Le¯ÙcשחורBÓk) Ïeh·a ‡e‰ ¯˙k‰L ‡e‰ ¿≈»∆«∆∆¿ƒ¿
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לגּבי הּלבן) מראה נגד ּגבֹוּה ׁשאינֹו הּׁשחֹור ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמראה
העּלֹות) (עּלת מהּכתר ׁשּלמעלה ׁשאין34אֹורֿאיןֿסֹוף , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מּׂשיג ׁשהּכתר מּכיון חּדּוׁש, לגּבי35זה ּבאיןֿער ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּוא ּכׁשהּמל ּבאלּול, והּבּטּול והּיראה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָאֹורֿאיןֿסֹוף].
ואףֿ ׁשּלֹו) והרֹוממּות הּגדלּות נרּגׁש אין (ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּׂשדה
עליהם ׁשּמקּבלים ּדיׂשראל, הּבּטּול יׁשנֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפיֿכן
ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ׁשּגם אּלא עֹוד ולא ,יתּבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמלכּותֹו
ּתהיה הּמלכּות ׁשּקּבלת (ּבכדי וחרדה יראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלעֹורר
הּוא הּיׁש, ּבּטּול ׁשהּוא אף זה, ּבּטּול הּנה ְִִִִֵֵֵֶֶַַּבׁשלמּות),

מא הוי'יקר ּבעיני ׁשל36ד הּתענּוג ּדעלֿידי לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מלכּותֹו (קּבלת ּפניו לקּבל לקראתֹו ׁשּיֹוצאין מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל
ׁשהּוא ּבזה יֹותר עֹוד מתוּסף ּבּׂשדה, ּבהיֹותֹו (ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיתּבר
ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּבל
ּדאלּול והּבּטּול ׁשּבהּיראה ּדהּמעלה להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻלכּלם.
מּצד רק לא היא ּדראׁשֿהּׁשנה והּבּטּול הּיראה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹֹלגּבי

הּבּטּול ּבענין ּגם אּלא ׁשּבזה, ּדהּבּטּול37החּדּוׁש . ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
מּפני הּוא ׁשהּבּטּול ּכיון ּגּלּוי, WiBxnEׁשעלֿידי xiMOW ְְִִִֵֵֵֶֶַַָ¤©¦©§¦

הּבּטּול הרי לגּביּה), ּבאיןֿער (ׁשהּוא ּדהּגּלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהעּלּוי
ענין ואמּתית ׁשּלֹו). (ההּכרה האדם מציאּות עם ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָקׁשּור
עבד, ּכמֹו ׁשהּוא על, ּדקּבלת ּבהעבֹודה הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹהּבּטּול

הּוא עליו, ׁשּמּטל האדֹון על רצֹוןgxknׁשּמּצד לקּים ִֶֶַָָָָָֹֻª§¨ְְֵַ
ָָהאדֹון.

ּבהּמאמרÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲֵֵֶַַַָָָ
היא ּדראׁשֿהּׁשנה הּמּקיף ְְִִֶַַַַַָָָֹׁשהמׁשכת
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א.34) סט, בלק שם.35)לקו"ת בלקו"ת הלשון (תהלים36)כ"ה גו' הוי' בעיני יקר הכתוב בפירוש קא ע' תרפ"ח סה"מ ראה

.31 הערה לעיל וראה דבר". חידוש להיותו כו' בנה"ב עושים שהחסידים מה וביטול המיתה מאד וחביב יקר "דלמעלה טו), קטז,

הביטול37) על שבבי"ע היש בביטול שהמעלה קכא, ע' תרפ"א וסה"מ לד ע' נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (לכ"ק פר"ת סה"מ ראה

מהביטול יותר גדול ביטול "הוא דהיש שהביטול גם אלא (31 הערה (כנ"ל שבזה החידוש מפני רק לא הוא שבאצילות בהמציאות

lehiadשבאצילות ote` mvra.שם ובהנסמן 74 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה בארוכה. עיי"ש ."
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Ô·l‰ ‰‡¯Ó „‚� dB·b B�È‡L ¯BÁM‰ ‰‡¯Óאין הלבן שלעומת «¿∆«»∆≈»«∆∆«¿∆«»»
של מעמדו וזהו רבה) וחשיבות מעלה ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bה'כתר'לשחור Èa‚Ï¿«≈≈
(˙BlÚ‰ ˙lÚ) ¯˙k‰Ó ‰ÏÚÓlL34,ביטול וזהו לגמרי בטל שהוא ∆¿«¿»≈«∆∆ƒ«»ƒ

‚ÈOÓ ¯˙k‰L ÔÂÈkÓ ,LecÁ ‰Ê ÔÈ‡L35C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L ∆≈∆ƒƒ≈»∆«∆∆«ƒ∆¿≈¬…
[ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï¿«≈≈
אותו מחייבת הזו וההשגה

גם וכך מוחלט, בביטול להיות

השנה, בראש והביטול היראה

ועמוקה נעלית יראה שהיא אף

אין עילאה, יראה ביותר, ופנימית

חידוש. Ïeha‰Âבה ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»¿«ƒ
‡e‰ CÏn‰Lk ,ÏeÏ‡a∆¡¿∆«∆∆
Lb¯� ÔÈ‡ Ê‡L) ‰„Oa«»∆∆»≈ƒ¿»
BlL ˙eÓÓB¯‰Â ˙eÏ„b‰««¿¿»¿∆
של וההשגה האלוקות והתגלות

מוגבלת במידה היא )האדם
B�LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈∆¿

Ï‡¯NÈc Ïeha‰,לאלוקות «ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ¬≈∆

,C¯a˙È B˙eÎÏÓכמובא «¿ƒ¿»≈
באלול העבודה ש"עיקר לעיל

שמים" מלכות עול קבלת היא

ÌbL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆«
¯¯BÚÏ ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«»¿≈
È„Îa) ‰„¯ÁÂ ‰‡¯Èƒ¿»«¬»»ƒ¿≈
‰È‰z ˙eÎÏn‰ ˙ÏawL∆«»«««¿ƒ¿∆

˙eÓÏLaוביטול יראה מתוך ƒ¿≈
גדולים Ïehaיותר ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ

Ïeha ‡e‰L Û‡ ,‰Ê∆«∆ƒ
,Li‰'במציאות 'ביטול ואיננו «≈

ואין השנה, בראש הביטול כמו

בעולמות שהביטול ספק

בכלל באצילות העליונים,

בהתאם שיעור לאין נעלה ביטול הוא בכתר, וכלֿשכן בפרט דאצילות ובחכמה

'ביטול רק היותו עם זאת, בכל אלה, בדרגות האינסופית האלוקות להתגלות

זה ביטול הרי ‰ÈÂ'היש' È�ÈÚa „‡Ó ¯˜È ‡e‰36.חידוש בו שיש מפני »»¿…¿≈≈¬»»
ÔÈ‡ˆBiL ‰fÓ CÏn‰ ÏL ‚e�Úz‰ È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈««¬∆«∆∆ƒ∆∆¿ƒ
‰„Oa B˙BÈ‰a (C¯a˙È B˙eÎÏÓ ˙Ïa˜) ÂÈ�t Ïa˜Ï B˙‡¯˜Ï, ƒ¿»¿«≈»»«»««¿ƒ¿»≈ƒ¿«»∆
אלוקות בהשגת נמוכה בדרגה שהם למרות לפניו מתבטלים השדה ואנשי

ÌÈ�t ¯·Òa Ìlk ˙‡ Ïa˜Ó ‡e‰L ‰Êa ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Óƒ¿«≈≈»∆∆¿«≈∆À»¿≈∆»ƒ
ÌlÎÏ ˙B˜ÁBN ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈויתרון תוספת פועל עצמו וזה »«¿∆»ƒ¬¿À»

העם. אל המלך בהתקרבות יותר גדול

Èa‚Ï ÏeÏ‡c Ïeha‰Â ‰‡¯i‰aL ‰ÏÚn‰c ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿««¬»∆¿«ƒ¿»¿«ƒ∆¡¿«≈
ŒL‡¯c Ïeha‰Â ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«ƒ¿…
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰�M‰«»»ƒ…«ƒ«
Ìb ‡l‡ ,‰ÊaL LecÁ‰«ƒ∆»∆∆»«

Ïeha‰ ÔÈ�Úa37למרות וזאת ¿ƒ¿««ƒ
בהרחבה לעיל שנתבאר

בוודאי הביטול, דרגת שמבחינת

נעלה השנה דראש שהביטול

על עילאה' 'יראה כמעלת יותר,

יתרון יש זאת בכל תתאה', יראה

רק לא אלול חודש של בביטול

מבחינת גם אלא החידוש מפני

שהולך כפי הביטול ומהות תוכן

È„ÈŒÏÚLומבאר. Ïeha‰c¿«ƒ∆«¿≈
,Èelbהשנה בראש הביטול ƒ

בעולמות לביטול (שדומה

הגילוי מפני שנובע העליונים

Ïeha‰Lוההשגה) ÔÂÈk≈»∆«ƒ
È�tÓ ‡e‰ׁשּמּכיר ƒ¿≈ִֶַ

Èelb‰cּומרּגיׁש ÈelÚ‰ ְִַ»ƒ¿«ƒ
האלוקישל ∆(e‰L‡האור

dÈa‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡aהאדם,( ¿≈¬…¿«≈
ÌÚ ¯eL˜ Ïeha‰ È¯‰¬≈«ƒ»ƒ
‰¯k‰‰) Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»»««»»
ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡Â .(BlL∆«¬ƒƒƒ¿«
‰„B·Ú‰a ‡e‰ Ïeha‰«ƒ¿»¬»
BÓk ‡e‰L ,ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…∆¿
ÔB„‡‰ ÏÚ „vnL ,„·Ú∆∆∆ƒ«…»»

‡e‰ ,ÂÈÏÚ ÏhnLמכרח ∆À»»»ְָֻ
ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï¿«≈¿»»
מצד האדם של מהחלטה ולא ההכרח מפני שנובע ביטול הזו, ומהבחינה

והאדון, העבד של הביטול במשל כמו יותר, וחזק עמוק הוא הרי עצמו,

אחרת. יתכן ולא ההכרח מפני האדון כלפי בטל שהעבד

˙ÎLÓ‰L ¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»∆«¿»«
ÛÈwn‰נשאר אלא בפנימיות בעולמות מתלבש שלא האינסופי האלוקי האור ««ƒ
עליהם'מקיף' ‰i¯ו'סובב' È„ÈŒÏÚ (¯wÚa) ‡È‰ ‰�M‰ŒL‡¯c‰‡ ¿…«»»ƒ¿ƒ»«¿≈«ƒ¿»
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a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

ּתקיעת עלֿידי הּבאה והחרדה הּיראה עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)
ּדברי) על (וחרד החרדה ׁשעלֿידי זה ּכי ּדאלּול, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשֹופר
ּכׁשהחרדה (ּבעּקר) הּוא (ּבית), הּמּקיף המׁשכת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּוא
וכּמבאר רּוח. ּונכה עני וׁשפלּות, ּדבּטּול ּבאפן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹהיא
הּמּקיף יֹותר, עצמֹו את מׁשּפיל ׁשהאדם ּדכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
המׁשכת עּקר ולכן יֹותר. עליֹון מּקיף הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש
הּיראה ּכי ּדאלּול, והחרדה הּיראה עלֿידי הּוא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמּקיף
הּגּלּוי ׁשּמרּגיׁש עלֿידי הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹוהחרדה
ּבאפן אינֹו הּגּלּוי, הרּגׁש ׁשעלֿידי והּבּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדלמעלה,
ּבאפן ּבּטּול רּוח, ּונכה ּדעני הענין ועּקר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדׁשפלּות.

ּדאלּול. והחרדה ּבהּיראה הּוא ְְְְְֱֲִִֶַַָָָּדׁשפלּות,

LÈÂע עללהֹוסיף ּדאלּול ׁשּבּיראה ּבהּמעלה ּבאּור ֹוד ¿≈ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ
והּבּטּול ׁשהּיראה ּדכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּיראה
לדֹודי, אני יׂשראל, ׁשל עבֹודתם עלֿידי ּבאה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדאלּול
ההמׁשכה לכן, ּבה'עצמּות', הּוא ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּׁשרׁש
ויׁש ה'עצמּות'. המׁשכת היא זה, ּובּטּול יראה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
ּתּתאה' ׁשמה'ּיראה זה על הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר,
ּכי עּלאה, ליראה ּבראׁשֿהּׁשנה אחרּֿכ ּבאים ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָֹּדאלּול
ועלֿידיֿ ה'עצמּות', המׁשכת הּוא ּדאלּול הּיראה ְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָעלֿידי

הּגּלּויים. ּגם (אחרּֿכ) נמׁשכים ְִִִִֶַַַַָָזה

(Á‰p‰Â,ּדאלּול הּתׁשּובה ּבענין ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָ
לעיל (ּכּמּובא הּוא ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ׁשּבאלּול ְְְֱִֵֶֶֶַַָָּדזה
ּבזה ׁשּיׁש ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו יׂשראל להזהיר ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּטּור)
ׁשהּתׁשּובה ּדהגם ּדראׁשֿהּׁשנה. הּתׁשּובה על ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹיתרֹון
מּמה ּכּמּובן רצּויים, ּבלּתי ענינים על היא ְְְֱִִִִִִִֶַַַָָּדאלּול

האריז"ל ּבכתבי ּתבֹות'38ּׁשּכתּוב 'ראׁשי הּוא ּדאלּול ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
Ll iYnUe Fcil dP`39על ּתּקּון הּוא מקלט ּדערי , ¦¨§¨§©§¦§ְְִִֵַָָ

ּדאלּול ׁשהּתׁשּובה ּדזה לֹומר, [ויׁש רצּויים ּבלּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים
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È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ ‰„¯Á‰Âשנפעלת לזה ÙBL¯עלֿידיההכנה ˙ÚÈ˜z ¿«¬»»«»»«¿≈¿ƒ«»
) ‰„¯Á‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê Èk ,ÏeÏ‡cהפסוק כלשון ביטול, שענינה ∆¡ƒ∆∆«¿≈«¬»»
נקרא ה' כלפי מציאותו את המבטל ‰e‡שהאדם (È¯·c ÏÚ „¯ÁÂ¿»≈«¿»ƒ

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„¯Á‰Lk (¯wÚa) ‡e‰ ,(˙Èa) ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««ƒ«ƒ¿ƒ»¿∆«¬»»ƒ¿…∆
È�Ú ,˙eÏÙLÂ Ïeh·c¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

Áe¯ ‰Î�eהוא והביטול ¿≈«
להמשכת העיקרי הגורם

האלוקי. האור והתגלות

ÏÎc ¯Ó‡n‰a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿««¬»¿»
˙‡ ÏÈtLÓ Ì„‡‰L∆»»»«¿ƒ∆
ÛÈwn‰ ,¯˙BÈ BÓˆÚ«¿≈««ƒ
ÔBÈÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰ CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ∆¿
˙ÎLÓ‰ ¯wÚ ÔÎÏÂ .¯˙BÈ≈¿»≈ƒ««¿»«

ÛÈwn‰נמשך בפועלשאמנם ««ƒ
אבל השנה ŒÏÚבראש ‡e‰«

‰„¯Á‰Â ‰‡¯i‰ È„È¿≈«ƒ¿»¿«¬»»
‰‡¯i‰ Èk ,ÏeÏ‡c∆¡ƒ«ƒ¿»
‰�M‰ŒL‡¯c ‰„¯Á‰Â¿«¬»»¿…«»»
LÈb¯nL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«¿ƒ

את ÏÚÓÏc‰,האדם Èelb‰«ƒƒ¿«¿»
Lb¯‰ È„ÈŒÏÚL Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¿≈∆¿≈
ÔÙ‡a B�È‡ ,Èelb‰«ƒ≈¿…∆

˙eÏÙLcידי שעל הביטול כי ¿ƒ¿
מהשגה שנובעת זו יראה

ביטול אינו האדם, של והרגשה

סוף סוף אלא לגמרי מוחלט

האדם של מציאותו עם קשור

ומרגיש. ‰ÔÈ�Úשמשיג ¯wÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»
Ïeha ,Áe¯ ‰Î�e È�Úc¿»ƒ¿≈«ƒ
‡e‰ ,˙eÏÙLc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿
ÏeÏ‡c ‰„¯Á‰Â ‰‡¯i‰a¿«ƒ¿»¿«¬»»∆¡
וההשגה מההרגשה נובעת שלא

מלכות עול מקבלת בעיקר אלא

שמים.

¯e‡a „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ≈
‰‡¯iaL ‰ÏÚn‰a¿««¬»∆«ƒ¿»
‰‡¯i‰ ÏÚ ÏeÏ‡c∆¡««ƒ¿»

,‰�M‰ŒL‡¯cשתי מלבד ¿…«»»
הביטול) אופן ומעלת החידוש (מעלת האמורות i‰L¯‡‰המעלות ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»

È�‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡a ÏeÏ‡c Ïeha‰Â¿«ƒ∆¡»»«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈¬ƒ
,È„B„Ïעצמו מצד האדם של עבודה NÈc¯‡שהיא L¯M‰L‡e‰ Ï ¿ƒ∆«…∆¿ƒ¿»≈

,'˙eÓˆÚ'‰aבעצמותו מושרשות ישראל שנשמות בחסידות כמבואר ¿»«¿
ישראל לנשמות העליון הרצון (כי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

כך כל לא בדרגות רק שקיים חיצוני עניין ואינו בעצמותו קיים ועבודתן

ופנימיות) ‰‰ÎLÓ‰עמוקות ,ÔÎÏהאלוקות È¯‡‰של È„ÈŒÏÚL »≈««¿»»∆«¿≈ƒ¿»
,‰Ê Ïeh·eישראל נשמות של ‰'eÓˆÚ˙'.כפעולה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ƒ∆ƒ«¿»«»«¿

ÈÓÈ�t‰ ÌÚh‰ e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂלטעמים לעילבנוסף ÏÚשנתבארו ¿≈«∆∆««««¿ƒƒ«
'‰‡zz ‰‡¯i'‰ÓL ‰Ê∆∆≈«ƒ¿»«»»
CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ÏeÏ‡c∆¡»ƒ««»
‰‡¯ÈÏ ‰�M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ¿»
‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰‡lÚƒ»»ƒ«¿≈«ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÏeÏ‡c∆¡«¿»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'˙eÓˆÚ'‰»«¿¿«¿≈∆
Ìb (CkŒ¯Á‡) ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ««»«

ÌÈÈelb‰היינו ה'עצמות', לגבי «ƒƒ
כל ופנימית, עצמית הכי הנקודה

הכי הדרגות גם הדרגות, שאר

כמו, כ'גילויים'. נחשבות נעלות,

לעומת אור של מקור בכל

שלו וההתפשטות ההתגלות

וההארה העצם, הוא שהמקור

– ובענייננו 'גילויים'. היא

ה'גילויים' והתגלות המשכת

שלמעלה 'מקיף' (בחינת הנעלים

היא השנה בראש מעולמות)

והתגלות מהמשכה כתוצאה

אלול. בחודש מה'עצמות'

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«∆∆∆
לעניין לעיל למבואר בדומה

שמבחינת והחרדה הביטול

לביטול ויתרון מעלה יש הדרגה

עילאה) (יראה השנה ראש של

ועבודת התוכן מבחינת אך

לביטול ויתרון מעלה יש האדם

תתאה) (יראה אלול חודש של

‰·eLz‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿««¿»
ÏeÏ‡aL ‰Êc ,ÏeÏ‡c∆¡¿∆∆∆¡
‡e‰ ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«»
(¯eh‰Ó ÏÈÚÏ ‡·enk)«»¿≈≈«
Ï‡¯NÈ ¯È‰Ê‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒƒ¿»≈
LiL ,‰·eLz eNÚiL∆«¬¿»∆≈
‰·eLz‰L Ì‚‰c .‰�M‰ŒL‡¯c ‰·eLz‰ ÏÚ ÔB¯˙È ‰Êa»∆ƒ¿««¿»¿…«»»«¬«∆«¿»
·e˙kM ‰nÓ Ô·enk ,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú ÏÚ ‡È‰ ÏeÏ‡c∆¡ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ«∆»

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa38'˙B·z ÈL‡¯' ‡e‰ ÏeÏ‡cלידֹו אּנה ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆¡»≈≈ְִָָ
ל שהרג,39וׂשמּתי למי מקלט ערי קביעת לגבי בתורה האמור פסוק ְְְִַ

[LÈÂבשוגג ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú ÏÚ Ôewz ‡e‰ ËÏ˜Ó È¯Úc¿»≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
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יג a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

ּתקיעת עלֿידי הּבאה והחרדה הּיראה עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ(ּבעּקר)
ּדברי) על (וחרד החרדה ׁשעלֿידי זה ּכי ּדאלּול, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשֹופר
ּכׁשהחרדה (ּבעּקר) הּוא (ּבית), הּמּקיף המׁשכת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּוא
וכּמבאר רּוח. ּונכה עני וׁשפלּות, ּדבּטּול ּבאפן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹהיא
הּמּקיף יֹותר, עצמֹו את מׁשּפיל ׁשהאדם ּדכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
המׁשכת עּקר ולכן יֹותר. עליֹון מּקיף הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש
הּיראה ּכי ּדאלּול, והחרדה הּיראה עלֿידי הּוא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמּקיף
הּגּלּוי ׁשּמרּגיׁש עלֿידי הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹוהחרדה
ּבאפן אינֹו הּגּלּוי, הרּגׁש ׁשעלֿידי והּבּטּול ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדלמעלה,
ּבאפן ּבּטּול רּוח, ּונכה ּדעני הענין ועּקר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדׁשפלּות.

ּדאלּול. והחרדה ּבהּיראה הּוא ְְְְְֱֲִִֶַַָָָּדׁשפלּות,

LÈÂע עללהֹוסיף ּדאלּול ׁשּבּיראה ּבהּמעלה ּבאּור ֹוד ¿≈ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ
והּבּטּול ׁשהּיראה ּדכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּיראה
לדֹודי, אני יׂשראל, ׁשל עבֹודתם עלֿידי ּבאה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדאלּול
ההמׁשכה לכן, ּבה'עצמּות', הּוא ּדיׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּׁשרׁש
ויׁש ה'עצמּות'. המׁשכת היא זה, ּובּטּול יראה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
ּתּתאה' ׁשמה'ּיראה זה על הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר,
ּכי עּלאה, ליראה ּבראׁשֿהּׁשנה אחרּֿכ ּבאים ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָֹּדאלּול
ועלֿידיֿ ה'עצמּות', המׁשכת הּוא ּדאלּול הּיראה ְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָעלֿידי

הּגּלּויים. ּגם (אחרּֿכ) נמׁשכים ְִִִִֶַַַַָָזה

(Á‰p‰Â,ּדאלּול הּתׁשּובה ּבענין ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָ
לעיל (ּכּמּובא הּוא ּבּׁשֹופר ּתֹוקעין ׁשּבאלּול ְְְֱִֵֶֶֶַַָָּדזה
ּבזה ׁשּיׁש ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו יׂשראל להזהיר ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּטּור)
ׁשהּתׁשּובה ּדהגם ּדראׁשֿהּׁשנה. הּתׁשּובה על ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹיתרֹון
מּמה ּכּמּובן רצּויים, ּבלּתי ענינים על היא ְְְֱִִִִִִִֶַַַָָּדאלּול

האריז"ל ּבכתבי ּתבֹות'38ּׁשּכתּוב 'ראׁשי הּוא ּדאלּול ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
Ll iYnUe Fcil dP`39על ּתּקּון הּוא מקלט ּדערי , ¦¨§¨§©§¦§ְְִִֵַָָ

ּדאלּול ׁשהּתׁשּובה ּדזה לֹומר, [ויׁש רצּויים ּבלּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים
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È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ ‰„¯Á‰Âשנפעלת לזה ÙBL¯עלֿידיההכנה ˙ÚÈ˜z ¿«¬»»«»»«¿≈¿ƒ«»
) ‰„¯Á‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê Èk ,ÏeÏ‡cהפסוק כלשון ביטול, שענינה ∆¡ƒ∆∆«¿≈«¬»»
נקרא ה' כלפי מציאותו את המבטל ‰e‡שהאדם (È¯·c ÏÚ „¯ÁÂ¿»≈«¿»ƒ

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„¯Á‰Lk (¯wÚa) ‡e‰ ,(˙Èa) ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««ƒ«ƒ¿ƒ»¿∆«¬»»ƒ¿…∆
È�Ú ,˙eÏÙLÂ Ïeh·c¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

Áe¯ ‰Î�eהוא והביטול ¿≈«
להמשכת העיקרי הגורם

האלוקי. האור והתגלות

ÏÎc ¯Ó‡n‰a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿««¬»¿»
˙‡ ÏÈtLÓ Ì„‡‰L∆»»»«¿ƒ∆
ÛÈwn‰ ,¯˙BÈ BÓˆÚ«¿≈««ƒ
ÔBÈÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰ CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ∆¿
˙ÎLÓ‰ ¯wÚ ÔÎÏÂ .¯˙BÈ≈¿»≈ƒ««¿»«

ÛÈwn‰נמשך בפועלשאמנם ««ƒ
אבל השנה ŒÏÚבראש ‡e‰«

‰„¯Á‰Â ‰‡¯i‰ È„È¿≈«ƒ¿»¿«¬»»
‰‡¯i‰ Èk ,ÏeÏ‡c∆¡ƒ«ƒ¿»
‰�M‰ŒL‡¯c ‰„¯Á‰Â¿«¬»»¿…«»»
LÈb¯nL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«¿ƒ

את ÏÚÓÏc‰,האדם Èelb‰«ƒƒ¿«¿»
Lb¯‰ È„ÈŒÏÚL Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¿≈∆¿≈
ÔÙ‡a B�È‡ ,Èelb‰«ƒ≈¿…∆

˙eÏÙLcידי שעל הביטול כי ¿ƒ¿
מהשגה שנובעת זו יראה

ביטול אינו האדם, של והרגשה

סוף סוף אלא לגמרי מוחלט

האדם של מציאותו עם קשור

ומרגיש. ‰ÔÈ�Úשמשיג ¯wÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»
Ïeha ,Áe¯ ‰Î�e È�Úc¿»ƒ¿≈«ƒ
‡e‰ ,˙eÏÙLc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿
ÏeÏ‡c ‰„¯Á‰Â ‰‡¯i‰a¿«ƒ¿»¿«¬»»∆¡
וההשגה מההרגשה נובעת שלא

מלכות עול מקבלת בעיקר אלא

שמים.

¯e‡a „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ≈
‰‡¯iaL ‰ÏÚn‰a¿««¬»∆«ƒ¿»
‰‡¯i‰ ÏÚ ÏeÏ‡c∆¡««ƒ¿»

,‰�M‰ŒL‡¯cשתי מלבד ¿…«»»
הביטול) אופן ומעלת החידוש (מעלת האמורות i‰L¯‡‰המעלות ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»

È�‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡a ÏeÏ‡c Ïeha‰Â¿«ƒ∆¡»»«¿≈¬»»∆ƒ¿»≈¬ƒ
,È„B„Ïעצמו מצד האדם של עבודה NÈc¯‡שהיא L¯M‰L‡e‰ Ï ¿ƒ∆«…∆¿ƒ¿»≈

,'˙eÓˆÚ'‰aבעצמותו מושרשות ישראל שנשמות בחסידות כמבואר ¿»«¿
ישראל לנשמות העליון הרצון (כי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

כך כל לא בדרגות רק שקיים חיצוני עניין ואינו בעצמותו קיים ועבודתן

ופנימיות) ‰‰ÎLÓ‰עמוקות ,ÔÎÏהאלוקות È¯‡‰של È„ÈŒÏÚL »≈««¿»»∆«¿≈ƒ¿»
,‰Ê Ïeh·eישראל נשמות של ‰'eÓˆÚ˙'.כפעולה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ƒ∆ƒ«¿»«»«¿

ÈÓÈ�t‰ ÌÚh‰ e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂלטעמים לעילבנוסף ÏÚשנתבארו ¿≈«∆∆««««¿ƒƒ«
'‰‡zz ‰‡¯i'‰ÓL ‰Ê∆∆≈«ƒ¿»«»»
CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ÏeÏ‡c∆¡»ƒ««»
‰‡¯ÈÏ ‰�M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ¿»
‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰‡lÚƒ»»ƒ«¿≈«ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÏeÏ‡c∆¡«¿»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'˙eÓˆÚ'‰»«¿¿«¿≈∆
Ìb (CkŒ¯Á‡) ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ««»«

ÌÈÈelb‰היינו ה'עצמות', לגבי «ƒƒ
כל ופנימית, עצמית הכי הנקודה

הכי הדרגות גם הדרגות, שאר

כמו, כ'גילויים'. נחשבות נעלות,

לעומת אור של מקור בכל

שלו וההתפשטות ההתגלות

וההארה העצם, הוא שהמקור

– ובענייננו 'גילויים'. היא

ה'גילויים' והתגלות המשכת

שלמעלה 'מקיף' (בחינת הנעלים

היא השנה בראש מעולמות)

והתגלות מהמשכה כתוצאה

אלול. בחודש מה'עצמות'

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«∆∆∆
לעניין לעיל למבואר בדומה

שמבחינת והחרדה הביטול

לביטול ויתרון מעלה יש הדרגה

עילאה) (יראה השנה ראש של

ועבודת התוכן מבחינת אך

לביטול ויתרון מעלה יש האדם

תתאה) (יראה אלול חודש של

‰·eLz‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿««¿»
ÏeÏ‡aL ‰Êc ,ÏeÏ‡c∆¡¿∆∆∆¡
‡e‰ ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz¿ƒ«»
(¯eh‰Ó ÏÈÚÏ ‡·enk)«»¿≈≈«
Ï‡¯NÈ ¯È‰Ê‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒƒ¿»≈
LiL ,‰·eLz eNÚiL∆«¬¿»∆≈
‰·eLz‰L Ì‚‰c .‰�M‰ŒL‡¯c ‰·eLz‰ ÏÚ ÔB¯˙È ‰Êa»∆ƒ¿««¿»¿…«»»«¬«∆«¿»
·e˙kM ‰nÓ Ô·enk ,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú ÏÚ ‡È‰ ÏeÏ‡c∆¡ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ«∆»

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa38'˙B·z ÈL‡¯' ‡e‰ ÏeÏ‡cלידֹו אּנה ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆¡»≈≈ְִָָ
ל שהרג,39וׂשמּתי למי מקלט ערי קביעת לגבי בתורה האמור פסוק ְְְִַ

[LÈÂבשוגג ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú ÏÚ Ôewz ‡e‰ ËÏ˜Ó È¯Úc¿»≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
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ּבאּנה Llנרמזת iYnUe Fcilמקלט ּדערי ׁשהּכּפרה , ְְִִֶֶָ§¨§©§¦§ְְִֵֶַַָָָָ
ּבׁשגגה נפׁש מּכה על הּתׁשּובה40היא עלֿידי ּכי הּוא , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּתׁשּובה ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות נעׂשּו אלּול ְְְְְֱֲִֶַַָָֹֹּדראׁשֿחדׁש
ּדראׁשֿהּׁשנה והּתׁשּובה הּׁשגגֹות], לתּקן היא ְְְְְֱִֵֶַַַַָָָָֹּדאלּול
(ּגם רצּויים הּבלּתי הענינים ּכבר ׁשּנתקנּו לאחרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבאה

(ּבעּקר)41הּׁשגגֹות) היא ּדאלּול, הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָ
עילאה ּבּתׁשּובה42ּתׁשּובה יתרֹון יׁש מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִֵַָָָָָָ

ּדראׁשֿ הּתׁשּובה ּכי ּדראׁשֿהּׁשנה. הּתׁשּובה על ְְְְֱִֶַַַַָָָָֹֹּדאלּול
ׁשּכתב ּכמֹו ׁשֹופר, ּדתקיעת ּבּמצוה רמז הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשנה,

הּׁשנה43הרמּב"ם ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת אףֿעלּֿפי ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ
מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ּכלֹומר ּבֹו, יׁש רמז הּכתּוב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגזרת
הּמרּמז הּתׁשּובה ׁשענין והגם ּבתׁשּובה. וחזרּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֻכּו'

ׁשֹופר ּדתקיעת מהּמצוה למעלה הּוא וכּידּוע44ּבּׁשֹופר , ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ
מהּדבר למעלה הּוא הּמרּמז ׁשהענין הרמז, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבענין
רמז רק והּוא ּבּדבר מתלּבׁש ׁשאינֹו ועד עליו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמרּמז

עלּֿכלּֿפנים45ּבלבד מרּמז ׁשהענין זה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻ
ׁשּתקיעת וכיון ּדמיֹון. ּביניהם ׁשּיׁש מּפני הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּדבר,
הּתׁשּובה ּגם לכן, מצוה, היא ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֵַַַָָָָָָֹׁשֹופר
ּומצֹות. ּדתֹורה להעבֹודה ׁשּיכּות לּה יׁש ּבּה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהּנרמזת

מּגיעה ׁשהיא ּדתׁשּובה, הּמעלה הרצֹוןlraAועּקר ְְֲִִִִֶַַַַָָָ§©©ָָ
ּדמצֹות) מהרצֹון ּכי46(למעלה ּדאלּול. הּתׁשּובה היא , ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָ

הּוא ּדמצֹות, מהרצֹון למעלה מּגיעה ׁשּתׁשּובה 47זה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
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a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

לּתֹורה קדמּו ׁשּיׂשראל ּדתׁשּובה48מּפני הּמעלה ולכן, , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
עצמֹו, (יׂשראל) מהאדם ּבאה ּכׁשהּתׁשּובה ּבעּקר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיא

לדֹודי. אני ּדאלּול, ְְֱֲִִֶָּתׁשּובה

ּדזהe‰ÊÂט) אלּול, ּתבֹות' 'ראׁשי לי ודֹודי לדֹודי אני ¿∆ְְְֱֲִִִִֵֵֶָ
הּוא, אלּול, ּתבֹות' ּב'ראׁשי נכלל לי ְְְֱִִִֵֵֶָָׁשּודֹודי
נעׂשה (ּבאלּול) לדֹודי ּדאני העבֹודה ׁשעלֿידי זה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכי

הּוא,הה הּכּפּורים, ּוביֹום ּבראׁשֿהּׁשנה לי ּדודֹודי מׁשכה ְְְְִִִִִַַַַָָָָֹ
ׁשּמּׁשם יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיעה לדֹודי ּדאני העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכי
ׁשּבאני ונמצא ז), סעיף סוף (ּכּנ"ל הּגּלּויים ּכל ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָנמׁשכים
לֹומר, ויׁש לי. ּדודֹודי ההמׁשכה ּגם ּכלּולה ּדאלּול ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָלדֹודי
מנהג (עלּֿפי אלּול ּדחדׁש ׁשהּתקיעֹות מה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹּדזהּו

הּקֹולֹות49חּב"ד ּכל תר"ת, תש"ת תשר"ת הם ( ֵַַַָ
ּכל יׁשנם ּדאלּול ּבּתקיעֹות ּכי ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּתֹוקעים
ּתֹוקעין ׁשּבאלּול וזה ּדראׁשֿהּׁשנה. ׁשּבּתקיעֹות ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהענינים
לפי ׁשּזהּו לֹומר, יׁש אּולי קֹולֹות, מאה ולא קֹולֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹעׂשר
הענינים ׁשל הּׁשרׁש ׁשהם (ּכיון ּדאלּול ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּתקיעֹות
מהתחּלקּות. למעלה הם ּבראׁשֿהּׁשנה) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנמׁשכים

ועבֹודתינּוÈ‰ÈÂיו"ד) מעׂשינּו ׁשעלֿידי ּובפרט50רצֹון , ƒƒְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עֹוד ויזרזּו יקרבּו ּדאלּול, העבֹודה ְְְְֱֲִֵֶַָָָָעלֿידי
'ראׁשי הּוא ׁשאלּול ּבזה וכמרּמז הּגאּלה, את ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹותר

אׁשירה לאמר וּיאמרּו להוי' ּכל51ּתבֹות' יצאּו אז ּכי , ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
מהּגלּות .52ניצֹוצין ִִֵַָ

ÔÂÈÎÂיפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם את הּמל מקּבל ׁשּבאלּול ¿≈»ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ׁשהּמל ּבוּדאי הרי לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּומראה
לֹו ׁשּתהיה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל הּבּקׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָממּלא
ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה לׁשנה טֹובה וחתימה ְְְְֲִִַָָָָָָָּכתיבה
הּתֹורה ּבלּמּוד הרּוחנּיים ּבענינים הן והּנגלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנראה
ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים ּבענינים והן הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוקּיּום
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טו a"lyz'd ,lel` yceg y`xc '`l xe` ,mihtey zyxt 'c mei

לּתֹורה קדמּו ׁשּיׂשראל ּדתׁשּובה48מּפני הּמעלה ולכן, , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
עצמֹו, (יׂשראל) מהאדם ּבאה ּכׁשהּתׁשּובה ּבעּקר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיא

לדֹודי. אני ּדאלּול, ְְֱֲִִֶָּתׁשּובה

ּדזהe‰ÊÂט) אלּול, ּתבֹות' 'ראׁשי לי ודֹודי לדֹודי אני ¿∆ְְְֱֲִִִִֵֵֶָ
הּוא, אלּול, ּתבֹות' ּב'ראׁשי נכלל לי ְְְֱִִִֵֵֶָָׁשּודֹודי
נעׂשה (ּבאלּול) לדֹודי ּדאני העבֹודה ׁשעלֿידי זה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכי

הּוא,הה הּכּפּורים, ּוביֹום ּבראׁשֿהּׁשנה לי ּדודֹודי מׁשכה ְְְְִִִִִַַַַָָָָֹ
ׁשּמּׁשם יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיעה לדֹודי ּדאני העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכי
ׁשּבאני ונמצא ז), סעיף סוף (ּכּנ"ל הּגּלּויים ּכל ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָנמׁשכים
לֹומר, ויׁש לי. ּדודֹודי ההמׁשכה ּגם ּכלּולה ּדאלּול ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָלדֹודי
מנהג (עלּֿפי אלּול ּדחדׁש ׁשהּתקיעֹות מה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹּדזהּו

הּקֹולֹות49חּב"ד ּכל תר"ת, תש"ת תשר"ת הם ( ֵַַַָ
ּכל יׁשנם ּדאלּול ּבּתקיעֹות ּכי ּבראׁשֿהּׁשנה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּתֹוקעים
ּתֹוקעין ׁשּבאלּול וזה ּדראׁשֿהּׁשנה. ׁשּבּתקיעֹות ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהענינים
לפי ׁשּזהּו לֹומר, יׁש אּולי קֹולֹות, מאה ולא קֹולֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹעׂשר
הענינים ׁשל הּׁשרׁש ׁשהם (ּכיון ּדאלּול ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּתקיעֹות
מהתחּלקּות. למעלה הם ּבראׁשֿהּׁשנה) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנמׁשכים

ועבֹודתינּוÈ‰ÈÂיו"ד) מעׂשינּו ׁשעלֿידי ּובפרט50רצֹון , ƒƒְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עֹוד ויזרזּו יקרבּו ּדאלּול, העבֹודה ְְְְֱֲִֵֶַָָָָעלֿידי
'ראׁשי הּוא ׁשאלּול ּבזה וכמרּמז הּגאּלה, את ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹותר

אׁשירה לאמר וּיאמרּו להוי' ּכל51ּתבֹות' יצאּו אז ּכי , ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
מהּגלּות .52ניצֹוצין ִִֵַָ

ÔÂÈÎÂיפֹות ּפנים ּבסבר ּכּלם את הּמל מקּבל ׁשּבאלּול ¿≈»ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ׁשהּמל ּבוּדאי הרי לכּלם, ׂשֹוחקֹות ּפנים ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּומראה
לֹו ׁשּתהיה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל הּבּקׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָממּלא
ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה לׁשנה טֹובה וחתימה ְְְְֲִִַָָָָָָָּכתיבה
הּתֹורה ּבלּמּוד הרּוחנּיים ּבענינים הן והּנגלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנראה
ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים ּבענינים והן הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָוקּיּום

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

פי"ד.48) תדבא"ר ד. פ"א, 49.53)ב"ר ע' חב"ד – המנהגים רפל"ז.50)ספר תניא 51.2)ראה שבהערה פע"ח א. טו, בשלח

להוי'. אשירה לאמר ויאמרו ר"ת הוא אלול ר"ח האריז"ל שם.52)ובשו"ע האריז"ל שו"ע שם. פע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰¯BzÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL48,שפסוקי לברכה זכרונם חכמינו כדברי ∆ƒ¿»≈»¿«»
הוכחה הם וכדומה ישראל" בני את "צו ישראל", בני אל "דבר התורה

לתורה אפילו קדמה ישראל בבני הקדושֿברוךֿהוא של והרצון שהמחשבה

‰‡a ‰·eLz‰Lk ¯wÚa ‡È‰ ‰·eL˙c ‰ÏÚn‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈««¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆«¿»»»
,BÓˆÚ (Ï‡¯NÈ) Ì„‡‰Ó≈»»»ƒ¿»≈«¿

,ÏeÏ‡c ‰·eLzבהתאם ¿»∆¡
אלול חודש של העבודה לסדר

של בדרך È�‡¬ƒהמתחיל
.È„B„Ï¿ƒ

È„B„Â È„B„Ï È�‡ e‰ÊÂ (Ë¿∆¬ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÏeÏ‡ '˙B·z ÈL‡¯' ÈÏƒ»≈≈¡
ÏÏÎ� ÈÏ È„B„eL ‰Êc¿∆∆¿ƒƒƒ¿»

,ÏeÏ‡ '˙B·z ÈL‡¯'aֿאף ¿»≈≈¡
ההמשכה שעיקר עלֿפי

לי" "ודודי מלמעלה וההתגלות

הכיפורים ויום השנה בראש היא

אלול בחודש Ê‰ולא Èk ,‡e‰ƒ∆
È�‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»«¬ƒ
‰NÚ� (ÏeÏ‡a) È„B„Ï¿ƒ∆¡«¬∆
ÈÏ È„B„Âc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒƒ
ÌBÈ·e ‰�M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿
Èk ,‡e‰ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ
È„B„Ï È�‡c ‰„B·Ú‰»¬»«¬ƒ¿ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‰ÚÈbÓ«ƒ»¿«¿ƒ¿»≈
Ïk ÌÈÎLÓ� ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»ƒ»

Ï"pk) ÌÈÈelb‰סעיף סוף «ƒƒ««
È„B„Ïז È�‡aL ‡ˆÓ�Â ,(¿ƒ¿»∆«¬ƒ¿ƒ

‰ÏeÏk ÏeÏ‡cבעצםÌb ∆¡¿»«
ÈÏ È„B„Âc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒƒ
מ"אני תוצאה אלא שאינה

לדודי".

‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÏeÏ‡ L„Ác ˙BÚÈ˜z‰L∆«¿ƒ¿…∆¡
„"aÁ ‚‰�Ó ÈtŒÏÚ)49( «ƒƒ¿«««

Ì‰בסדר˙"˘˙ ˙"¯˘˙ ≈
שברים,˙¯"˙, תקיעה, (היינו

שברים, תקיעה, תקיעה; תרועה,

תקיעה) תרועה, תקיעה, תקיעה;

,‰�M‰ŒL‡¯a ÌÈÚ˜BzL ˙BÏBw‰ Ïkמזה בפחות מסתפקים ולא »«∆¿ƒ¿…«»»
Ì�LÈ ÏeÏ‡c ˙BÚÈ˜za Èkובהעלם ‰ÌÈ�È�Úבעצם Ïk ƒ«¿ƒ∆¡∆¿»»»ƒ¿»ƒ

˙BÏB˜ ¯NÚ ÔÈÚ˜Bz ÏeÏ‡aL ‰ÊÂ .‰�M‰ŒL‡¯c ˙BÚÈ˜zaL∆«¿ƒ¿…«»»¿∆∆∆¡¿ƒ∆∆
,˙BÏB˜ ‰‡Ó ‡ÏÂלתקוע מקום היה השנה לראש השייכות שבגלל אף ¿…≈»

בראש כמו קולות עצמו,מאה ÈÙÏהשנה e‰fL ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡«≈«∆∆¿ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ ÏL L¯M‰ Ì‰L ÔÂÈk) ÏeÏ‡c ˙BÚÈ˜z‰L∆«¿ƒ∆¡≈»∆≈«…∆∆»ƒ¿»ƒ

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ (‰�M‰ŒL‡¯a ÌÈÎLÓpLוכמבואר ∆ƒ¿»ƒ¿…«»»≈¿«¿»≈ƒ¿«¿
האלוקי שהאור מכך נובע ושונות רבות לדרגות ההתחלקות עניין כל בחסידות

ובהעלמות בצמצומים יורד

האור בשורשו ואילו והסתרים,

'מוגדר' פחות והוא יותר נעלה

כאלה בהגדרות ו'מצוייר'

שנובעות מההתחלקותואחרות

והגדרה 'ציור' בלי 'פשוט' אלא

של בשורשם שבגשמיות (כשם

וניכר נראה לא והפירות הצמחים

של והמחולק המיוחד ה'ציור'

ופרי). צמח כל

ŒÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂ („"ÂÈƒƒ»∆«
e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„È50 ¿≈«¬≈«¬»≈

È„ÈŒÏÚהגלות,בזמן Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈
e·¯˜È ,ÏeÏ‡c ‰„B·Ú‰»¬»∆¡¿»¿
˙‡ ¯˙BÈ „BÚ eÊ¯ÊÈÂƒ»¿≈∆
‰Êa Ên¯ÓÎÂ ,‰l‡b‰«¿À»¿«¿À»»∆
ÈL‡¯' ‡e‰ ÏeÏ‡L∆¡»≈
e¯Ó‡iÂ 'ÈÂ‰Ï '˙B·z≈«¬»»«…¿

‰¯ÈL‡ ¯Ó‡Ï51,פסוק ≈…»ƒ»
על והכוונה עתיד בלשון שנאמר

Ïkהגאולה e‡ˆÈ Ê‡ Èkƒ»≈¿»
˙eÏb‰Ó ÔÈˆBˆÈ�52כמבואר ƒƒ≈«»

דבר שבכל וחסידות בקבלה

שמחיה אלוקי ניצוץ יש בעולם

הניצוצות ובירור אותו ומהווה

הם שבו וההסתר ההעלם מתוך

לבוא. לעתיד יושלם כעת נתונים

Ïa˜Ó ÏeÏ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¡¿«≈
¯·Òa Ìlk ˙‡ CÏn‰«∆∆∆À»¿≈∆
ÌÈ�t ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈ�t»ƒ»«¿∆»ƒ

,ÌlÎÏ ˙B˜ÁBNאליו ומקרב ¬¿À»
אחד כל ישראלאת מבני ואחד

CÏn‰L È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆«∆∆
Ïk ÏL ‰Lwa‰ ‡lÓÓ¿«≈««»»∆»
‰�LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k BÏ ‰È‰zL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬ƒ»»¿»»
ÌÈi�Áe¯‰ ÌÈ�È�Úa Ô‰ ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa ‰˜e˙Óe ‰·BË»¿»¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆≈»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ

Lb‰ ÌÈ�È�Úa Ô‰Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏaÈ�·a ÌÈiÓ ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿»≈
,ÈÁÈÂ¯ È�BÊÓe ÈiÁבריווח (פרנסה) ומזון (בריאות) חיים ŒÏÚÂבנים, «≈¿≈¿ƒ≈¿«
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ilטז icece icecl ip`

– העּקרית לּבּקׁשה ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָרויחי,
יבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּגאּולה
מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָויגאלנּו

•

1

2

3

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ú‚B�a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»¿≈«
Y ˙È¯wÚ‰ ‰LwaÏ««»»»ƒ»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

e�Ï‡‚ÈÂ ‡B·È ,e�˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈
˙eiÓÓB˜ e�ÎÈÏBÈÂבקומה ¿ƒ≈¿ƒ

בגאון ≈¿»¿e�ˆ¯‡Ï,זקופה,
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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`"ypz'd lel` 'f ,mihtey zyxt zay zegiyn .c"qa

― מאידית תרגום ―

.Âנאמר שב"שופטיך" החילוק יובן ...עלֿפיֿזה
"כבתחלה" ― וב"יועציך" :29"כבראשונה"

"ראשון הוא: ו"תחלה" "ראשונה" בין החילוק
משמע" שיכול30דמעיקרא (או שזהו אומרת זאת ,

הענין התחלת קודם "תחלה"31להיות) מהֿשאיןֿכן .

בפועל. הענין התחלת על מורה

כבראשונה" "שופטיך בין החילוק שזהו לומר ויש
והיועצים שהשופטים כפי (שגם כבתחלה" ו"יועציך

פעם בשינוי32היו המודגש ביניהם, עיקרי חילוק ישנו ,
שבפעולת כיון ו"כבתחלה"): "כבראשונה" הלשון
וזה השופט, מציאות (בעיקר) בהדגשה נמצאת השופט
כך (כל התחשבות ללא מלמעלה, ציווי בדרך בא
הפסק ישנו לכן ― המקבל כלי בהכשרת בעיקר)
וקיומם השופט דברי בין בזמן) גם ובמילא (באיכות,
צריך השופט, פסקֿדין שלאחרי כיון בפועל, ופעולתם

אז עלֿידיligzdlרק וקיומו הדין קבלת ― חדש דבר
"שופטיך הלשון בזה נאמר ולכן "dpey`xakהבעלֿדין.

בדרגת "כבראשונה", הם ש"אשיבה" שהשופטים ―

העני התחלת לפני ן."ראשונה",

בהדגשה נמצאת שבו היועץ, בפעולת מהֿשאיןֿכן
כלי הוא העצה שומע הרי המקבל, מציאות (בעיקר)
שהיא מחשבה מתוך נאמרת והעצה לזה, מוכשר
(נתינת) ענין שעצם אומרת זאת השומע, אצל תתקבל

ישנה שכבר כך על מורה כיוןzlgzdהעצה הענין,
כדי רק היא העצה לכך, מוכן כבר זאתzelblשהשומע

ל) (עצה זוהי כיצד לו ולהראות בזמןezaehבו וגם ,
העצה. קיום התחלת ישנה העצה לאמירת שתיכף ―

שישובו שה"יועציך" כבתחלה", "יועציך נאמר ולכן
הם "תחלה", בדרגת "כבתחלה", הם המשיח בימות

בפועל. העצות קיום תחלת עם קשורים

לשון "יועציך" הלשון גם מובן ,gkepעלֿפיֿזה

ענין שזהו מודגש שבעצה ―כיון שלך ;jlyהיועצים

גם יעשו "יועציך" שעלֿידי היא, בזה והכוונה
שהוראות נוכח, לשון "שופטיך" ― ה"שופטים"
הנשפט) בערך שלא מצדֿעצמן (שהם השופטים

העצות. כקבלת פנימי, באופן אצלו יתקבלו

"שופטים ― בפרשתנו הנאמר עם זה לקשר ויש
בכל לך תתן ":jixryגו'

לעיר. להכנס וההתחלה הפתיחה הוא (העיר) שער
בזמן ― (והשוטרים השופטים שמינוי היא, והכוונה

בכל לך ד"תתן באופן יהיה לזה) צריכים "jixryשבו

―gkepלשון דה)שופטים הדינים ופסקי ש(הוראות ,

הבדלה של באופן מצדֿעצמם ומתקבלים33שהם ,

בניֿישראל, אצל יתקבלו ― עול וקבלת ציווי בדרך
בפנימיות, שעריך", בכל מזה) (ויתירה "לך וירדו

"שעריך". ― ו"שער" התחלה שנעשה באופן

בזה הפירוש עלֿפי ה',34ויומתק בעבודת
(עיניו, האדם (אברי) שערי על (גם) קאי ש"שעריך"
"שער" שהם יב) סעיף כדלקמן ופיו, אפו אזניו,
שעריך" ו"בכל אותו, הסובב כל ובין בינו ופתיחה

ל אבריוצריך שכל ― לך" תתן "שופטים היות
המוחין שבנפשו, ה"שופטים" עלֿידי יונהגו וכחותיו

(שופטים) האלקית תורה.35דנפשו לומד הוא שאתם ,

(שופטים) התורה והוראות התורה שלימוד אומרת זאת
ד"כל ד"תתן" ובאופן ― ויתלבשו וירדו ינהיגו שלו

נותן" הוא יפה בעין בכל36הנותן שעריך", "בכל ―
― לגמרי בו שחודר באופן הפנימיים, וכחותיו איבריו
עלֿידי שנפעל שלו. וההתחלה השער "שעריך",

"jivrei"כבתחלה" שהם כנ"ל.37", ,
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באו"א.29) ― עה"פ מהפירושים להעיר
אך).30) (ד"ה טו יב, בא פרש"י גם וראה א. ה, פסחים
הבא31) של הראשון שהוא ב"ראשון", הפשוט הפירוש לפי וגם

(ויש זה משא"כipyלאחרי מהם. ומרומם מובדל הוא הרי לו),
זה. לאחרי להבא קירוב על מורה ― הענין התחלת ― c"r"תחלה"

שהראש השנה", ו"תחלת השנה" "ראש הלשון בין בהחילוק המבואר
אפשר תחלה משא"כ הגוף, אברי כל כולל ו(לכן) ומרומם למעלה הוא

הענין. התחלת רק להיות
זה32) שופטיך ואשיבה שצא): (רמז שם ישעי' עה"פ יל"ש ראה

עה"פ). הגר"א בביאור (וראה ושלמה דוד זה ויועציך ואהרן משה
סתם.33) בלשון ושוטרים" "שופטים נאמר ולכן

ע'34) פרשתנו אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך
ועוד. תתכב.

פי"ג.35) תניא ראה
פכ"ה36) מכירה הל' רמב"ם סע"א. עא, א. סה, א. נג, ב"ב ראה

הכ"ב. פי"א ומתנה זכיה הל' ה"ד.
התורה37) בלשון כי ― בפרשתנו "יועציך" נאמר שלא והטעם

בכל לך תתן גו' "שופטים הוא הציווי ובכללות בכללות, הכל נאמר
צ"ל שהעבודה ד"יועציך", הפרט גם ברמז כולל (וזה שעריך"
גם המצבים, כל כולל ה"ז לדורות ציווי ובהיותו בפנימיות),

ביעוד משא"כ ס"ג); (כנ"ל לשוטרים עיקרdle`bdכשזקוקים ,

ו"יועציך", "שופטיך" ע"י נעשה גו'" שופטיך ד"ואשיבה החידוש
בפנים. כדלקמן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - zekxa(iying meil)

àúà ék`ayk ±éøéòælaal l`xyi ux`näeìha ,øîà ¦£¨§¦¦¨©©§¨
àúeìéáèì.dliahd aeig z` minkgd elhia ±dì éøîàåyie ± ¦§¦¨§¨§¦¨

,xn`y mixne`àúeìéèðì äeìhamici zlihp aeig minkgd elhia ± ©§¨¦§¦¨
:`xnbd zx`an .dlitzlàúeìéáèì äeìha øîàc ïàîxn`y in ± ©§¨©©§¨¦§¦¨

xaeq ixirf ezrcl ,dliahd z` elhiayàøéúa ïa äãeäé éaøk§©¦§¨¤§¥¨
.dliah `la dxeza weqrl xzen ixw lray xn`yøîàc ïàî©§¨©

àúeìéèðì äeìhaixirf ezrcl ,dlihpd z` elhiay xn`y ine ± ©§¨¦§¦¨
xaeqàúBìö ïcéòa àinà øcäîc ïànà èééì àcñç áøc àä ék¦¨§©¦§¨¨¦©©¦§©©©©¨§¦¨§¨

`cqg ax zrck ±(.eh lirl)eici lehil min ixg` xfgnd z` lliwy
xfgi m`y ote`a dlihpd z` elhiay epiide ,dlitzd onf ribdyk

.dlitzd onf xeari min xg`
weqrl ick envr xdhl leki ixw lray sqep ote` d`ian `xnbd

:dxezaïðaø eðz,`ziixaa,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷ ìòa ¨©¨¨©©§¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦
dLçì Bæ íb Léà íeçð .øBäèdrpva df oic xn` ±,àáé÷ò éaøì ¨©¦©§¨¨§©¦£¦¨

dLçì àáé÷ò éaøådrpva df oic xn` ±àöé éàfò ïáe ,éàfò ïáì §©¦£¦¨§¨¨§¤©©¤©©¨¨
,÷eMa åéãéîìúì dàðLe.diqdxta xnelk §¨¨§©§¦¨©

df oic i`fr oa xqn cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:eicinlzlàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

mde ,df oic eicinlzl i`fr oa xn` cvik ,l`xyi ux`aøa éñBé éaø©¦¥©
dàðL éðz ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáàoay `ziixaa dpy cg` ± ¨¦§©¦¥©§¦¨©¨¥§¨¨

,miaxa df oic cnily epiide ,'eicinlzl d`py' i`frdLçì éðz ãçå§©¨¥§¨¨
xn`y epiide ,'eicinlzl dygl' i`fr oay `ziixaa dpy cg`e ±

.drpva df oic mdl
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdïàîdàðL éðúcdpyy in ± ©§¨¥§¨¨

`ed miaxa df oic cnily mrhd ,'d`py' `ziixaaìeha íeMî¦¦
äøBz,ea leahl dewn e`vniy cr dxez lehia icil e`eai `ly ± ¨

äiáøe äiøt ìeha íeMîeynyln mirpnp eidi `ly ick mbe ± ¦¦§¦¨§¦¨
.diaxe dixt zevnn elhazie ,dliahd gxeh iptn mzhinéðúc ïàîe©§¨¥

dLçìdf oic mdl xn`y mrhd ,'dygl' `ziixaa dpyy ine ± §¨¨
ick `ed drpvaíäéúBLð ìöà íééeöî íéîëç éãéîìz eäé àlL¤Ÿ§©§¦¥£¨¦§¦¥¤§¥¤
mzhin ynyl,íéìBâðøúkdliah jixv ixw lray exaqiy jkay §©§§¦

gxeh ik ,milebpxzk mdizeyp mr miievn eidi `l ,d`q mirax`a
.d`q mirax`a dliahd mdl `ed

:ixw lra zliah oipra cer dpc `xnbdézòîL ,éàpé éaø øîàyiy ¨©©¦©©¨©§¦
da ïélé÷nLici lr dxeza weqrl el mixizne ,ixw lra zliaha ± ¤§¦¦¨

,eteb lr min oiaw dryz zpizp ici lr e` ,ze`vgxna dliah
ézòîLåyiyda ïéøéîçnLdewna elahiy cr dxeza weqrl `ly §¨©§¦¤©§¦¦¨

.d`q mirax` ly xykBîöò ìò da øéîçnä ìëådewna leahl §¨©©§¦¨©©§
.åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî©£¦¦¨¨§¨

:dewna leahle xingdl jixv oi`y zxaeqd drc d`ian `xnbd
äî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàïéøçL éìáBè ìL ïáéhdaiqd dn ± ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦¨¤§¥©£¦

l`y recn :`xnbd zl`ey .oiixwl xweaa milaehd el` lyäî©
øîàc eäéà àä ,ïáéhxn` envr `ed ixd ±(:`k lirl)yéø÷ ìòa ¦¨¨¦§¨©©©§¦
äøBú éøáãa øeñà:`xnbd daiyn .dliah `laøîà÷ éëäjk ± ¨§¦§¥¨¨¦¨¨©

,le`yl iel oa ryedi iax ly ezpeekïáéh äîmilaehyíéòaøàa ©¦¨§©§¨¦
,äàñixdøLôàxdhidl,ïéa÷ äòLúa,cere,äìéáèa ïáéh äî §¨¤§¨§¦§¨©¦©¦¨¦§¦¨

ixdøLôàxdhidl,äðéúða.xdhi oiaw dryz eilr ozi m`y ¤§¨¦§¦¨
ea yiy dewna leahle xingdl aehy zxaeqd drc d`ian `xnbd

:d`q mirax`da eøãb ìBãb øãb ,àðéðç éaø øîàef dpwza ± ¨©©¦£¦¨¨¥¨¨§¨
,d`q mirax`a leahl ixw lral ekixvdyàéðúcepipyy ± §©§¨

,`ziixaaBì äøîà ,äøéáò øáãì äMà òázL ãçàa äNòîdze` ©£¤§¤¨¤¨©¦¨¦§©£¥¨¨§¨
,dy`à÷éøike ,jzenky wix mc` ±äzàL äàñ íéòaøà Eì Lé ¥¨¥§©§¨¦§¨¤©¨

ïäa ìáBè,jk xg`Løét ãiî.dxiard z` dyr `le ¥¨¤¦¨¥©
leahl jixv epi` ixw lray zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbd

:dewnaeäì øîà[mdl-]ïðaøì àðeä áø,micinlzl ±éðtî ,éúBaø ¨©§©¨§©¨¨©©¦§¥
Bæ äìéáèa ïéìæìæî ízà äîoa dcedi iaxk miliwne ,ixw lra ly ¨©¤§©§§¦¦§¦¨

,dliah jixv epi` ixw lray xaeqd `xizaäpéö íeMî éàm` ± ¦¦¦¨
ixd ,dewnd ly mixwd mina dliahd mkilr dywy ,xewd meyn

úBàöçøîa øLôàmze` ennigy mina leahl mz` mileki ± ¤§¨§¤§£¨
.dvigxl

àcñç áø déì øîà,`ped axläìéáè Lé éëådxiyk `idy.ïénça ¨©¥©¦§¨§¦¥§¦¨§©¦
déì øîà,`cqg axl `ped axCúååk éà÷ äáäà øa àãà áø± ¨©¥©£¨©©£¨¨¥§¨¨

xaeq ip` la` ,xyk dewna leahl jixv ixw lray ,jzenk xaeq
.oinga dliaha el ic dlw ez`nehy ixw lray

:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦
àúeñî éa àiîc àðâàa áéúé äåä àøéæixw lra did `xif iax ± ¥¨£¨¨¦§©§¨§©¨¥¨¨

,ugxnd ziaa min d`ln dxrwa ayei dideì déì øîàdéònL± ¨©¥§©¨¥
,eynynl `xif iax xn`éúééàå ìéæ`ade jl ±éãLe ,ïéa÷ äòLz éì ¦§©§¥¦¦§¨©¦§¥

éàålò.ilr jetye ±àaà øa àéiç éaø déì øîà,`xif iaxlänì ¦¨©¨©¥©¦¦¨©©¨¨¨
éàä élek øîì déì,jk lk gexhl eceak jixv dnl ±áéúé àäå ¥§©¥©§¨¨¦

eäééåeâa.min ly oiaw dryz jeza dz` ayei ixde ±déì øîàiax §©©§¨©¥
micgein mipic yi oiaw dryz zxdhl ,`a` xa `iig iaxl `xif

,mixdhn md ote` dfi`akzxdhly myäàñ íéòaøàdewn ly §©§¨¦§¨
,ezpeek z` `xif iax x`an .yiäàñ íéòaøà äîmixdhn dewn ly ¨©§¨¦§¨

wxäìéáèamkeza `nhd lyäðéúða àìå,`nhd lr mind lyóà ¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨©
ïéa÷ äòLzwx mixdhnäðéúða`nhd lräìéáèa àìå`nhd ly ¦§¨©¦¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨

.eilr mpzie oiaw dryz `iaiy eynynl `xif iax xn` okle .mkeza
:ixw lra lr oiaw dryz zpizp oipra dpc `xnbdïwz ïîçð áø©©§¨¦¥

ïéa÷ äòLz úa àaöçdryz xeriya min wifgnd ilk oiwzd ± ©§¨©¦§¨©¦
mcew xweaa ixw ilra micinlzd lr epnn lihdl oken didiy ,oiaw

.dxezd z`ixwàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`n,øîà ¦£¨©¦¦¨©
eðL àì ,eøîà àøèñeìb äãeäé éaøå àáé÷ò éaøexn` `l ± ©¦£¦¨§©¦§¨§§§¨¨§Ÿ¨

,ixw lra xdhl dliren oiaw dryz zpizpyäìBçì àlàd`xy ¤¨§¤
ixwBñðBàì,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly ±ìáà §§£¨
Bçììébønä äìzngn ixw d`xy xnelk ,eilr ixwd z` jiynnd ± §¤©©§¦

a leahl jixv ,ezhin yniyy.äàñ íéòaøà©§¨¦§¨
ïîçð áøc déaöç øazà ,óñBé áø øîàax oiwzdy ilkd xayp ± ¨©©¥¦§©©§¥§©©§¨

dleg ixdy ,df ilkl mikixv ep` oi` inic ax ixac itl xnelk ,ongp
ici lr ixw ilra md micinlzd aexe ,ievn epi` eqpe`l ixw d`exd

.mdl liren epi` df ilke ,ozhin eyniyy
àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`näåä àLeàa ,øîà ¦£¨¨¦¨©§¨£¨
àãáeò,dyrn did `ye`a ± §¨
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`"ypz'd lel` 'f ,mihtey zyxt zay zegiyn .c"qa

― מאידית תרגום ―

.Âנאמר שב"שופטיך" החילוק יובן ...עלֿפיֿזה
"כבתחלה" ― וב"יועציך" :29"כבראשונה"

"ראשון הוא: ו"תחלה" "ראשונה" בין החילוק
משמע" שיכול30דמעיקרא (או שזהו אומרת זאת ,

הענין התחלת קודם "תחלה"31להיות) מהֿשאיןֿכן .

בפועל. הענין התחלת על מורה

כבראשונה" "שופטיך בין החילוק שזהו לומר ויש
והיועצים שהשופטים כפי (שגם כבתחלה" ו"יועציך

פעם בשינוי32היו המודגש ביניהם, עיקרי חילוק ישנו ,
שבפעולת כיון ו"כבתחלה"): "כבראשונה" הלשון
וזה השופט, מציאות (בעיקר) בהדגשה נמצאת השופט
כך (כל התחשבות ללא מלמעלה, ציווי בדרך בא
הפסק ישנו לכן ― המקבל כלי בהכשרת בעיקר)
וקיומם השופט דברי בין בזמן) גם ובמילא (באיכות,
צריך השופט, פסקֿדין שלאחרי כיון בפועל, ופעולתם

אז עלֿידיligzdlרק וקיומו הדין קבלת ― חדש דבר
"שופטיך הלשון בזה נאמר ולכן "dpey`xakהבעלֿדין.

בדרגת "כבראשונה", הם ש"אשיבה" שהשופטים ―

העני התחלת לפני ן."ראשונה",

בהדגשה נמצאת שבו היועץ, בפעולת מהֿשאיןֿכן
כלי הוא העצה שומע הרי המקבל, מציאות (בעיקר)
שהיא מחשבה מתוך נאמרת והעצה לזה, מוכשר
(נתינת) ענין שעצם אומרת זאת השומע, אצל תתקבל

ישנה שכבר כך על מורה כיוןzlgzdהעצה הענין,
כדי רק היא העצה לכך, מוכן כבר זאתzelblשהשומע

ל) (עצה זוהי כיצד לו ולהראות בזמןezaehבו וגם ,
העצה. קיום התחלת ישנה העצה לאמירת שתיכף ―

שישובו שה"יועציך" כבתחלה", "יועציך נאמר ולכן
הם "תחלה", בדרגת "כבתחלה", הם המשיח בימות

בפועל. העצות קיום תחלת עם קשורים

לשון "יועציך" הלשון גם מובן ,gkepעלֿפיֿזה

ענין שזהו מודגש שבעצה ―כיון שלך ;jlyהיועצים

גם יעשו "יועציך" שעלֿידי היא, בזה והכוונה
שהוראות נוכח, לשון "שופטיך" ― ה"שופטים"
הנשפט) בערך שלא מצדֿעצמן (שהם השופטים

העצות. כקבלת פנימי, באופן אצלו יתקבלו

"שופטים ― בפרשתנו הנאמר עם זה לקשר ויש
בכל לך תתן ":jixryגו'

לעיר. להכנס וההתחלה הפתיחה הוא (העיר) שער
בזמן ― (והשוטרים השופטים שמינוי היא, והכוונה

בכל לך ד"תתן באופן יהיה לזה) צריכים "jixryשבו

―gkepלשון דה)שופטים הדינים ופסקי ש(הוראות ,

הבדלה של באופן מצדֿעצמם ומתקבלים33שהם ,

בניֿישראל, אצל יתקבלו ― עול וקבלת ציווי בדרך
בפנימיות, שעריך", בכל מזה) (ויתירה "לך וירדו

"שעריך". ― ו"שער" התחלה שנעשה באופן

בזה הפירוש עלֿפי ה',34ויומתק בעבודת
(עיניו, האדם (אברי) שערי על (גם) קאי ש"שעריך"
"שער" שהם יב) סעיף כדלקמן ופיו, אפו אזניו,
שעריך" ו"בכל אותו, הסובב כל ובין בינו ופתיחה

ל אבריוצריך שכל ― לך" תתן "שופטים היות
המוחין שבנפשו, ה"שופטים" עלֿידי יונהגו וכחותיו

(שופטים) האלקית תורה.35דנפשו לומד הוא שאתם ,

(שופטים) התורה והוראות התורה שלימוד אומרת זאת
ד"כל ד"תתן" ובאופן ― ויתלבשו וירדו ינהיגו שלו

נותן" הוא יפה בעין בכל36הנותן שעריך", "בכל ―
― לגמרי בו שחודר באופן הפנימיים, וכחותיו איבריו
עלֿידי שנפעל שלו. וההתחלה השער "שעריך",

"jivrei"כבתחלה" שהם כנ"ל.37", ,
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באו"א.29) ― עה"פ מהפירושים להעיר
אך).30) (ד"ה טו יב, בא פרש"י גם וראה א. ה, פסחים
הבא31) של הראשון שהוא ב"ראשון", הפשוט הפירוש לפי וגם

(ויש זה משא"כipyלאחרי מהם. ומרומם מובדל הוא הרי לו),
זה. לאחרי להבא קירוב על מורה ― הענין התחלת ― c"r"תחלה"

שהראש השנה", ו"תחלת השנה" "ראש הלשון בין בהחילוק המבואר
אפשר תחלה משא"כ הגוף, אברי כל כולל ו(לכן) ומרומם למעלה הוא

הענין. התחלת רק להיות
זה32) שופטיך ואשיבה שצא): (רמז שם ישעי' עה"פ יל"ש ראה

עה"פ). הגר"א בביאור (וראה ושלמה דוד זה ויועציך ואהרן משה
סתם.33) בלשון ושוטרים" "שופטים נאמר ולכן

ע'34) פרשתנו אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך
ועוד. תתכב.

פי"ג.35) תניא ראה
פכ"ה36) מכירה הל' רמב"ם סע"א. עא, א. סה, א. נג, ב"ב ראה

הכ"ב. פי"א ומתנה זכיה הל' ה"ד.
התורה37) בלשון כי ― בפרשתנו "יועציך" נאמר שלא והטעם

בכל לך תתן גו' "שופטים הוא הציווי ובכללות בכללות, הכל נאמר
צ"ל שהעבודה ד"יועציך", הפרט גם ברמז כולל (וזה שעריך"
גם המצבים, כל כולל ה"ז לדורות ציווי ובהיותו בפנימיות),

ביעוד משא"כ ס"ג); (כנ"ל לשוטרים עיקרdle`bdכשזקוקים ,

ו"יועציך", "שופטיך" ע"י נעשה גו'" שופטיך ד"ואשיבה החידוש
בפנים. כדלקמן



ypz'd"`יח lel` 'f ,mihtey zyxt zay zegiyn

.Êביאת שלאחרי לכך הטעם יובן עלֿפיֿזה
יהיו שאז כיון ל"שוטרים", יצטרכו לא המשיח
המשפטים הן ― בשלימות ו"יועציך" "שופטיך"
עם ביחד "שופטיך" עלֿידי הבאים התורה והוראות
הבאות טובות' ה'עצות והן שבזה, נעלה כח' ה'נתינת
באדם, בפנימיות זאת המביאים "יועציך", עלֿידי
לגמרי חדור יהודי נעשה אלו ענינים שני עלֿידי ודוקא

ואלקות ומצוות יותר38בתורה צריך שאינו כך ,

ה': דבר את לקיים והכרח) (כפיה לשוטרים
שיהודי התורה הוראות בלבד, "שופטיך" עלֿידי
חסרה ― וגזירה ציווי בדרך עול בקבלת מקבל
הבאה והרגשותיו, בהבנתו החודרת הפנימית, העבודה
מקום נתינת נשארת ובמילא "יועציך". עלֿידי
עלֿ הפכי; לענין שלו) הפנימיים (בכחות ואפשריות
להשומע טובה עצה שהיא בלבד, "יועציך" ידי
עלֿידי הבא בערך שלא וסיוע התורה כח חסר ומקבל,
אלקות בגילוי אומרת, זאת (כנ"ל), השופט פסקֿדין
"שופטיך" ― הענינים שני עלֿידי דוקא שבזה.
של (באופן עצמו שהאדם נפעל ― ו"יועציך"
עלֿידי אצלו שנתקבל מציאותו בפנימיות התלבשות
(עלֿידי התורה הוראות עלֿפי מתנהג "יועציך")
שהאדם ואפשריות מקום עוד אין שאז "שופטיך"),
הוראות את לקיים שוטרים) (עלֿידי לכפיה יצטרך

השופטים.

.Áיועציך" להיות שצריך גופא טעמא מהאי
והרגשה הבנה העצה, בשומע להכניס בכדי כבתחלה"
נעשה שזה באופן וביהדות, ומצוות בתורה פנימית
חדש כדבר שנשאר (ולא שלו וה"שער" ה"תחלה"
עלֿידי לבוא צריך שזה מובן, ― בערכו) שלא שהוא
ערכו, לפי עבודה הגאולה, קודם עוד היהודי עבודת
אותו להכין בכדי דרגא, אחר ודרגא צעד, אחר צעד
דימות הגילויים את לקבל מוכשר כלי ולעשותו
כבראשונה שופטיך "ואשיבה ― כולל המשיח,

כבתחלה". ויועציך
דימות השלימות שתכלית הידוע עלֿפי לזה: ונוסף
משך זמן כל ועבודתינו במעשינו "תלוי המשיח
בעצמה המצוה היא המצוה שכר הגורם כי הגלות,

דמדה39כו'" באופן באות מלמעלה ההמשכות וכל .

מדה מעין40כנגד להיות צריכה יהודי של שעבודתו ,

זו עבודה עלֿידי ממשיך שהוא (שעלֿידי41ֿההמשכה
בנידוןֿ מובן ― להמשכה) פנימי כלי נעשה הוא ַזה
ד"ואשיבה המצב את ולקבל להגיע שבכדי דידן,
המשיח, בימות כבתחלה" ויועציך כבראשונה שופטיך

בעבודתו זה מעין ביהודי להיות ―eiykrצריך

האופנים: בשני אצלו יהיו ומצוות ותורה שיהדות
התורה, הוראות בקיום עול קבלת ― "שופטיך" בדרך
אצלו יתקבלו התורה שהוראות ― "יועציך" ובדרך

טובה. כעצה בפנימיות

דור בכל ישראל שבני עלֿידיֿזה נפעל זה וענין
― דורם של ו"יועצים" ל"שופטים" מצייתים ודור
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וגם, ;(32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ נסמנו ― ובכ"מ ג.
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):51שופטים

dxezלעולם (קדמה מהעולם למעלה תורה52היא .(

הקב"ה של ורצונו חכמתו למעלה53היא שהיא ,

תפיסא מחשבה שלית כשם העולם, לגדרי משייכות
כלל כו'"54ביה ונסעה "ירדה שתורה ובאה55[והגם

על ש"נקראת עד למטה, והשגה בהבנה בהתלבשות
עצם55שמו" ― מהותה בעצם אבל היא נשארת ,

אופן גם ולכן והשגה]. מהבנה למעלה ― התורה
ציווי בדרך בעיקר הוא ― בעולם התורה פעולת

מלמעלה. ופסקֿדין

הוי',d`eapמהֿשאיןֿכן דבר שהיא אףֿעלֿפי ―

אלהר סודו "גלה לנבראים, אלקות התגלות היא י
הנביאים" הם56עבדיו בגדרם התנאים57, ישנם (אם
כו' גבור שנקלט58דחכם וזה ,(elkye ezrca,הנביא של

זה עם שמתאחד בשכלם59באופן "מתלבשת ―

כמו ודיבורם במחשבתם וגם הנבואה במראה והשגתם
לשוני"60שכתוב על ומלתו בי דיבר ה' וענין61רוח ,

לשון "כל בדיבור, דוקא בגלוי לבוא צריך הנבואה
ניב מגזירת והוא כו' לעם ומשמיע המכריז אדם נבואה

ענינה)63כו'"62שפתיים (מצד שיכולה כתורה לא ,

שייכות יש הנבואה לתוכן וגם במחשבה; להשאר

"אין דברים64לעולם, להודיענו אלא עומד הנביא
כו'" בעולם להיות .65העתידים

הם ונבואה שתורה לכאורה, לומר zellkaויש

jxcÎlrענינו שופט ו"יועציך": "שופטיך" בין החילוק
וגזירה. ציווי בדרך בא וזה התורה, דיני לפסוק ―

שומע של בלבושים ש"מלובשת" עצה נותן יועץ
הנבואה ענין עלֿדרך ― והשגתו בהבנתו 66העצה,

יועצות67(הקשורה כליות והוד68עם נצח בחינת ,69,(

שופט (שאינו להנהגה70שהנביא בנוגע עצה נותן (

בעולם"), להיות העתידים ("דברים העולם בעניני
מלחמה עשו תלכו, אל או פלוני למקום לכו "כגון,

כו'" תעשו אל או .71היום

הציוו שישנו בכלוכשם ל"שופטיך" לשמוע י
השופט אל גו' "ובאת בפרשתנו: שכתוב כמו הזמנים,
גם הוא כן ו), סעיף (כנ"ל ההם" בימים יהי' אשר
בפרשה אחרֿכך שכתוב כמו ― לנביאים :72בנוגע

אליו אלקיך, ה' לך יקים כמוני מאחיך מקרבך "נביא
המדע בספר הרמב"ם שמאריך וכפי ,58תשמעון",

האדם", בני את מנבא שהאֿל לידע הדת ש"מיסודי
שם כמבואר לנביא, לשמוע המצוה פרטי73ואודות

בזה. הדינים

הלכות" "הלכות בספר זאת מביא שהרמב"ם 74כיון

― הדת" "מיסודי שזהו ובהקדמה גדולה), (ובאריכות
הדורות. בכל ישראל לבני הנוגעת הלכה שזוהי מובן,

ז"ל חכמינו שאמרו האחרונים75והגם נביאים "משמתו
― מישראל" הקודש רוח נסתלקה ומלאכי וזכריה חגי

פעם (אלא76דובר לגמרי נתבטלה שלא בזה הפירוש ,

"פסקה" או "בטלה" לא אבל וכדמוכח77"נסתלקה", ,(
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א.55) יט, ע"ז (ובפרש"י). רע"ב לב, קידושין ראה
ז.56) ג, עמוס
בתחלתם.57) (להאריז"ל) היחודים ושער רוה"ק שער ראה
רפ"ז.58) התורה יסודי הל' רמב"ם
ואילך.59) 86 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה
ב.60) כג, שמואלֿב
ואילך.61) ב קמ, בא מתו"ח ולהעיר ספ"ב. שעהיוה"א
יט.62) נז, ישעי'
א.63) ז, וארא פרש"י

ה"ג.64) פ"י שם רמב"ם
יעברו65) שלא העם ולהזהיר התורה דברי על "לצוות גם כולל

לבו "להרחיב עצמו, לנביא בנוגע ואפילו ה"ב), פ"ט (שם עלי'"
להעולם השייכת ומטרה תכלית ― ספ"ז) (שם כו'" דעתו ולהוסיף

כו'. ודהאדם
ב.66) קצג, מזח"ג שסח, ע' נ"ך אוה"ת ראה
א).67) (פ, פ"ה בשעהיוה"א הובא להאריז"ל, הנבואה שער
וש"נ.68) סע"א. סא, ברכות
וש"נ.69) שנה. ע' עצה ערך צ"צ ― דא"ח הליקוטים ספר ראה
השני70) והחלק ד"ה המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת ראה
בסופו.
ה"ב.71) פ"ט שם רמב"ם
טו.72) יח,
זֿי.73) פרק
היד.74) לספר הרמב"ם הקדמת
יא,75) סנהדרין ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא

א.
ואילך.76) 72 ע' חי"ד לקו"ש
שבטלו.77) דברים לכמה בנוגע שם סוטה בגמ' כהלשון
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אצל הקודש רוח השראת מצאנו לאחריֿזה שגם מזה
וכמה בין78כמה ― הלכות שבספרו מזה גם (וכמובן

שום מביא הרמב"ם אין ― לנבואה התנאים כל
נביאים משמתו הנבואה, לזמן בנוגע תנאים

).79האחרונים

תימן באגרת כותב הרמב"ם מזה: ,80ויתירה

הנבואה "תחזור שם) (כמפורט מסויימת שבשנה
הקדמת היא הנבואה שחזרת ספק "ואין לישראל",

(שנאמר וגו')".81משיח ובנותיכם בניכם ונבאו

לעיל המדובר עלֿפי מובן בזה שהביאור לומר ויש
את לקבל שיוכלו שבכדי כבתחלה", "ויועציך בענין

להיות צריכה המשיח, דימות בזהdlgzdהגילויים
"יועציך" בבחינת ― הזה בזמן ― עתה בהעבודה
אצל שמתקבלת (עצה) המשכה הנבואה), (עלֿדרך
"בתחלה"), כבר לזה שייכות לו שיש (באופן האדם
האלקות גילוי את פנימי באופן לקבל לו מאפשר וזה
כנ"ל. ד"יועציך", והן ד"שופטיך" הן המשיח, בימות

― הגלות בזמן גם ― לדורות היא הלכה ולכן
האדם",iceqinש" בני את מנבא שהאֿל לידע הדת

הנבואה דגילוי הענין שייך הדורות) (בכל שתמיד
משה, דנבואת מעין שהיא נבואה לדרגת עד למטה,

אחיהם82"נביא מקרב להם שלימותjenk"83אקים ―

בארוכה ברמב"ם כמבואר הנבואה, .84ענין

שהרמב"ם לכך הטעם לומר יש ועלֿפיֿזה
מאי84מאריך דלכאורה: משה, נבואת לאופן בנוגע

הוה הלכות85דהוה בספר בזה מינה' 'נפקא למאי ―
לזמן נוגע זה ואם הדורות? בכל ישראל לבני הלכות,

עמהם" "משה כאשר המשיח ביאת הרי86שלאחרי ,

זה על הלכה לומר צריך ואין בעצמם, זאת יראו
eiykr?

תחיית לפני גם ― הדורות בכל בזה: והביאור
ש"האֿל לדעת ההלכה נוגעת ― משה של המתים
הנבראים), בגדרי אלקות (גילוי האדם" בני את מנבא

משה אצל שהיה כפי בזה השלימות מזה87עד ויתירה .
גו' להם אקים ש"נביא שייך דור בכל ―jenkכפי ,"

הרמב"ם משה88שמבאר אחר שיעמד נביא ש"כל
אלא כו' לבדו האות מפני בו מאמינים אנו אין רבינו,

שצוה המצוה dxezaמפני dynשכל אומרת זאת כו'",
ותורתו משה נבואת של המשך הוא (אלא89נביא

כמבוארielibשב דרגות, חילוקי ישנם הנבואה
אדמו"ר.84ברמב"ם מו"ח כ"ק דורנו נשיא ובדורנו .(

שהיא לישראל", הנבואה ש"תחזור לאחרי ובפרט
במשיח שתהיה הנבואה ― (כנ"ל) משיח" "הקדמת

(ש"נביא רבינו"90צדקנו למשה קרוב הוא ),91גדול

ז"ל חכמינו גואל92ואמרו הוא (משה) ראשון ש"גואל
לכן ― לזה הראוי אחד ישנו ודור דור ובכל אחרון",
קודם (עוד הזה בזמן גם הלכה בתור לדעת צריכים
(אצל הנבואה דגילוי המציאות שישנה הגאולה),
("יועציך והתחלה כמעין הגאולה), לפני עוד משיח

dlgzak.הגאולה לאחרי הנבואה גילוי לשלימות ("

לאחרי רק שיתחדש חידוש זה שאין אומרת זאת
קודם עוד נפעלת בזה שההתחלה אלא הגאולה,
הרמב"ם זאת כותב ולכן כבתחלה", "יועציך בבחינת
גם בספרו כותב שהרמב"ם (ובפרט שלו הלכות בספר
ההקדמה ― גם המשיח, לימות הנוגעות ההלכות

לזה).

.Èהאחרונים דדורות החידוש יובן הנ"ל עלֿפי
שעלֿפי זה, בזמן ובפרט זה דדורנו ובפרט בכלל

אדמו"ר מו"ח כ"ק והודעת epxecהכרזת `iypכבר
הסימנים כל ועלֿפי א), סעיף (כנ"ל הכל סיימו

הגאולה: לפני האחרונים ברגעים כבר אוחזים
לך תתן ושוטרים "שופטים צוותה שהתורה מהזמן
הדורות ובפרט מאז, הדורות ובמשך שעריך" בכל
באה לא והגאולה זכו שלא כיון ― בגלות (הקודמים)
מעשינו את סיימנו לא שעדיין ראיה זו הרי אז,
ד"חטאינו" מענין רושם נותר ועדיין ועבודתינו,
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גילוים78) פרקי ז. פרק ג שער (להרח"ו) קדושה שערי ראה
השמים. מן לשו"ת בפתיחתו מרגלית לקו"שp"yeלהר"ר גם וראה .

.73 ע' שם
(79.25 ובהערה שם לקו"ש ראה
ג.80) פרק
א.81) ג, יואל
יח.82) יח, פרשתנו
לד,83) (ברכה כמשה" בישראל עוד נביא קם "ולא שנאמר דאף

"אשר בענין שזהו תומ"י מפרש הרי ה"ו), פ"ז שם רמב"ם וראה י.
מקרבך "נביא בפרשתנו מההבטחה וכמובן פנים". אל פנים ה' ידעו
(כבפנים), כמוך" אחיהם מקרב להם אקים "נביא גו'". כמוני מאחיך

.59 ע' חי"א לקו"ש גם ראה
שם.84)
ועוד.85) ב. ה, יומא ע"ד
ב.86) קיד, פסחים ― אחד תוד"ה וראה שם. יומא

ע"ש.87) .71 ע' חכ"ג לקו"ש
ה"ב.88) פ"ח שם
התורה89) אמיתית מאמתת הנבואה) (שלימות משה שנבואת

.(185 ע' חי"ט לקו"ש (ראה
ה"ב.90) פ"ט תשובה הל' רמב"ם
(91― ממשה גדול נביא שהוא משמע תולדות) (ס"פ ובתנחומא

ועצ"ע. ― .254 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ויחי.92) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ועוד. משפטים. ר"פ תו"א
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מארצנו" גלינו חטאינו ההעלם93(ש"מפני שבגלל ,(

וזמן במצב בשלימות אחזו לא עדיין דעולם, והסתר
ד)"י ו(בפרט צריכיםד"שופטיך" והיו ועציך",

משפט עלֿפי שיתנהגו (לכפות ל"שוטרים"
השופטים).

ד"מעשינו מופלג הכי ריבוי לאחרי אבל
יותר שמתקרבים מובן הדורות, כל במשך ועבודתינו"

זה. למצב ויותר

הענין נתוסף כאשר האחרונים, בדורות ובמיוחד
זאת לגלות מה"מצוה החל התורה, פנימיות דגילוי

האריז"ל בזמן "יפוצו94החכמה" ― ואחרֿכך ,

חוצה" שעל95ֿמעיינותיך ― נשיאינו רבותינו עלֿידי
הרמב"ם (בלשון לישראל" נבואה "תחזור ידם

הם96הנ"ל) הנם הנביאים", עבדיו אל סודו "גלה ,

דורנו (בהיותו97נביאי כמוני" גו' מקרבך "נביא עד
ודרא דרא שבכל דמשה והם98אתפשטותא ,(

דדורנו: ו"יועציך" "שופטיך"

בהיותם ― "שופטיך" (מלשוןepi`iypהן שנשיא ,

הוא שעליהם מאלו בערך שלא למעלה הוא התנשאות)
שכתוב מה (עלֿדרך משכמו99נשיא העם מכל "ויגבה

― העם לכל תורה המלמדים רבותינו והן ומעלה"),
עצות הנותנים ― "יועציך" והן "שופטיך"; עלֿדרך

שמים ויראת תורה בענינים100בעניני עצות גם עד ,

הנביאים) (ענין .101גשמיים

חב"ד, חסידות דתורת הגילוי עלֿידי ובפרט
באופן והשגה, בהבנה ודעת בינה בחכמה בהתלבשות
עלֿכלֿ ― הבהמית דנפש בשכל אפילו מובן שזה
שמתקבלת ― קמשמעֿלן" טובה "עצה בבחינת פנים
התורה פנימיות גילוי ועלֿידי האדם, ורגש בשכל
באופן עד ― ("יועציך") שבשכל בחכמהֿבינהֿדעת

זכו" חיים את102ד"טועמיה טועמים טעימה, (שעלֿידי
והתחלה ("שעריך") שער נעשה ― הדבר) עצם

לעתידdlgzakֿ("יועציך התורה פנימיות לגילוי ("

נעשים ― עכשיו וההתחלה הטעימה ועלֿידי לבוא,
פנימיות לגילוי פנימי כלי העולם, וכל ישראל בני

צדקנו משיח עלֿידי שלאחריֿזה .103התורה

― זה בדורנו יותר עוד נתוסף גופא זה ובכל
בכל חוצה מעיינותיך דיפוצו השלימות ישנה כאשר
אפילו אדם, בני בשכל המובן ובאופן תבל, קצוי
― וגם הימנו, חוצה שאין בחוצה הנמצא דאחד
עם בלשון החסידות ותורת התורה פנימיות תרגום

מו"ח105[רוסית104ועם כ"ק עלֿידי בזה] וכיוצא ,

עד ואור, ומוסיף דהולך ובאופן דורנו, נשיא אדמו"ר
תורהֿ התניא, (ספר נדפס גם ― האחרונים בימים

דחסידות "סגי106שבכתב עבור הכתב ב"ּברייל", (ַ
לעיל107נהור" (כמדובר ).108רחמנאֿליצלן

שכבר אדמו"ר, מו"ח דכ"ק הנ"ל ההכרזה ועלֿפי
דרבותינו העבודה כולל העבודה, עניני כל את סיימו
הזה, היום עד ו"יועציך" כ"שופטיך" נשיאינו

דרי" בא109eheytkו"אכשור שכבר מובן, ―

ויועציך כבראשונה שופטיך ד"ואשיבה הזמן בשלימות
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דיו"ט.93) מוסף תפלת נוסח
ב).94) (קמב, סכ"ו אגה"ק
בתחלתו.95) טוב שם בכתר נדפס ― דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.
(96.589 ע' ח"ב לקו"ש ראה
פלאי97) הראשונים מימות הי' לא כמוהו אשר ז"ל "הבעש"ט

שמעתי כאשר ידו על נראים היו אשר מהטבע היוצאים נסים פלאות
ועד העולם מסוף רואים היו נ"ע הה"מ ותלמידו שהוא נ"ע מאאזמו"ר
נראה הי' כאשר רואים שהיו מה אומרים והיו ראי' בעין ממש סופו
ביום שנברא אור לפניהם גלוי שהי' ע"י והיינו לתלמידיהם, בעליל
מגלים האמיתים המופתים אלה כל הנה בתורה, גנזו שהשי"ת ראשון
אל קולע עתידות שמענו נ"ע מזקני גם הבבע"ג. ב"ה א"ס גילוי
וראה סע"א). (סה, ספ"ח עדות מצות להצ"צ החקירה (ספר השערה"

סע"א). נ, שם
ובב"ר98) רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א. רעג, זח"ג

ב שאין דור "אין ז: אגה"קפנ"ו, א). (סג, פמ"ד תניא וראה כמשה". ו
ב). (קמז, בסופו ז"ך לסי' ביאור

כג.99) י, שמואלֿא
א).100) (קלד, סכ"ב אגה"ק ראה
כו'101) עולם ימות "זכרו שם אדה"ז שכתב ואף ― שם. אגה"ק

בעצה לשאול ותיקון מנהג להיות כו' זה מנהג מצאתם איפוא ואי'
ממש לנביאים כ"א כו' הגשמי העולם בעניני לעשות מה כדת גשמיות
אצל נתקבלו זה שלאחרי ידוע מ"מ, ― כו'" מישראל לפנים היו אשר
חסידים שאלות ― מקומו ממלאי נשיאינו ורבותינו ― אדה"ז
― השפלה נפש ד"ה הידועה שלו אגה"ק (ראה גשמיים בענינים

ואילך)), קנא (ע' סס"ה אדה"ז odilrאגרותֿקודש dpre'ס (ראה
.((1585 (ע' שם לאגה"ק התניא בספר שיעורים

רפ"ג.102) יח שער פע"ח שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער
וש"נ. .173 ע' ח"כ ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש בכ"ז וראה ועוד.

סהמ"צ103) ואילך. פנ"ו האמונה שער אֿב. יז, צו לקו"ת ראה
פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ

(104299 ע' חכ"ו .10 ע' חכ"ד ואילך. 862 ע' ח"ג לקו"ש ראה
חל"ו לקו"ש .267 ע' ח"ד תשמ"ח התוועדויות .315 ע' שם ואילך.

.180 ע' חי"ג לקו"ש וראה .43 ע'
שם.105) חי"ג לקו"ש וראה .54 הערה שם התוועדויות וראה
לתניא106) והערות בקיצורים נדפס ― אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש ואילך. קיח ע'
צ. ע'

אור107) ריבוי מפני ― כפשוטו נהור" "סגי שהוא מפני שזהו
ב. תתרלח, בראשית אוה"ת (ראה כו' בהכיסויים וחסר בעין, שנכנס
א'כד ס"ע ח"ב ערה. ע' ח"א תער"ב המשך לב. ע' תרס"ח סה"מ

נע שעה), (לפי הראי' דהעדר הירידה שע"י לומר, יש ועוד שהואילך).
החושך מן האור כיתרון עוז, וביתר שאת ביתר וראי' אור גילוי אח"כ

יג). ב, (קהלת
ואילך).108) 172 ע' (לעיל ואילך סט"ו זו שנה עקב ש"פ שיחת
ב.109) צג, חולין ב. לט, יבמות ― חז"ל לשון
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מארצנו" גלינו חטאינו ההעלם93(ש"מפני שבגלל ,(

וזמן במצב בשלימות אחזו לא עדיין דעולם, והסתר
ד)"י ו(בפרט צריכיםד"שופטיך" והיו ועציך",

משפט עלֿפי שיתנהגו (לכפות ל"שוטרים"
השופטים).

ד"מעשינו מופלג הכי ריבוי לאחרי אבל
יותר שמתקרבים מובן הדורות, כל במשך ועבודתינו"

זה. למצב ויותר

הענין נתוסף כאשר האחרונים, בדורות ובמיוחד
זאת לגלות מה"מצוה החל התורה, פנימיות דגילוי

האריז"ל בזמן "יפוצו94החכמה" ― ואחרֿכך ,

חוצה" שעל95ֿמעיינותיך ― נשיאינו רבותינו עלֿידי
הרמב"ם (בלשון לישראל" נבואה "תחזור ידם

הם96הנ"ל) הנם הנביאים", עבדיו אל סודו "גלה ,

דורנו (בהיותו97נביאי כמוני" גו' מקרבך "נביא עד
ודרא דרא שבכל דמשה והם98אתפשטותא ,(

דדורנו: ו"יועציך" "שופטיך"

בהיותם ― "שופטיך" (מלשוןepi`iypהן שנשיא ,

הוא שעליהם מאלו בערך שלא למעלה הוא התנשאות)
שכתוב מה (עלֿדרך משכמו99נשיא העם מכל "ויגבה

― העם לכל תורה המלמדים רבותינו והן ומעלה"),
עצות הנותנים ― "יועציך" והן "שופטיך"; עלֿדרך

שמים ויראת תורה בענינים100בעניני עצות גם עד ,

הנביאים) (ענין .101גשמיים

חב"ד, חסידות דתורת הגילוי עלֿידי ובפרט
באופן והשגה, בהבנה ודעת בינה בחכמה בהתלבשות
עלֿכלֿ ― הבהמית דנפש בשכל אפילו מובן שזה
שמתקבלת ― קמשמעֿלן" טובה "עצה בבחינת פנים
התורה פנימיות גילוי ועלֿידי האדם, ורגש בשכל
באופן עד ― ("יועציך") שבשכל בחכמהֿבינהֿדעת

זכו" חיים את102ד"טועמיה טועמים טעימה, (שעלֿידי
והתחלה ("שעריך") שער נעשה ― הדבר) עצם

לעתידdlgzakֿ("יועציך התורה פנימיות לגילוי ("

נעשים ― עכשיו וההתחלה הטעימה ועלֿידי לבוא,
פנימיות לגילוי פנימי כלי העולם, וכל ישראל בני

צדקנו משיח עלֿידי שלאחריֿזה .103התורה

― זה בדורנו יותר עוד נתוסף גופא זה ובכל
בכל חוצה מעיינותיך דיפוצו השלימות ישנה כאשר
אפילו אדם, בני בשכל המובן ובאופן תבל, קצוי
― וגם הימנו, חוצה שאין בחוצה הנמצא דאחד
עם בלשון החסידות ותורת התורה פנימיות תרגום

מו"ח105[רוסית104ועם כ"ק עלֿידי בזה] וכיוצא ,

עד ואור, ומוסיף דהולך ובאופן דורנו, נשיא אדמו"ר
תורהֿ התניא, (ספר נדפס גם ― האחרונים בימים

דחסידות "סגי106שבכתב עבור הכתב ב"ּברייל", (ַ
לעיל107נהור" (כמדובר ).108רחמנאֿליצלן

שכבר אדמו"ר, מו"ח דכ"ק הנ"ל ההכרזה ועלֿפי
דרבותינו העבודה כולל העבודה, עניני כל את סיימו
הזה, היום עד ו"יועציך" כ"שופטיך" נשיאינו

דרי" בא109eheytkו"אכשור שכבר מובן, ―

ויועציך כבראשונה שופטיך ד"ואשיבה הזמן בשלימות
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דיו"ט.93) מוסף תפלת נוסח
ב).94) (קמב, סכ"ו אגה"ק
בתחלתו.95) טוב שם בכתר נדפס ― דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.
(96.589 ע' ח"ב לקו"ש ראה
פלאי97) הראשונים מימות הי' לא כמוהו אשר ז"ל "הבעש"ט

שמעתי כאשר ידו על נראים היו אשר מהטבע היוצאים נסים פלאות
ועד העולם מסוף רואים היו נ"ע הה"מ ותלמידו שהוא נ"ע מאאזמו"ר
נראה הי' כאשר רואים שהיו מה אומרים והיו ראי' בעין ממש סופו
ביום שנברא אור לפניהם גלוי שהי' ע"י והיינו לתלמידיהם, בעליל
מגלים האמיתים המופתים אלה כל הנה בתורה, גנזו שהשי"ת ראשון
אל קולע עתידות שמענו נ"ע מזקני גם הבבע"ג. ב"ה א"ס גילוי
וראה סע"א). (סה, ספ"ח עדות מצות להצ"צ החקירה (ספר השערה"

סע"א). נ, שם
ובב"ר98) רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א. רעג, זח"ג

ב שאין דור "אין ז: אגה"קפנ"ו, א). (סג, פמ"ד תניא וראה כמשה". ו
ב). (קמז, בסופו ז"ך לסי' ביאור

כג.99) י, שמואלֿא
א).100) (קלד, סכ"ב אגה"ק ראה
כו'101) עולם ימות "זכרו שם אדה"ז שכתב ואף ― שם. אגה"ק

בעצה לשאול ותיקון מנהג להיות כו' זה מנהג מצאתם איפוא ואי'
ממש לנביאים כ"א כו' הגשמי העולם בעניני לעשות מה כדת גשמיות
אצל נתקבלו זה שלאחרי ידוע מ"מ, ― כו'" מישראל לפנים היו אשר
חסידים שאלות ― מקומו ממלאי נשיאינו ורבותינו ― אדה"ז
― השפלה נפש ד"ה הידועה שלו אגה"ק (ראה גשמיים בענינים

ואילך)), קנא (ע' סס"ה אדה"ז odilrאגרותֿקודש dpre'ס (ראה
.((1585 (ע' שם לאגה"ק התניא בספר שיעורים

רפ"ג.102) יח שער פע"ח שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער
וש"נ. .173 ע' ח"כ ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש בכ"ז וראה ועוד.

סהמ"צ103) ואילך. פנ"ו האמונה שער אֿב. יז, צו לקו"ת ראה
פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ

(104299 ע' חכ"ו .10 ע' חכ"ד ואילך. 862 ע' ח"ג לקו"ש ראה
חל"ו לקו"ש .267 ע' ח"ד תשמ"ח התוועדויות .315 ע' שם ואילך.

.180 ע' חי"ג לקו"ש וראה .43 ע'
שם.105) חי"ג לקו"ש וראה .54 הערה שם התוועדויות וראה
לתניא106) והערות בקיצורים נדפס ― אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב

ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש ואילך. קיח ע'
צ. ע'

אור107) ריבוי מפני ― כפשוטו נהור" "סגי שהוא מפני שזהו
ב. תתרלח, בראשית אוה"ת (ראה כו' בהכיסויים וחסר בעין, שנכנס
א'כד ס"ע ח"ב ערה. ע' ח"א תער"ב המשך לב. ע' תרס"ח סה"מ

נע שעה), (לפי הראי' דהעדר הירידה שע"י לומר, יש ועוד שהואילך).
החושך מן האור כיתרון עוז, וביתר שאת ביתר וראי' אור גילוי אח"כ

יג). ב, (קהלת
ואילך).108) 172 ע' (לעיל ואילך סט"ו זו שנה עקב ש"פ שיחת
ב.109) צג, חולין ב. לט, יבמות ― חז"ל לשון
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לשוטרים, צריכים (ואין השלימות בתכלית כבתחלה"
בזה והתחלה הטעימה לאחרי מבורר), הכל שכבר כיון

נשיאינו רבותינו .110עלֿידי

.‡Èבעמדנו אחד לכל שישנו הלימוד מובן מזה
האחרון, בזמן ובפרט זה בדורנו שופטים פרשת בשבת
עבודה להיות שצריכה ― דהגלות האחרונים הרגעים

הגאולה: למצב מדה כנגד מדה בהתאם
אפשר שאליהם אלו כל ואצל עצמו אצל לפרסם
את חוזק) (ביתר עצמם על לקבל שצריכים ― להגיע
― שבדורנו ו"יועציך" ד"שופטיך" ועצות ההוראות

רבנן" מלכי ―111"מאן דורנו נשיא ובפרט בכלל,
― שלפניו נשיאינו לרבותינו בהמשך שופטהבא

דורנו, ונביא דורנו ויועץ דורנו

הנ"ל התורה מקרב82וכציווי להם אקים "נביא :

כל את אליהם ודיבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם
תשמעון" "אליו אצונו", הרמב"ם72אשר וכפסקֿדין ,

שצריכות והשלימויות המעלות לאחד יש שאם הנ"ל,
שראינו כפי ― ומופתים אותות ומראה לנביא, להיות
― דורנו נשיא אצל ברכותיו קיום בהמשך ורואים
אלא כו' לבדו האות מפני בו מאמינים אנו "אין הרי
אות נתן אם ואמר בתורה משה שצוה המצוה מפני
העתידים דברים ש"יאמר עלֿידיֿזה תשמעון", אליו

דבריו" ויאמנו בעולם, אצל112להיות זאת שראו (כפי
אדמו"ר), מו"ח כ"ק

שהוא אחר נביא לו שהעיד "נביא מזה: ויתירה
בדור ונמשך דורנו, לנשיא בנוגע שהוא כפי ― נביא
בחזקת הוא הרי ― כו' תלמידיו עלֿידי שלאחריו

חקירה" צריך השני זה ואין לציית113נביא וצריכים ,
ו"אסור אות", שיעשה "קודם עוד ומיד תיכף לו
ואסור אמת אינו שמא בנבואתו ולהרהר אחריו לחשוב

שנאמר כו' מדי יותר ה'114לנסותו את תנסו לא
שנודע מאחר אלא כו' במסה נסיתם כאשר אלקיכם
ולא יהרהרו ולא בקרבם ה' כי וידעו יאמינו נביא, שזה

כו'" אחריו הנביא,113יחשבו בדברי שמאמינים כיון ,

שאלו משום אלא הנביא, של דבריו שאלו משום לא
נביאd"awdדברי !dfעלֿידי

שני, נביא עלֿידי שנאמר הקב"ה דברי לא [אפילו
אליו]. נאמרו לא אבל

אנשי לכל לפרסם שצריכים כנ"ל, ההוראה ישנה
שמצד בעלֿבחירה, ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור,
שיהיה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו
הוראות שיורה הדור, ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך"
האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת בנוגע עצות ויתן
חיי להנהגת ובנוגע ומצוות, תורה עניני בכל זה, דדור
ו"כל (דעהו)" דרכיך ב"כל גם הכללית, היוםֿיום

שמים)" לשם (יהיו ,115מעשיך

הנבואה ― העיקרית הנבואה ― ש"לאלתר116עד
בא" (משיח) זה "הנה ממש ומיד ותיכף .117לגאולה"

דורנו מאנשי אחד לכל יש ― זו זכות עם וביחד
ולציית ו"יועציך", "שופטיך" עצמו על לקבל אחריות
רבים ובלשון ― שלו טובות ועצות להוראות
עצות, וריבוי משפטים ריבוי ו"יועציך"), ("שופטיך"
והעצות) ההוראות על (ומיוסד בא שזה כך על נוסף
ורבותינו רבנן", מלכי "מאן ו"יועציך", ד"שופטיך"
התוקף גם לזה יש שאז ― זה שלפני בדורות נשיאינו
בדרך רק (לא טובה עצה בבחינת אחד לכל המובן
יש אם (ואפילו מעצמו אוחז הוא אם שאפילו ציווי),
לאחוז ממה ערוך' ו'שולחן תורה עלֿפי סיבה לו

כרבים הלכה ורבים יחיד הרי כדעת118מעצמו), ―

רבים. ― ו"יועציך" ה"שופטיך"

ד"שופטיך" ההוראות וקיום הקבלה ועלֿידי
גופא עלֿידיֿזה נעשה ― שבדורנו ו"יועציך"

התפילה דקיום וההתחלה שופטינו119ה'מעין' "השיבה
האמיתית בגאולה כבתחלה" ויועצינו כבראשונה
מעשה ש"סוף מזה במכלֿשכן (כנ"ל), והשלימה

תחלה" כבר120במחשבה שזה עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

כנהוג הנבואה), ענין שפתיים", ("ניב בדיבור גם
― ובמיוחד כולל בדיבור, הדברים לבטא לאחרונה

הגאולה. באה הנה שהנה
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שופטיך110) "ואשיבה :8 שבהערה להרמב"ם פיה"מ ראה
ית' הבורא כשיכון ספק בלי יהי' זה . . כבתחילה ויועציך כבראשונה
חכמתם ותגדל יתברך לשם ותשוקתם זכותם ותרבה אדם בני לבות

כו'". המשיח בוא לפני
א.111) סב, גיטין ראה
רפ"י.112) שם רמב"ם
ה"ה.113) שם

טז.114) ו, ואתחנן
ספ"ג.115) דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות ו. ג, משלי

סרל"א. או"ח טושו"ע
(116― בודאות שזהו נביא, בתור אלא ושופט חכם בתור רק לא

שנגֿד. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ראה
עה"פ.117) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
וש"נ.118) א. ט, ברכות
ענין119) אשר עשרה, שמונה בתפלת הי"א ברכה שזהו ולהעיר

בחי' (ע"ד דע"ס מהשתלשלות שלמעלה כתר, בחי' הוא עשר אחד
(ע"ד בע"ס גם ונמשך הכולל להנשפטים), בערך שלא שהוא שופט

יועץ). בחי'
דודי".120) "לכה פיוט

`"ypz'd lel` 'f ,mihtey zyxt zay zegiyn

השאלה על מענה גם ישנו ועלֿפיֿזה ―

באה שהגאולה לאחרונה שמדברים כך על ששואלים
זה דבר יכול כיצד לכאורה: ― ממש ומיד תיכף
בני יגיבו כיצד כך; כל חלקה בצורה ולהצליח לעבור
הוא, והמענה כך?! על העולם יאמר ומה זה, על הבית
מקום היה אולי חידוש, הגאולה עניני היו שאילו
אלא דבר, חידוש אינה שהגאולה היות אבל לשאלה;
וכבר ("כבתחלה") כבר התחילו הגאולה עניני כל
שאין התחתון הגשמי הזה בעולם ונתקבלו נמשכו
― כבתחלה") "ויועציך (בבחינת ממנו למטה תחתון
ממש! ומיד תיכף באה הגאולה כאשר פלא יהיה לא

.·È:ובפשטות
מו"ח דכ"ק אמות בד' חסידים בהתוועדות בעמדנו
נשים אנשים אחד, כל צריך ― דורנו נשיא אדמו"ר
טובות החלטות עצמו על לקבל לראש לכל וטף,
שדוברו והעצות הטובות ההוראות כל את לקיים
ותורה תורהֿשבכתב על מיוסד ― בהתוועדות
נשיאינו. דרבותינו והוראות תורה ודברי שבעלֿפה,

ז' שכל שעריך", בכל לך תתן גו' "שופטים שיהיה
נחירי ב' שלו, האזנים וב' העינים ב' האדם, שערי
הקדושה תורתנו הוראות עלֿפי יונהגו ― ופיו האף
ובפרט בכלל, רבנן" מלכי "מאן עלֿידי שנמסרה כפי

דורנו, נשיא ― הדור ו"יועץ" ה"שופט" עלֿידי

בכל ונביא שופט שישנו כשם יותר: ובפרטיות
ישנו מקום ובכל שתמיד הדת", "מיסודי וזהו דור,

― למטה אלקות בפרטיותdfÎjxcÎlrגילוי גם הוא
aאלוקה "חלק שהיא נשמה, לו שיש בעצמו, יהודי

ממש" באופן121ממעל קיים שזה בפירושו גם ממש ,

הגשמי). הזה בעולם למטה שיורדת כפי (גם נצחי

שעריך" בכל לך תתן גו' ד"שופטים ההוראה ותוכן
נמשכים הכללי ו"יועץ" ה"שופט" שהוראות בזה, הוא
נפש שבכל הפרטי ו"יועץ" ה"שופט" עלֿידי ועוברים
שלו גשמיים) (איברים ה"שערים" שכל האלקית,
ומדותיו ("שופטיך"), שלו המוחין ג' עלֿידי מונהגים
האלקית, דנפשו ומדות שכל ("יועציך"), שבלב
כפי ובפרט התורה, הוראות את ומבינה הלומדת
אדמו"ר, מו"ח כ"ק הדור, "שופט" עלֿידי שמתבאר

וכו' ויראה אהבה שלו, הלב במדות זאת .122ומוריד

להיות צריך שלו התורה שלימוד אומרת זאת
בפועל בהנהגתו המתבטא מעשה, לידי שמביא לימוד

הן שלו, השמיעה בכח הן שלו, הראיה בכח הן ―

שלו. (בפה) וטעימה בדיבור והן שלו הריח בחוש

ושמאל, דימין הכיוונים בשני ― מהם אחד ובכל
אזנים ב' עינים, ב' הם זה שכנגד מרע, וסור טוב עשה
אוכל ("חיך טועם ― הפה וגם האף. נחירי וב'

מר123יטעם" טעם והן מתוק טעם הן אומרת,124) זאת .
האלקית) דנפש השכל ― (ובפרטיות השופט שהוראת
בחיים הענינים בכל להתנהג צריך כיצד ומורה מקיפה

בתניא (כמבואר רבים לשון "מטעמים" הן125― ,(

"מרים" שהם הענינים והן "מתוקים" שהם הענינים
ח (וזה בזה מגלים ― אבל מהוראת(בחיצוניות), לק

הוא המר הדבר גם ובפנימיות שבאמת השופט),
נעלית מתיקות ― ואדרבה שהואxzei"מתוק", מדבר

הנסתרים). דחסדים המעלה (עלֿדרך מתוק לכתחילה

היהודי דחיי פרטים ופרטי הפרטים שכל ― באופן
ו"יועץ" ה"שופט" הוראות עלֿפי ומונהגים חדורים

נשמתו. ― שלו

הם ואשה איש כל ― יותר בכללות גם וכך
וצריכים ביתם, ובני דביתם וה"יועץ" ה"שופט"

התורה. ועצות הוראות עלֿפי הבית את להנהיג

אנשים יהודי, שכל ― כנ"ל יותר, עוד בכללות עד
הוראות את ומקיימים עצמם על מקבלים וטף, נשים
ובני אשתו על גם כך ומשפיעים הדור. ויועץ השופט

אליהם. להגיע שיכול אלו כל על עד ביתו,

גם העולם, שכל באופן ― העולם בכללות גם עד
והסתר העלם מלשון ופרטי126עולם פרטיהם כל עם ,

אחת בנקודה חדור היחיד, רשות נעשה פרטיהם
עולם של דיחידו למעליותא,127ויחידה העלם (מלשון

סתרו" חושך "ישת עצמו128מבחינת את שמגלה כפי ,(
נשיא כמוך", גו' להם אקים "נביא עלֿידי "בקרבנו"

הכל" ש"הוא עולם"129הדור יסוד "צדיק ,130,

מסויים במקום שנמצאת ― השתיה אבן עלֿדרך
הגשמי הזה שינויים131בעולם בלי תמיד וקיימת ,

שנגנז כהארון דגניזה, השינוי לא וכיוצא131(אפילו
דור בכל (נצחי) קיים ונביא ששופט עלֿדרך בזה),
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השאלה על מענה גם ישנו ועלֿפיֿזה ―

באה שהגאולה לאחרונה שמדברים כך על ששואלים
זה דבר יכול כיצד לכאורה: ― ממש ומיד תיכף
בני יגיבו כיצד כך; כל חלקה בצורה ולהצליח לעבור
הוא, והמענה כך?! על העולם יאמר ומה זה, על הבית
מקום היה אולי חידוש, הגאולה עניני היו שאילו
אלא דבר, חידוש אינה שהגאולה היות אבל לשאלה;
וכבר ("כבתחלה") כבר התחילו הגאולה עניני כל
שאין התחתון הגשמי הזה בעולם ונתקבלו נמשכו
― כבתחלה") "ויועציך (בבחינת ממנו למטה תחתון
ממש! ומיד תיכף באה הגאולה כאשר פלא יהיה לא

.·È:ובפשטות
מו"ח דכ"ק אמות בד' חסידים בהתוועדות בעמדנו
נשים אנשים אחד, כל צריך ― דורנו נשיא אדמו"ר
טובות החלטות עצמו על לקבל לראש לכל וטף,
שדוברו והעצות הטובות ההוראות כל את לקיים
ותורה תורהֿשבכתב על מיוסד ― בהתוועדות
נשיאינו. דרבותינו והוראות תורה ודברי שבעלֿפה,

ז' שכל שעריך", בכל לך תתן גו' "שופטים שיהיה
נחירי ב' שלו, האזנים וב' העינים ב' האדם, שערי
הקדושה תורתנו הוראות עלֿפי יונהגו ― ופיו האף
ובפרט בכלל, רבנן" מלכי "מאן עלֿידי שנמסרה כפי

דורנו, נשיא ― הדור ו"יועץ" ה"שופט" עלֿידי

בכל ונביא שופט שישנו כשם יותר: ובפרטיות
ישנו מקום ובכל שתמיד הדת", "מיסודי וזהו דור,

― למטה אלקות בפרטיותdfÎjxcÎlrגילוי גם הוא
aאלוקה "חלק שהיא נשמה, לו שיש בעצמו, יהודי

ממש" באופן121ממעל קיים שזה בפירושו גם ממש ,

הגשמי). הזה בעולם למטה שיורדת כפי (גם נצחי

שעריך" בכל לך תתן גו' ד"שופטים ההוראה ותוכן
נמשכים הכללי ו"יועץ" ה"שופט" שהוראות בזה, הוא
נפש שבכל הפרטי ו"יועץ" ה"שופט" עלֿידי ועוברים
שלו גשמיים) (איברים ה"שערים" שכל האלקית,
ומדותיו ("שופטיך"), שלו המוחין ג' עלֿידי מונהגים
האלקית, דנפשו ומדות שכל ("יועציך"), שבלב
כפי ובפרט התורה, הוראות את ומבינה הלומדת
אדמו"ר, מו"ח כ"ק הדור, "שופט" עלֿידי שמתבאר

וכו' ויראה אהבה שלו, הלב במדות זאת .122ומוריד

להיות צריך שלו התורה שלימוד אומרת זאת
בפועל בהנהגתו המתבטא מעשה, לידי שמביא לימוד

הן שלו, השמיעה בכח הן שלו, הראיה בכח הן ―

שלו. (בפה) וטעימה בדיבור והן שלו הריח בחוש

ושמאל, דימין הכיוונים בשני ― מהם אחד ובכל
אזנים ב' עינים, ב' הם זה שכנגד מרע, וסור טוב עשה
אוכל ("חיך טועם ― הפה וגם האף. נחירי וב'

מר123יטעם" טעם והן מתוק טעם הן אומרת,124) זאת .
האלקית) דנפש השכל ― (ובפרטיות השופט שהוראת
בחיים הענינים בכל להתנהג צריך כיצד ומורה מקיפה

בתניא (כמבואר רבים לשון "מטעמים" הן125― ,(

"מרים" שהם הענינים והן "מתוקים" שהם הענינים
ח (וזה בזה מגלים ― אבל מהוראת(בחיצוניות), לק

הוא המר הדבר גם ובפנימיות שבאמת השופט),
נעלית מתיקות ― ואדרבה שהואxzei"מתוק", מדבר

הנסתרים). דחסדים המעלה (עלֿדרך מתוק לכתחילה

היהודי דחיי פרטים ופרטי הפרטים שכל ― באופן
ו"יועץ" ה"שופט" הוראות עלֿפי ומונהגים חדורים

נשמתו. ― שלו

הם ואשה איש כל ― יותר בכללות גם וכך
וצריכים ביתם, ובני דביתם וה"יועץ" ה"שופט"

התורה. ועצות הוראות עלֿפי הבית את להנהיג

אנשים יהודי, שכל ― כנ"ל יותר, עוד בכללות עד
הוראות את ומקיימים עצמם על מקבלים וטף, נשים
ובני אשתו על גם כך ומשפיעים הדור. ויועץ השופט

אליהם. להגיע שיכול אלו כל על עד ביתו,

גם העולם, שכל באופן ― העולם בכללות גם עד
והסתר העלם מלשון ופרטי126עולם פרטיהם כל עם ,

אחת בנקודה חדור היחיד, רשות נעשה פרטיהם
עולם של דיחידו למעליותא,127ויחידה העלם (מלשון

סתרו" חושך "ישת עצמו128מבחינת את שמגלה כפי ,(
נשיא כמוך", גו' להם אקים "נביא עלֿידי "בקרבנו"

הכל" ש"הוא עולם"129הדור יסוד "צדיק ,130,

מסויים במקום שנמצאת ― השתיה אבן עלֿדרך
הגשמי הזה שינויים131בעולם בלי תמיד וקיימת ,

שנגנז כהארון דגניזה, השינוי לא וכיוצא131(אפילו
דור בכל (נצחי) קיים ונביא ששופט עלֿדרך בזה),
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― תמידי) באופן בעולם אלקות לגילוי (כסימן
כולו העולם כל הושתת הענינים132שממנה ושני .

הכל הכוללת (ב) אחת נקודה (א) ― השתיה באבן
באותיות גם מרומזים ― העולם) כל הושתת (ממנו

"יש133ד"שתיֿה" בתיבת ד"ישת(ועלֿדרךֿזה ת"
הביטול נקודת על מורה היו"ד כנ"ל): סתרו" חושך
וה"שתה" ד"שופטיך", הענין עלֿדרך ― עול) (קבלת
ש', האותיות בצורת כנראה ― התפשטות על מורה

ד"יועציך". הענין עלֿדרך ― וה' ת'

אראנו שנת תהא היו ― זו בשנה יתירה ובהדגשה
ד"שתיֿה", האותיות רוב את שכוללת נפלאות,

(ה'שי"ת) היו"ד לשנה133ובמקום והכנה הנ"א; בא
המעלה עם בינה, נפלאות שנת תהא היו ― הבאה
החכמה), לנקודת בערך "יועציך" (בחינת דבינה

אראנו) (ראיה, מחכמה למעלה הוא .134ששרשה

השנה, בסיום כבר נמצאים ― גופא זו ובשנה
שעברה דהשנה החשבון חודש ― אלול בחודש
עברנו כבר זה ובחודש הבאה. לשנה ההכנה וחודש

ההיקף ימי ז' הראשונים, הימים ז' ראשון135את (מיום
(שעברה השנה ימי כל את הכוללים השבת), יום עד
חשבון לערוך יותר עוד מתאים זה הרי ― והבאה)
לעבודה בנוגע הבאה לשנה המתאימות והכנות צדק
ויועציך כבראשונה שופטיך ד"ואשיבה הנ"ל

כבתחלה".

(למעליותא) שלשה עברו כבר עלֿזה ונוסף
כבר ואוחזים דנחמתא", מה"שבעה שלמים שבועות

מנחמכם" הוא אנכי ד"אנכי מענה136בהפטרה ,

ה'137הקב"ה עזבני ציון "ותאמר ישראל בני טענת על
שכחני" מתי"?!138ואד' "עד ― אחר ובסגנון ,

― כולל מנחמכם", אנכי ש"אנכי משיב והקב"ה
האמיתית דגאולה אנכי) (אנכי בכפליים הנחמה

והשלימה.

.‚Èשופטים" בקיום העבודה שעלֿידי רצון, ויהי
שופטיך ד"ואשיבה באופן שעריך", בכל לך תתן גו'
ב"שעריך" ממש, בפועל זה יקויים ― הנ"ל גו'"
השלישי, המקדש דבית וב"שעריך" ישראל, בארץ

שעריה" בארץ עלֿידי139ש"טבעו ישראל ובני ,

מחדש זאת מעמידים בית140עבודתם זה עם וביחד ,
למעלה ומשוכלל בנוי (שהוא עצמו יורד141המקדש (
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כולו. העולם כל הושתת שממנה שבו,

שמזלו ― באב עשר חמשה אחרי ובעמדנו
יום142אריה השנה, ראש אלול, (אב) תיבות' 'ראשי ,

רבה הושענא לאחל143הכיפורים, ישראל ומנהג ―
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ב.132) נד, שם
אדמו"ר)133) מו"ח כ"ק הסתלקות (שנת ה'שי"ת שבשנת ולהעיר

שעברו לאחרי ובפרט כו'. ועבודתו בפעולתו חדשה תקופה התחילה
לראות ועינים לדעת "לב לבנ"י ניתן כאשר מאז, שנה מארבעים יותר

ג). כט, (תבוא לשמוע" ואזנים
וש"נ.134) קסט. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
ביום135) ויהי בד"ה ונת' הובא ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ועוד. תש"ה. תש"ד, תרע"ח, השמיני

יב.136) נא, ישעי'
המדרש.137) בשם וההפטרות הפרשיות בסדר אבודרהם ראה
יד.138) מט, שם
ועוד.139) יג. פט"ו, במדב"ר וראה ט. ב, איכה
ועוד.140) .98 ע' חי"א לקו"ש גם ראה
ועוד.141) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
ועוד.142) ב. יא, ר"ה רש"י מ"ב. פ"ה יצירה ספר
ועוד.143) א). (ריג, שלו ר"ה במס' של"ה
סתרפ"ד.144) ושלום חיים דרכי ראה
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בפרשתנו הפסוק מצרימה...1מן העם את ישיב "ולא

נלמדת עוד" הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמר 2וה'

לרדת ליהודי שאסור ויתרrwzydle3ֿההלכה, במצרים,

חז"ל כלשון שלא4עלֿכן, ישראל הוזהרו מקומות "בג' :

מצרים...". ארץ לשוב

החזקה" "יד בספרו מביא ההלכה,5הרמב"ם את

"בג' חז"ל מאמר את ומצטט במצרים, לגור שאסור

מובן, הסתמית מלשונו תורה...". הזהירה מקומות

רבים מפרשים דנים ולפיכך הזה, בזמן גם חל 6שהאיסור

במצרים, לגור עצמו לרמב"ם מותר היה כיצד בהרחבה,

וכו'. רבות, יהודיות קהילות שם היו הרי – ובכלל

(עד מצרי עם נישואין איסור לגבי להבין: צריך אך

שלישי" הרמב"ם7"דור פוסק מלך8) סנחריב "כשעלה :

אותם והגלה בזה זה ועירבם האומות כל בלבל אשור

אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואילו ממקומם

מהן הפורש שכל הכל הותר ונתערבו.. הואיל הם.. אחרים

הרוב". מן שפירש חזקתו להתגייר

אחרים", "אנשים של רק היא מצרים ארץ בזמננו ואם

עתה גם חל מדוע הקדמונים, המצרים מצאצאי שאינם

למצרים"? "לשוב האיסור

.·
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מספר כדברי כך, על לענות היה ניתן לכאורה

מפני9מפרשים אינו במצרים הישיבה שאיסור ,miyp`d

מפני אלא dnvrשבה, ux`d,ux`בה אין אם אף מצרים,

מצריים אנשים .10כבר

הרמב"ם ומלשון ההלכה מפסק גם מוכחת זו דעה

שבהמשך כבש11בהלכה שאם לי "ויראה :ux`mixvn

אלא הזהירה ולא מותרת שהיא דין בית פי על ישראל מלך

ביד והיא בה לשכון או יחידים לה מפניm"ekrלשוב

diyrnyמכל יותר מובן,zevx`dמקולקלין מכך ."

ש "מפני הוא "diyrnשהאיסור ולא`ux(של מצרים, "

mdiyrn12חז"ל כמאמר מקולקלין", המצרים) "יש13של ,

"ביד היא אם לכן בזמה". שטופין ויש שמגדלין... מעינות

m"ekrאם אף – "mpi`"מקולקלין "מעשיה הרי מצרים,

בה. לגור ואסור

את כובש ישראל מלך שכאשר ההלכה, גם מובנת בכך

עלֿידי בה: לגור מותר ביתֿדין" פי "על מצרים ארץ
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טז.1) יז,

(אלא2) מו מל"ת להרמב"ם סהמ"צ תק. מצוה חינוך ב. נא, סוכה ראה

" דלקמן מחז"ל ג"כ פ"הba'שהביאו מלכים הל' וברמב"ם כו'"). מקומות

(כח, ותבוא יג) (יד, בשלח דפ' הכתובים לב' דפרשתנו הכתוב מקדים ה"ז

מביא היד ספר שבריש המצות ובמנין בכתוב. וסדרם חז"ל מלשון ומשנה סח),

לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור שם. סוכה חדא"ג וראה דפרשתנו. הכתוב רק

ואילך). ג (רנו, רלה מל"ת רס"ג

חלק).3) (ס"פ סנהדרין ירושלמי ע"פ ה"ח. שם רמב"ם

ג.4) דאסת"ר פתיחתא שם. בשלח מכילתא ה"א. פ"ה סוכה ירושלמי

ה"ז.5) שם מלכים הל'

שם.6) מלכים הל' הגמי"י רכז*. מל"ת סמ"ג (שג). שט סי' יראים ראה

שם. מלכים הל' רדב"ז פ"ה**. ופרח כפתור א. לח, יומא וראהcereריטב"א .

לכמה וש"נ סצ"א. ח"א שאל חיים ושו"ת (בתחילתו ס"ד אה"ע לשו"ע ברכ"י

מו. כלל יו"ד כללים שד"ח ספרים).

חֿט.7) כג, תצא

הרא"ש8) כדעת ודלא ו. פ"ה, קדושין תוספתא ע"פ ספי"ב. איסו"ב הל'

תוד"ה ב. עו, יבמות מנימין בתוד"ה הובא בה"ג (וראה ס"ד פ"ח יבמות

פ"ב, ידים תוספתא ע"פ ועוד) .6 שבהערה וסמ"ג יראים א. ט, סוטה מנימין

שם. ובנ"כ ס"י ס"ד אה"ע טושו"ע בכ"ז ראה ח.

שם.9) שאל חיים ושו"ת ברכ"י בארוכה ראה

תק.10) מצוה מנ"ח ראה

ה"ח.11)

(12– בפנים לקמן הובא – שלו כבסהמ"צ ודלא

להדיוק החזקה יד בס' בלשונו הרמב"ם דיוק כלל דומה שאינו א) וידוע:

רמב"ם (ראה החזקה כיד הלכה הספרים ב' שבין בחילוק ב) בסהמ"צ,

בל' נכתב סהמ"צ ג) סכ"ג), הרמב"ם כללי מלאכי יד לסהמ"צ, בהקדמתו

על ולסמוך לדייק יש המקומות בכל ולא oeylערבי, weicוכדמוכח – המעתיק

המעתיקים. שבין החילוקים מריבוי ג"כ

כב.13) פ"כ, במדב"ר

z"eye i"kxa d`xe .mipta onwlck lalazp mixvn mbc yxetn m"anxa la` ± lalazp `l mixvnc l"iiw ik 'ek lala aixgpqc mrhn xizdl oi`c 'k my b"nqe mi`xia (*

.(miptak ,f"dfa mb `ed xeqi`dy ,rnyn epeyl znizqn ik .m"anxd zbdpd ok uxzl dyw n"ny `l`) my l`y miig

welig) "m"anxd k"k"c lxrd seq ikcxnn `ian my r"d` n"ca) .my mikln 'ld f"acx d`xe .m"anxa df welig xkfp `l ± "dfd jxca" wx `ed xeqi`dc mi`xia y"n mb

.(mincewd miqetca xxal yie .my n"ca mb l"vk ile`e .uinn xfril` epiax :epiptl ikcxna la` .(l"pd

.'ek oie`l 'b mei lka xaerd azekd miiqn 'id 'ek eny mzeg 'id l"f m"xdyky :mye (**



כה

mihtey zyxt zegiy ihewlhi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
?‰˙Ú Ì‚ "ÌÈ¯ˆÓÏ ·Â˘Ï" ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÁ ÚÂ„Ó

בפרשתנו הפסוק מצרימה...1מן העם את ישיב "ולא

נלמדת עוד" הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמר 2וה'

לרדת ליהודי שאסור ויתרrwzydle3ֿההלכה, במצרים,

חז"ל כלשון שלא4עלֿכן, ישראל הוזהרו מקומות "בג' :

מצרים...". ארץ לשוב

החזקה" "יד בספרו מביא ההלכה,5הרמב"ם את

"בג' חז"ל מאמר את ומצטט במצרים, לגור שאסור

מובן, הסתמית מלשונו תורה...". הזהירה מקומות

רבים מפרשים דנים ולפיכך הזה, בזמן גם חל 6שהאיסור

במצרים, לגור עצמו לרמב"ם מותר היה כיצד בהרחבה,

וכו'. רבות, יהודיות קהילות שם היו הרי – ובכלל

(עד מצרי עם נישואין איסור לגבי להבין: צריך אך

שלישי" הרמב"ם7"דור פוסק מלך8) סנחריב "כשעלה :

אותם והגלה בזה זה ועירבם האומות כל בלבל אשור

אנשים עתה מצרים שבארץ המצרים ואילו ממקומם

מהן הפורש שכל הכל הותר ונתערבו.. הואיל הם.. אחרים

הרוב". מן שפירש חזקתו להתגייר

אחרים", "אנשים של רק היא מצרים ארץ בזמננו ואם

עתה גם חל מדוע הקדמונים, המצרים מצאצאי שאינם

למצרים"? "לשוב האיסור

.·
‰ÓˆÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ È�ÙÓ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ,‰¯Â‡ÎÏ

מספר כדברי כך, על לענות היה ניתן לכאורה
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ה"ח.11)
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הופכת כזה ישראל...`uxכיבוש "כארץ lklמצרים

הארץ14דבר" מהות את משנה הכיבוש כלומר, ולפיכך15. ,

בה להשתקע האיסור .16בטל

המצוות בספר "חלק": הענין אין עדיין כותב17אך

נלמד "שלא הוא זה לאיסור שהטעם הרמב"ם,

mdiyrnn18שלא כדי מצרים בארץ לגור אסור כלומר, ."...

ממעשי mixvndנלמד miyp`dטעם19שבה ולפי ,dfנדרש

"אלו כאשר בתקופתנו, גם האיסור קיים מדוע הסבר:

אנשים עתה מצרים שבארץ הם?`mixgהמצרים

מפני הוא האיסור אם zlcbnועוד: ux`צריך אז הרי ,

"נלמד של מציאות תיתכן לא כאשר גם לחול האיסור

"והייתה אשר בזמן כגון מצרים20ממעשיהם", ארץ

בתקופת שהיה כפי אדם", רגל בה תעבר לא לשממה...

נבוכדנצר!?

.‚
ÍÎ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,"˘Â·Ï"‰ ÏÚ· È¯·„

ה"לבוש" כותב בקהל, לבוא למצרי האיסור :21על

האידנא אבל הראשונים... בדורות אמורים, דברים "במה

והושיב סנחריב... העביר שכבר סנחריב... שעלה אחר

דבודאי ואףֿעלֿגב תחתם, ex`ypאחרים mherin

mzenewnaמחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע, לי' והוי

וכל מהם פורש הוא הרי שמתגייר אותו מכלֿמקום דמי,

פורש) הוא הרוב מן הפורש, (=כל קפריש מרובא דפריש

מיד". ומותרים

לאחר גם במקומותם" נשארו ש"מיעוטם זה, ולפי

במצרים ההתיישבות איסור חל מדוע מובן האומות, בלבול

ואשר בה, שנותרו המצרים מפני עתה, בטלים`mpiגם

חל להתגייר, "פורשים" אינם עוד שכל מפני במיעוטם,

מחצה". על כמחצה – "קבוע של הדין עליהם

להבין צריך הרמב"ם22אך עלֿידי נפסק, מדוע :

בזמנינו23בסתם מותר מצרי שלגר בשולחןֿערוך, וכן ,

כלומר, הרוב". מן "שפורש מפני ישראל לבת מיד להנשא

כיוון כי דפריש...". "כל של ההיתר קיים בכלֿאופן

היה צריך "במקומותם", נשארו עדיין מצרים של שמיעוט

שהגר באופן הם שהנישואים מקרה בין ולהבחין להסביר

עליו חל ואז "אזיל"), ("עקר", מביתו בפועל פורש המצרי

אינו הוא אשר מקרה לבין דפריש...", "כל של הכלל

– "קבוע של הדין עליו חל שאז מביתו, (=הולך) "אזיל"

בגמרא לכך הדומה שבענין כשם דמי". מחצה על כמחצה

כתובות רש"י24במסכת של26ותוספות25כהסבר שההלכה ,

מביתו. פורש הבועל כאשר רק חלה דפריש..." "כל

הגר היה מוכרח גיורו שבעת לומר, ניתן בפשטות

הרי שמתגייר "אותו – ה"לבוש" כדברי מביתו, לפרוש

להסתפק אין בעניננו כי בכך, די אין אך מהן". פורש הוא

מ פרישה נדרשת אלא מביתו, mixvnבפרישה ux`.כולה

.„
"˘„È˜˘ Ì"ÂÎÚ" ÏÚ ˙ÂÙÒÂ˙Â È"˘¯ ,‡¯Ó‚‰ È¯·„

ולהסביר: להקדים יש זאת להבין כדי

יבמות במסכת בגמרא שקידש27נאמר כוכבים "עובד :

הוא השבטים מעשרת שמא לקדושין חוששין הזה בזמן

(=והרי פריש מרובא – דפריש כל והא הגמרא:) (ושואלת

בדוכתא (ועונה:) פורש?!. הוא הרוב מן – הפורש כל

בר אבא רב דאמר שם). קבועים שהם (=במקומות דקביעי

וינחם וגו'".28כהנא ובחבור בחלח

השבטים, עשרת בני – דקביעי "בדוכתא מסביר: רש"י

ק כדכתיבוכל קביעי, והיכא דמי. מחצה על כמחצה בוע

ובחבור". בחלח וינחם

הוו "דבדוכתייהו ב"תוספות": מפורש זאת לעומת

הם הרוב אלו (=שבמקומות השבטים מעשרת רובא

דכל משום בקונטרס שפירש כמו ולא השבטים), מעשרת
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שם.14) מנ"ח וראה ה"ו. שם מלכים הל' רמב"ם

של15) שמעשיהם כנען, ארץ – גופא ישראל ארץ miprpkdוע"ד

בזה הכתוב אותה שמשווה ג), יח, אחרי (תו"כ כו' העמים מכל מקולקלים

כמעשה אומר: ובשניהם וכמעשה`uxלמצרים, גו' לא`uxמצרים גו' כנען

כו'. נשתנה הכיבוש וע"י תעשו,

(סנהדרין16) שבירושלמי אף – לי" "ויראה הרמב"ם מ"ש מובן ועפ"ז

כיyxetnשם) – הארץ" את לכבוש את.. הואyxetnd"חוזר בירושלמי

לה לא אבל הארץ את לכבוש שם לילך ההיתרשמותר (ע"ד שם שתקע

ב"ד ע"פ ישראל מלך שע"י כיבוש ע"י משא"כ לפרקמטיא"), ד"לסחורה

שם. להשתקע מותר הארץ, מהות שמשנה

ש"ח (פע"ח למצרים לשוב באיסור האריז"ל בטעם גם לבאר יש עפ"ז

מלך ע"י ובכיבוש מותר לסחורה דבכ"ז – ועוד) תצא ר"פ הליקוטים ס' פ"ג.

מותר. כו'

מו.17) מל"ת

(מ)כפירתם.18) וקאפח: העליר בתרגום

ועוד.19) שם. חינוך וראה

טֿיא.20) כט, יחזקאל

שם.21) יבמות רמב"ן וראה שם). (ס"ד אה"ע שו"ע

ס"כ.22) שם אה"ע השולחן ערוך וכקושיית

הרמב"ם23) כללי מלאכי (יד כו' חדשים דינים להביא דרכו שאין אף

ס"ב).

א.24) טו,

ופרכינן.25) ד"ה

דילמא.26) ד"ה

סע"ב.27) טז,

יא.28) יח, ב מלכים

mihtey zyxt - zegiyÎihewl

(=שאם לגבה איהו אזיל דאי דמי, מחצה על כמחצה קבוע

בסוף כדאמרינן פריש, מרובא דפריש כל אליה) הוא הולך

דכתובות". פ"ק

ש למרות כ"תוספות", מסביר אינו שרש"י i"yxמובן,

מביתו" הבועל "עקר שאם כתובות, במסכת מפרש עצמו

דברי שלפי מפני דפריש...", "כל של הכלל עליו חל

"בדוכתא הגמרא לשון מובנת אין ",iriawcה"תוספות"

"בדוכתא להיכתב צריך הביטויaexc`והיה מן – "

שלiriawc"בדוכתא הלכה על כאן שמדובר מובן, "

"קבוע".

שנאמר כיוון הוא: לכך weqta"mgpieההסבר

glga,השבטים עשרת של קבועים מקומות אלו הרי ,"...

היא אלא בלבד, לבתיהם מצטמצמת "קביעותם" אין ולכן

חל שם נמצאים הם עוד שכל וכדומה, חלח כל את כוללת

פורשים הם אם אף "קבוע", של דין .mzianעליהם

וינחם כדכתיב קביעי "והיכא רש"י דברי מובנים בכך

רש"י מוסיף מה ברור: לא לכאורה, כי, ובחבור", בחלח

שבכך אלא, אחרֿכך? מיד בגמרא הנאמר על אלו במילים

של הכלל מביתם הפורשים על גם חל מדוע מסביר הוא

" – כאשרaizkckקביעיkide`קבוע ובמיוחד וינחם...",

חתנות בית עושים חז"ל: כמאמר הנפוץ, המנהג זהו

.29לבניהם

על כאן קיים האיסור בעניננו: גם ויוצאixvnוכך ,

היא ש"קביעותו" mixvnאיפוא, ux` lkaאין עוד וכל ,"

– קבוע של הדין עליו חל מצרים, מגבולות יוצא הוא

מביתו. פורש הוא כאשר גם מחצה, על כמחצה

לגבי רק זאת דעה מקבל אינו שה"תוספות" לומר ויש

במקומות שלהימצאותם מפני השבטים, עשרת של המקרה

הקידושין, לענין קשר שום אין הללו

בעניננו, מהיותוxeqi`dואילו נובע בקהל ,ixvnלבוא

מצרים שכל30מארץ יסברו ה"תוספות" גם זה ובמקרה ,

בגבולות נמצא הוא של`uxעוד הדין עליו חל מצרים,

זה. איסור לגבי קבוע,

כיוון הקושיה: שוב מתעוררת לעיל האמור כל לפי

הוא בקהל לבוא וההיתר מצרים, בארץ מצריים שנשארו

הרמב"ם בדברי להיות היתה צריכה דפריש...", "כל משום

גר בין הבחנה (שעליוviy`ובשולחןֿערוך מצרים מארץ

גר לבין דפריש...") "כל הכלל שעליוaחל מצרים, ארץ

שלישי"? "דור עד אסור והוא "קבוע", של הדין חל

.‰
"ÚÂ·˜" ÔÈ„ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚ ,˙¯Á‡ ‰‰ÈÓ˙

‰˘‡ È·‚Ï
זה, בענין יותר גדולה תמיהה הצגת עלֿידי יובן הדבר

ה"ערוךֿהשולחן" ששואל אומרת31כפי נזיר במסכת :

מלך32הגמרא בת כבודה כל (כי ניידא" "לא היא שאשה ,

ובהמשך "קבוע". של דין עליה חל ולכן בבית) – פנימה

אשכח בשוקא אימור נייד ה"נ תימא "וכי בגמרא: נאמר

כאן גם תאמר: (=ושמא לניחותא" הדרא התם וקדיש,

בה נפגש ברחוב כאשר ניידת שתהיה להיות יכול

– למנוחתה).daeyzוקידשה? חוזרת היא הרי זה במקרה :

אשכח "בשוקא – מביתה "פריש" היא כאשר גם ",כלומר,

שבה היא דבר של שבסופו מפני "קבוע", של דין עליה חל

לניחותא"). ("הדרא קביעותה למקום

"כל הכלל את בעניננו לומר בכלל אפשר כיצד כך, אם

לישראלית, להינשא כדי פורש המצרי אם אף דפריש...":

"קבוע" של הדין עדיין עליו חל חוזר33הרי הוא אם ,

קביעותו? למקום

.Â
‰˘È¯Ù‰ ‡Â‰ Y ¯ÂÈ‚‰ :ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

"שכל הרמב"ם: בלשון מדיוק מובן לכך ההסבר

מהן מדועxiibzdlהפורש – הרוב" מן שפירש חזקתו

גם יתרֿעלֿכן: "להתגייר"? המילה את הרמב"ם מוסיף

גם שהיא, סיבה מכל אלא "להתגייר", פורש הוא אין אם

דין? אותו עליו לחול צריך אז

של הענין שמשמעות הרמב"ם, מסביר שבכך אלא

בעצם אלא ממקום, פרישה – כפשוטו איננה כאן "פריש"

"פריש" נקרא הוא להלן.34הגיור כמוסבר ,

במקום א) אופנים: בשני ייתכן "פריש" של הענין

למקום לחזור בלי לאחר, אחד ממקום פרישה – גשמי

פורש הוא – תורה בדין במקומו – במצב ב) הקודם.

ממצבו פורש שהוא כבענינינו, לאחר, ועובר אחד ממצב

למצב גיור, עלֿידי ועובר, – כמצרי כאינוֿיהודי, – הקודם

אחר.
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יד,29) ובתענית שם בפרש"י מהחילוק (ולהעיר ובמפרשים ב ה, מגילה

ב).

לגנאי.30) הכתוב צירפם – ותושבי' המדינה ד(מעשה) ובפרט

שם.31)

א.32) יב,

("הדרא33) הגמרא דלמסקנת דילמא) ד"ה א (טו, כתובות תוס' ראה

שם. לנזיר מישור אורח ראה לאשה. איש בין בזה חילוק אין לניחותא")

החינוך34) לשון גם כן (ומפרש תקסב למצוה בהשמטה במנ"ח פי' וכן

אותו ס"ג): בפנים (הנ"ל הלבוש לשון לפרש יש ועד"ז תקסא). מצוה שם

mdnשמתגייר yxet d"d.
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(=שאם לגבה איהו אזיל דאי דמי, מחצה על כמחצה קבוע

בסוף כדאמרינן פריש, מרובא דפריש כל אליה) הוא הולך

דכתובות". פ"ק

ש למרות כ"תוספות", מסביר אינו שרש"י i"yxמובן,

מביתו" הבועל "עקר שאם כתובות, במסכת מפרש עצמו

דברי שלפי מפני דפריש...", "כל של הכלל עליו חל

"בדוכתא הגמרא לשון מובנת אין ",iriawcה"תוספות"

"בדוכתא להיכתב צריך הביטויaexc`והיה מן – "

שלiriawc"בדוכתא הלכה על כאן שמדובר מובן, "

"קבוע".

שנאמר כיוון הוא: לכך weqta"mgpieההסבר

glga,השבטים עשרת של קבועים מקומות אלו הרי ,"...

היא אלא בלבד, לבתיהם מצטמצמת "קביעותם" אין ולכן

חל שם נמצאים הם עוד שכל וכדומה, חלח כל את כוללת

פורשים הם אם אף "קבוע", של דין .mzianעליהם

וינחם כדכתיב קביעי "והיכא רש"י דברי מובנים בכך

רש"י מוסיף מה ברור: לא לכאורה, כי, ובחבור", בחלח

שבכך אלא, אחרֿכך? מיד בגמרא הנאמר על אלו במילים

של הכלל מביתם הפורשים על גם חל מדוע מסביר הוא

" – כאשרaizkckקביעיkide`קבוע ובמיוחד וינחם...",

חתנות בית עושים חז"ל: כמאמר הנפוץ, המנהג זהו

.29לבניהם

על כאן קיים האיסור בעניננו: גם ויוצאixvnוכך ,

היא ש"קביעותו" mixvnאיפוא, ux` lkaאין עוד וכל ,"

– קבוע של הדין עליו חל מצרים, מגבולות יוצא הוא

מביתו. פורש הוא כאשר גם מחצה, על כמחצה

לגבי רק זאת דעה מקבל אינו שה"תוספות" לומר ויש

במקומות שלהימצאותם מפני השבטים, עשרת של המקרה

הקידושין, לענין קשר שום אין הללו

בעניננו, מהיותוxeqi`dואילו נובע בקהל ,ixvnלבוא

מצרים שכל30מארץ יסברו ה"תוספות" גם זה ובמקרה ,

בגבולות נמצא הוא של`uxעוד הדין עליו חל מצרים,

זה. איסור לגבי קבוע,

כיוון הקושיה: שוב מתעוררת לעיל האמור כל לפי

הוא בקהל לבוא וההיתר מצרים, בארץ מצריים שנשארו

הרמב"ם בדברי להיות היתה צריכה דפריש...", "כל משום

גר בין הבחנה (שעליוviy`ובשולחןֿערוך מצרים מארץ

גר לבין דפריש...") "כל הכלל שעליוaחל מצרים, ארץ

שלישי"? "דור עד אסור והוא "קבוע", של הדין חל

.‰
"ÚÂ·˜" ÔÈ„ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚ ,˙¯Á‡ ‰‰ÈÓ˙
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שם.31)
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mdnשמתגייר yxet d"d.
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כיוון לניחותא", "הדרא של הענין שייך לא כזה בענין

היא אחרֿכךezexiibzdaש"פרישתו" אצלו ייתכן ולא ,

"הדרא". של ענין

שבזמננו וה"שולחןֿערוך", הרמב"ם פוסקים לפיכך

נמצא הוא כאשר גם לבתֿישראל, להינשא מצרי לגר מותר

פירש לא כאשר ואף גיורוezianבמצרים, שבעצם מפני –

"פריש". של הענין עליו חל

שנשארו (הנכרים), האחרים המצרים זאת, לעומת

של דין עליהם חל מיעוט, שהם למרות הרי במצרים,

להתי האיסור נשאר ובגללם מצריםקבוע, בארץ ישב

ממעשיהם...". נלמד "שלא

לומר ייתכן שלא מיוחדת, מציאות זוהי כאשר במיוחד,

המיעוט א) הבאות: הסיבות מפני ברוב, בטל שהמיעוט

מפני הוא האיסור ואילו האנשים, מספר – בכמות הוא

zeki`הם אין האיכות גודל ומפני מעשיהם, קלקול –

הנמצאים35בטלים אחרות אומות אנשי הרוב, גם ב) .

אינו העמיםcbpznבמצרים, גם כי מבטלו, ואינו למיעוט,

יותר מקולקלים שהמצרים אלא מקולקלים, הם :36האחרים

כח די לרוב אין של37ולפיכך המיעוט את לבטל כדי

.38המצרים

.Ê
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מצרים עדיין נמצאים שבמצרים לעיל, האמור מכל

אלו, בימינו ה' בעבודת התעוררות נובעת קדמונים,

כדלהלן:

היא ש"התורה הכלל חל התורה עניני כל על אמנם

הבדל39נצחית" יש זאת, בכל אך – מקום ולכל זמן לכל –

היא ונצחיותם כפשוטם, לקיימם שאיֿאפשר הענינים בין

בגשמיות, עתה גם הקיימים הענינים לבין ברוחניות, רק

מתבטאת והיא תוקף, ביתר ה"נצחיות" בולטת שבהם

העמים. כל לעיני הגשמי הזה בעולם

בפסוק נאמר בעניננו: עשיתי40וכך אשר ראיתם "אתם

את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה למצרים...

וגוי כהנים ממלכת העמים... מכל סגולה לי והיתם בריתי

עשיתי אשר ראיתם ש"אתם מובן, מכך קדוש".

הבאים בפסוקים הכתובים לענינים הכנה היא למצרים..."

ושמרתם תשמעו... שמוע אם ועתה אלי אתכם "ואביא –

ישראל כאשר סגולה...". לי והייתם בריתי בעיניmi`exאת

האומות של והעונש... להם מראה שה' הנסים את בשר

ומתחזקים מתעוררים הם לישראל, ומעיקים המצירים

בקולי...". תשמעו "שמוע באמצעות ה' עם בבריתם

כאשר שגם מובן, נפרעמכך ה' כיצד רואים ישראל

על חוזר כבעבר, מצרים אותם בה שיש מצרים, בארץ

עשיתי אשר ראיתם "אתם של הענין בגשמיות שוב עצמו

הראשונה. בפעם שהתרחש כפי למצרים",

צריכה למצרים" עשיתי "אשר את ישראל וראיית

את ושמרתם בקולי תשמעו ל"שמוע אותם לעורר

והתנהגות והמצוות התורה בקיום התחזקות – בריתי..."

קדוש". וגוי כהנים "ממלכת להיות סגולה", כ"עם

תשמעו" ל"בקולו ההכנה את41וזוהי שתביא ,

צדקנו,42"היום" משיח כהבטחת המשיח, ביאת של היום

ממש. בקרוב
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קי.35) ר"ס יו"ד טושו"ע ב. ג, ביצה

עממין36) מכל מקולקלים מצריים של שמעשיהן ג) (יח, אחרי תו"כ ראה

כו'.

(37c"rשהוא דבר כל במינו: מין ביטול לענין א) (נב, נדרים בר"ן מ"ש

רבנן לדעת וגם ומחזקו. מעמידו אלא ומבטלו מחלישו אינו לחבירו דומה

לחברו" דומה "הוא כאן הרי – והיתר" באיסור חילוקן אחר כו' לילך ד"ראוי

מעשיהם. קלקול – גופא האיסור בענין

וברמב"ם38) יודע איני דקאמר האי מדין סע"א יז, מסנה' ג"כ להעיר

שם. ונ"כ

רפי"ז.39) תניא

דֿו.40) יט, יתרו

ז.41) צה, תהלים

סע"א.42) צח, סנהדרין שם. תהלים
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נוסח התפלה - יום הכיפורים

בתשעה  נפשותיכם  את  ועיניתם  הוא  שבתון  שבת 
לחדש בערב1.

כאן כתיב הוא, לשון זכר, ובפסוק שבת שבתון היא 
לכם ועיניתם את נפשותיכם2 כתיב היא, לשון נקבה.

תשעה לחדש — הוא כנגד יסוד, הספירה התשיעית. 
תרנגול,  שחיטת  ידי  על  שביסוד  גבורה  המתקת  והוא 

שנקרא גבר3. ויסוד הוא בחינת זכר.
הכפורים  יום  על  קאי   — לכם  היא  שבתון  שבת 

עצמו, שבו עיקר העליה היא למלכות, בחינת נקבה4.
)הערות לזהר ב עמ' שיג(

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי5.

לפעמים קורין פרשת האזינו לפני יום הכפורים.
— הן בחינת בינה6, ויום הכפורים  האזנה ושמיעה 

הוא יום של תשובה עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה.
)הערות לזהר א עמ' רו(

מאמרי חז"ל

אשה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו7.

עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות8. לכן, אף 
שכפרת היום היא על ידי הכהן גדול דוקא, בחינת זכר 

וחסדים גדולים, היא כשיש לו אשה דוקא.
והקריאה בספר תורה של כהן גדול ביום הכפורים, 

היתה בעזרת נשים דוקא9.
)הערות לזהר ב עמ' שיב(

שטן ביום הכפורים לית ליה רשותא לאסטוני10.

כתיב11 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.

1( אמור כג, לב.

2( אחרי טז, לא.
3( סידור אדמו"ר הזקן בסדר כפרות.

4( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.
5( האזינו לב, א.
6( זח"ג קלח, ב.

7( יומא ב, א במשנה.
8( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.

9( יומא סט, ב.
10( שם כ, א.

11( תהלים קכה, ג.

לא ינוח שבט הרשע — הוא השטן והסטרא אחרא.
— ביום הכפורים, שבו מטילים  על גורל הצדיקים 

גורל, ככתוב12 ונתן אהרן על שני השעירים גורלות.
שב"ט הרש"ע — הוא מספר שם אלקי"ם בשלשה 
הסטרא  יניקת  היא  שמהם  ה"י(,  ה"ה,  )ה"א,  מילואיו 

אחרא.
)הערות לתניא עמ' לט(

בשחר היה לובש פלוסין . . בין הערבים הנדויין13.

מסטרא  הם  וכוש,  מצרים   — והנדויין  פלוסין 
דלעומת זה. לכן לבש הכהן גדול בגדים אלו דוקא, כי 
כל ענין יום הכפורים הוא שזדונות נעשו כזכיות14, שגם 

הגבורות היותר קשות מתעלות.
לבית  הביאוהו  המשנה15  מאמר  דרך  על  והוא 
בגמרא  ואמרו  וטבל,  ירד   .  . היתה  ובקודש  הפרווה, 
פרווה אמגושא )מכשף אחד בנאה ושמו פרווה, רש"י(.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

ובין הערבים של  י"ח מנה,  . של   . לובש  בשחר היה 
י"ב מנה16.

י"ח — הוא בז"א, כמו שכתוב17 ואולם חי אני, ז"א, 
וימלא כבוד ה', מלכות. לכן זה שייך לבקר, חסד, ז"א.

הלבנה,  חדשי  י"ב  כמו  במלכות,  הוא   — י"ב 
שממנה  גבורה,  הערבים,  לבין  שייך  וזה  דמלכות18. 
עיקר בנין המלכות, כמו שכתוב19 מלך במשפט יעמיד 

ארץ.
כי חדש הוא בלבנה דמלכות.  )חדש הוא במלכות, 
י"ב  בו  שיש  במילואו,  אדני  שם  כנגד  חדש,  י"ב  ויש 

אותיות. וכן י"ב שבטים הם במלכות(. 
)תורת לוי יצחק עמ' שמ, הערות לתניא עמ' מג, הערות לזהר 
ב עמ' שטו(

12( אחרי טז, ח.
13( יומא לד, ב במשנה.

14( ראה שם פו, ב.
15( שם לה, א.

16( יומא לד, ב.
17( שלח יד, כא.

18( פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ד.
19( משלי כט, ד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

יב חוברת

מושיע מלאך
לבקש כדי לביתנו הגיעו הם אחד יום המפונים. מן ורעייתו, שוחט התגוררו משם, הרחק לא הכפרים, באחד

נקרא ― השוחט ― הוא שכן מגיוס, פטור להשיג כדי בביתֿהרפואה הרופאים אצל עבורם שישתדל מבעלי

של מחאותיה חרף נסיעתם, בדרך לחדרנו נכנסו הם המלחמה. לחזית לשולחו ועמדו הצבא שלטונות עלֿידי

רכבת. נוסעי הבית אל להכניס היה אסור הימים באותם שכן בעלתֿהבית,

מעשה כשבשעת דייסה, עבורי ומבשל התנור ליד עומד בעלי ואת שכבתי, שבו המצב את האשה כשראתה

מיד הודיעה ― הגריסים... את לערות או החלב את לצקת תחילה, לעשות עליו מה ― מהרש"א" "לומד הוא

מידבקת היא שהמחלה שייתכן כלפיה כשטענתי ושלמה. בריאה כשאני ממיטתי שארד עד אותנו תעזוב שלא

מכך. חוששת אינה שהיא תקיפות במלים לי אמרה ― עבורה סכנה משום בכך שיש וייתכן

לטפל ― כלומר לעבודה, ניגשה ומיד מזון, לבעלה הגישה הדרך, לבושי את מעליה לפשוט מיהרה היא

הזעתי זה זמן כל ובמשך במיטה, ששכבתי ימים מספר זה שכן הבגדים, את מעליי הסירה ― לראש לכל בי:

בעת ורעננים, נקיים מצעים המיטה ועל הכר על ופרשה מיטתי את מחדש הציעה לאחרֿמכן הגבוה. מהחום

"עונג". הדבר לי גרם כמה עד לתאר יוכל לא איש בסכין. בבשרי שחותכים כמו הרגשתי המצעים החלפת

"פלפול" ללא בישלה שאותם סולת, מגריסי דייסה עבורי הכינה לאכול.113היא מה לי היה שפשוט כך ,

מפחד. רועד כשכולו בלילה, אחתֿשתיים בשעות בגנבה ביקורים אצלי ערך והרופא עדיין, ירד לא החום

ברשותי כאן הנמצא ― התהילים ספר את לוקח בעלי היה הרופא של עזיבתו אגש114לאחר עכשיו ואומר: ―

ב"רפואות"... לעסוק

ובנוסף אחר, מקום היה לא לדלת. סמוך הרצפה, על ישן האשה של בעלה נפשות. ארבע כבר היינו בחדר

הרחק לא ללינה מקום מין לעצמה איכשהו הכינה האורחת הבהרות. בטיפוס מהידבקות מעט חשש הוא לכך

בגדיה. את פשטה לא כמעט ― מחיצות בחדר היו שלא מאחר ― בעלי של נוכחותו ובשל ממטתי,

אצלנו. לנים שהם תרגיש לא שבעלתֿהבית כדי האורחים, על נאסר ― כלשהי תנועה לעשות או להתעטש,

לקיתי מחלה באיזו ― במיטה שוכבת שאני ובשעה בדירתנו, ששררה זו הדעת" וב"הרחבת זו, באווירה

תהילים. ואמר הקטן, השולחן ליד בעלי התיישב ― בבירור ידוע היה לא

כמה שלו. התהילים באמירת ולהביט לשבת נהגתי בעלי. של מעיניו זרמו הביטוי) (כלשון דמעות נחלי

האמנתי ממקומם. סלעים להזיז כדי בהם היה ― שכזו ולבביות שכזה לב שברון בקולו! היה לב שברון

להחלמתי. סייעה שלו התהילים שאמירת עכשיו, גם מאמינה ואני שלמה, באמונה

ניתן לא שכזה במיצר שכן הבהרות, טיפוס היא שהמחלה הפחד וסר מעט, לרדת החל החום חלפו, הימים

הרופא. מהוראות דבר שום ליישם היה

תחילה113) לשפוך אם ופלפל "מהרש"א"... מעשה בעת שלמד כנ"ל, הרלוי"צ, ע"י הדייסא בישול אופן לשלילת לכאורה הכוונה

הגריסים. או החלב

(114.(000 ע' ולקמן ריט, ע' הגנזים" "מבית בספר נדפס ממנו (צילום חב"ד חסידי אגודת בספריית ― כיום

הרבנית: של בכתבֿידה נרשם בתוכו
קאסאחסטאן. במדינת 'טשילי' בכפר אז גלותו למקום בקשתו עלֿפי לו ששלחתי ז"ל לבעלי שייך התהלים "זה

תמ נטבע ודף דף כל הרבה. הרבה, לספר להם הי' האלו, להדפים ולשון פה היו מהם.לו לח והי' בדמעות יד
חזק. הי' רוחו ליום. מיום לרע הגשמיים כחותיו נשתנו תרצ"ט] ניסן [ט' 1939 מארט בחדש בתפיסה שנאסר מיום

מרעב פשוט מהסבלנות הרוחניים החיים העדר על יותר שסבל ושברוןֿלב לבֿעמוק מקרב היוצאים הבכיות לשמוע הי' מאד קשה
האיומים... החיים תנאי ועוד לחם בלי ממש

למעלה. האמורה המדינה של הבירה עיר באלמאֿאטא, [תש"ד] 1944 אב מ' בכ' מותו יום עד אצלו הי' הזה הספר
רשיון שיתנו בידם עלתה גדולה, וסכנתֿנפשות במסירתֿנפש היתה זה בענין שעבודתם נאמנים, ידידים של השתדלות רב עלֿפי

כי והעיקר ורוחניות. בגשמיות הפרטים בכל טוב יותר הי' וזה הגדולה, להעיר מהכפר מקומו להעתיק ז"ל לויֿיצחק Â˘ÈÈ·לבעלי

È„Â‰È.שם הי'
אמן". רע מכל וישמרם הטובים מעשיהם את האלה להאנשים ה' יזכר

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי   – יד-טו  יז, 
ואמרת  בה  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך 
סביבותי אשר  הגוים  ככל  מלך  עלי   אשימה 

שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו 
לתת  תוכל  לא  מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב 

עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

שאין  מגיד  בה.  וישבתה  וירשתה  הארץ  אל  תבוא  כי  א. 
לך רשות למנות מלך עד אחר י"ד שנה של כבוש וחלוק כדי 
שלא יאמרו שהמלך כבשם ולא הקב"ה אלא ככל הגוים, לזה 
אחר שכבשום וידעו שהקב"ה כבשם כמו שאמר )דברים לא, 
והוא  ישמידם  הוא  לפניך  עובר  הוא  אלקיך  ה'  כי  וידעת  ג( 
שתאמרו  עתידין  מלך,  עלי  אשימה  ואמרת  לפניך,  יכניעם 
כן כי כן אמרו לשמואל שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים. 
שום תשים, שימה לשאול ושימה לדוד, ועל אלו נאמר אשר 
יבחר, בשניהם נאמר בחר, בשאול נאמר הראיתם כי בחר בו 

ה', ובדוד נאמר )תהלים עח, ע( ויבחר בדוד עבדו וגו'.
ויש עוד מלך שלישי ולא נאמר בו בחירה אחר שנחלקה 
השלישי  זה  ועל  נבט,  בן  לירבעם  והמליכו  דוד  בית  מלכות 
רמז ואמר מקרב אחיך וגו' שלא הי' במעמד כל ישראל כי לא 
מלך כי אם על עשרה שבטים, עליו נאמר תשים עליך מלך, 
אתה תשים, וכן הי' שנאמר וישלחו ויקראו לירבעם וימליכו 
אותו, ולזה רמז השלישי, ולזה נזכר ב' פעמים מלך כנגד מלכי 

יהודה ומלכי ישראל.
עוד נאמר שאמר מקרב אחיך, רמז לאגריפס המלך שרצו 
ואמו  הואיל  אחיך  מקרב  שדרשו  עד  המלכות  מן  לפסלו 
מישראל מקרב אחיך קרינן בי', לזה אמר מקרב אפילו שאינו 
אחיך  מקרב  נקרא.  אחיך  קורבה  לו  יש  אלא  מישראל  כולו 
ולא  בהכרח  פירוש  עמל,  מאת  ר"ת  לא,  מלך  עליך  תשים 
ברצון ובחירה, וכן הוא אומר אתן לך מלך באפי, אמרו חז"ל 
זה שאול ואקח בעברתי זה צדקיהו מלך יהודה המלך האחרון 
שלקחו נבוכדנצר בעברתו של הקב"ה. עליך איש, ר"ת בגימ' 
ינאי, וקראו נכרי על שעשה מעשה נכרי שהרג חכמי ישראל 
אחיך  לא  אשר  אמר  ולזה  האומר,  פרק  בקידושין  כדאיתא 

שלא עשה מעשה אחיך, איש נכרי אשר, ר"ת גי' בן.
לא אחיך הוא, ר"ת בגימ' כוזבא, שדמו כל חכמי ישראל 
אינו המשיח  לזה אמר אשר לא אחיך,  שהוא מלך המשיח, 
שאנו מצפים. עליך איש אשר, ס"ת כשר, כלומר מלך כשר 
ומכאן  המשיח,  מלך  שאינו  בערך  אלא  נכרי  קראו  לא  הוא, 

תבין שכל מה שהי' עתיד להיות הכל רמוז בתורה.
שפתי כהן

גבולך  את  אלקיך  ה'  ירחיב  ואם   – ח  יט, 
הארץ  כל  את  לך  ונתן  לאבתיך  נשבע  כאשר 

אשר דבר לתת לאבתיך

הבטחה  זו  פרשה  גבולך.  את  אלקיך  ה'  ירחיב  ואם  ב. 
לעתיד1, והוא מה שנאמר לאברהם בין הבתרים: לזרעך נתתי 
פרת2,  נהר  הגדול  הנהר  עד  מצרים  מנהר  הזאת  הארץ  את 
יהושע,  בימי  השבעה  כבשו  עממין,  עשר  והולך  מונה  ושם 
מעולם  כבשום  שלא  וקדמוני,  קנזי,  קיני,  שלשה:  ונשארו 
מה  זה  על  ויורה  ודאי,  לשון  "ואם"  ולשון  לעתיד.  הם  אבל 
וכמוהו  זה.  יש בדבר  שאמר "כאשר נשבע", כלומר שבועה 
ואם מזבח אבנים תעשה לי3, שהוא לשון ודאי, וכן אם כסף 
תלוה4, וכן ואם תקריב מנחת בכורים5, שהרי מצאנום בתורה 
במקום אחר מצות בפני עצמם6, וזה יורה שלשון "אם" לשון 

ודאי הוא.
רבינו בחיי

להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו   – יז  יט, 
הריב לפני ה' לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו 

בימים ההם

ג. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה'. יש לפרש 
יבא  כי  עד  ואליהו  משה  שיעמדו  המשיח,  ימות  על  דרומז 
י( הנה  ג,  וכן אליהו מפורש בפסוק )מלאכי  זה משה,  שילה 
בברכות  רז"ל  ואמרו  גו',  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנכי 
פרק אין עומדין )לא:( אר"א אליהו הטיח דברים כלפי מעלה 
משה  ואר"א  כו'  אחורנית  לבם  את  הסיבות  ואתה  שנאמר 
הטיח דברים כלפי מעלה, הנה שני אנשים אלו הטיחו דברים 
ורבו עם ה'. וז"ש ועמדו שני האנשים שלעתיד יעמדו אלו שני 
האנשים, אשר להם הריב לפני ה' שהטיחו דברים ורבו עם ה' 
מאהבת ישראל. ועל כן בר"ת וס"ת ועמדו שני האנשים אשר 

להם הריב תמצא אותיות משה ואליהו.
קול אליהו

1( כפירוש הרמב"ן כאן )עמוד תלא-תלב(.

2( בראשית טו, יח.

3( שמות כ, כה. וכן שם במכילתא פרשה יא ששלשה דברים הנזכרים כאן בדברי רבינו 

הם כולן חובה.

4( שם כב, כד.

5( ויקרא ב, יד.

6( מבואר במכילתא יתרו פרשה יא, ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL.הּדין את הּפֹוסקים טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.ּדּינים מצותם,(סנהדרין אחר העם את הרֹודין …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִִֶַַַָ¿…¿ƒְִִֶַַָָָָָ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.ׁשּמּכין עיר(סנהדרין .ועירּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ¿»¿»∆ְִִָָ

EÈË·LÏ∑ל נתן אלהי ה' אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: .מּוסב ƒ¿»∆ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועירמלּמד עיר B‚Â'.ּובכל ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ממחים ּדּינין מּנה ƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»¿ְִִֵַַָֻ

צדק לׁשּפט .וצּדיקים ְְִִִֶֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשעריָך ּבכל לָך ּתּתן וׁשֹוטרים יח)ׁשֹופטים יעׂשּון.ׁשֹופט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו הינּוׁשֹוטר- - ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּפי על וימּתק הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר זה ּדרְך ועל ּתֹורה. ּפי על ּבפעל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻמעׂשה

ׁשעל והּפה), נחירים ׁשּתי אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי ׁשעריָך' ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה

ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים והּיציאה הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָידם

הּתֹורה. ַָָהֹוראֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 98 cenr c"l wlg zegiyÎihewl oieri)¨

mixhFXd lW mciwtY©§¦¨¤©§¦

ּתּתן־לָך וׁשטרים �ְִִֶֽ�ְְֹֽ�ְִֹֽׁשפטים
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – רש"י)ׁשֹוטרים ובפירוש יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני סעדיהּכל לרבי המצות לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות ׁשֹונים.גאון, ּבאֹופּנים ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה ׁשּתפקיד(א, הּדּינין", ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹוטרים

והינּו הּׁשֹופט", ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאבל

עצמֹו. הּדין ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכְך לידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהביא

על־ידי הּדין ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו ְְְִִִֵַַַהּׁשֹופטים,

ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון למצוהאבל נחׁשב הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת יב)ּבפני־עצמּה, שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨
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ּבכל־ׁשעריָך ּתּתן־לָך וׁשטרים יח)ׁשפטים (טז, ְִֹֽ�ְְֹֽ�ְִִֶֽ�ְְָָ�ֶ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא(ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעציְך ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטיְך "ואׁשיבה הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

"יֹועציְך". והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים

הּדין" את הפסוק)עליו על רש"י האדם(לשון ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלעׂשֹותֹו.

לאדם ׁשּמסּביר "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאְך

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁש"עצה

לקּימם, רֹוצה אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ְְְִִֵֵָולכן

הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)אְך יג, רּוח(זכריה ּכי"ואת לׁשֹוטר. נצטרְך לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ÈÈיח Èc CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈ�Ú¯Ùe ÔÈ�ic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôe�e„ÈÂ CÈË·LÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cƒ¿
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הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ׁשֹופטיְך", "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאף

"יֹועציְך". ּבבחינת רמב"ן– ְֲִִִַַ

(èé)ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«

i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈ�t ¯Èk˙ ‡Ï∑וקׁשה לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
טענֹותיולזה, מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד ÁL„.אחד Áw˙Œ‡ÏÂ∑ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ¿…ƒ«…«
צדקאפּלּו(ספרי) eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה להּפ(כתובות אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ˆÌ˜Èc.ּבזכּותֹו È¯·c∑,הּמצּדקים אמתּדברים .מׁשּפטי ְִƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין(ספרי. אחר יפההּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתןהּכׁשרים על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את רמב"ן.להחיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)éäìà ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àìE «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cl-äNòz øLà£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּביתאזהרה רמב"ן.ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÏÂ‡יט ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
È�ÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÁÈ)עלוטעם מּוסב .לׁשבטי,EÏ Ôzz ְְִֶַַַָָƒ∆¿

ׁשבט ּבכל ּדין ּבית ׁשּמֹוׁשיבים ְְִִִֵֵֵֶֶַָמלּמד

ּבמּסכת וכן רׁש"י, לׁשֹון ועיר, עיר ּובכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוׁשבט

ּכי זה, ּדבר ּפרּוׁש ידעּתי ולא (טז:). ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹסנהדרין

ּבּתי הרי ועיר, עיר ּבכל ּדין ּבית ׁשּמּנינּו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּכיון

לֹומר, ּבא אּולי וׁשבט. ׁשבט ּבכל רּבים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָדינין

ּכירּוׁשלים ׁשבטים לׁשני אחת עיר היתה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

ּבּה ׁשּיֹוׁשיב ּובנימין ליהּודה חלק ּבּה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיׁש

(שם חלק ּבפרק העלּו וכ דינים, ּבּתי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשני

וכן ׁשבטים, לׁשני אחת עיר ׁשחֹולקים ְְְְִִִִֵֵֶַַָקיא:)

ּובנימין: ליהּודה היתה ְְְִִִִַָָָָָירּוׁשלים

ÔÎzÈÂּדין ּבית למנֹות הּכתּוב ׁשחּיב לפרׁש, ¿ƒ»≈ְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּכּלם, את יׁשּפט והּוא הּׁשבט ּכל ְְִֵֶֶַַָָֹֻעל

ועיר עיר ּבכל ּדין ּבית נמּנה כן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָואחרי

ׁשוים ׁשּכּלם ּפי על ואף העיר, את ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיׁשּפט

ּבדיני וג' נפׁשֹות ּבדיני כ"ג ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָּבמנין

יתמּנּו ּבחכמה ׁשּבהם הּגדֹולים אבל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָממֹונֹות,

ואין ועיר. עיר לכל ותחּתיהם הּׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

לדּון זה את זה לכֹוף יכֹולין הּדין ְֲִִֵֶֶֶַַָָּבעלי

ּבית ּבפני לא ׁשּבעירם ּדין ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּלא

ּבעלי ׁשני היּו ואפּלּו אחרת, ׁשּבעיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּדין

ּבית לפני נל לֹומר יכֹול אחרת ּבעיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּדין

יכֹול הּׁשבט ּדין ּבית אבל ׁשּבעירּנּו. ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּדין

ואפּלּו לפניו, לדּון ׁשבטֹו אנׁשי ּכל ְְְֲִִֵַַָָָָָלכֹוף

הּדין לבית לֹומר יכֹול ּבעירם הּנּדֹונים ְְִִִִֵַַַָָָהיּו

ׁשל נסּתּפקּוהּגדֹול אם וכן אזילנא. ׁשבט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדין ּבית לפני יבאּו עירֹות, ׁשל דינין ְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּבּתי

ׁשּסנהדרי ּכדר ויׁשאלּו. ׁשבט ׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּגדֹול

ּכל ׁשל דינין ּבּתי ּכל על ממּנה ְְִִֵֶַָָָָָֻגדֹולה

ּכל על ממּנה אחד ּדין ּבית יהא ּכ ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיׂשראל,

ּדבר ולגזר לתּקן הצרכּו ואם וׁשבט, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשבט

לּׁשבט והיא ּומתּקנין ּגֹוזרין ׁשּלהם ׁשבט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל

וזה יׂשראל. ּכל על גדֹולה סנהדרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכגזרת

(ה.), הֹוריֹות ּבמּסכת הּמזּכר הּוא ּדין ְְִֵֶֶַַַָָֻהּבית

מן אחד ׁשל ּדין ּבית הֹורּו בֹו ִִִֵֶֶֶָָׁשּׁשנינּו

אֹותֹו ּפיהם, על הּׁשבט אֹותֹו ועׂשה ְְִִֵֶֶַַַָָָהּׁשבטים

וכו': ּפטּורים הּׁשבטים ּוׁשאר חּיב ְְְִִֵֶַַַָָָהּׁשבט

ÏÚÂׁשפטים הּכתּוב, ׁשעּור הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֶֶַַָָֹ

,ׁשערי ּבכל לׁשבטי ל ּתּתן ְְְְְְִִִֶֶֶָָָֹוׁשטרים

יׁשּפטּו והם לׁשבטיהם ׁשֹופטים ׁשּיּתנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹיאמר

ּבכל יׁשּפט הּׁשבט וׁשֹופט ׁשעריהם, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבכל

ְָָׁשעריו:

.Ûc¯z ˜„ˆ ˜„ˆ (Î)ּדין ּבית אחר הּל ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵַַַ

‰‡¯ı,יפה. ˙‡ zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏּכדאי ֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»∆»»∆ְַ

יׂשראל את להחיֹות הּכׁשרים הּדּינין מּנּוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּוא

מּספרי רׁש"י לׁשֹון אדמתם, על ְְְִִִִִַַַָָָָּולהֹוׁשיבן

קמד): (שופטים

ÌÚËÂׁשּיׁשּפטּו צריכין הּדּינין לֹומר הּכפל, ¿««ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

צרי אּתה וגם צדק, מׁשּפט העם ְְִִֶֶֶַַַָָָָאת

מקֹום אל מּמקֹומ ׁשּתל ּתמיד, הּצדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹלרּדף

זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן אחרי הּגדֹולים, ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָחכמים

אברהם ורּבי ׁשערים. לבית רּבי אחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָליבנה,

ˆ„˜אמר הּצדקˆ„˜ אחרי ׁשּירדף ּפעמים, ַָ∆∆∆∆ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לחּזּוק: ּפעם אחר ּפעם אֹו יפסיד, אֹו ּבֹו ְְְִִִֶַַַַַַַַַׁשּירויח

Ï·‡הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבמדרׁשֹו ¬»ְְְְִִֶֶַַָָָָ

מּדת זֹו צדק אמרּו סֹוד, בֹו ְְְִִֶֶַָידרׁשּו

ׁשּנאמר עֹולם, ׁשל Ûc¯z,ּדינֹו ˜„ˆ ˜„ˆ ֱִֶֶֶַָ∆∆∆∆ƒ¿…

ּבתריּה ‰‡¯ı,ּוכתיב ˙‡ zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ ְְִֵַ¿««ƒ¿∆¿»«¿»∆»»∆

ידין הּוא לאו אם ּתחיה, עצמ ּתדין ְְְִִִִִֶַַָָאם

ּומאי .ּכרח ּבעל ּותקּים עלי˜„ˆ ˜„ˆ ְְְֲֵֶַַַָָ∆∆∆∆

נגּדֹו, מּנגּה יג) כב (ש"ב ּדכתיב זמני, ְְְְִִִִֵֵֶַֹּתרי

ּדכתיב ׁשכינה זֹו מּמׁש צדק ראׁשֹון ְְִִִִֶֶֶֶַָָצדק

צדק ּומאי ּבּה, ילין צדק כא) א ִֶֶֶֶַָָ(ישעיה

ׁשם, ּומפרׁש הּצדיקים. את ׁשּמפחיד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשני,

ראׁש ואין ראׁשֹו, על יׁשּועה ּכֹובע הוי ְְֲֵֵֶֶַַָֹֹצדק

ראׁש קס) קיט (תהלים ׁשּנאמר אמת, ֱֱֶֶֶֶַָֹאּלא

ׁשּנאמר ׁשלֹום, אּלא אמת ואין אמת, ְְְֱֱֱֵֶֶֶֶֶַָָָּדבר

יהיה ואמת ׁשלֹום אם הלא יט) כ ְֱֲִִֶֶֶָֹ(מ"ב

הּכתּוב, יאמר ּכן אם וגו'. אּתהבימי ּתׁשּפט ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

אֹותם, ותּׂשיג צדק ּבֹו ותרּדף צדק ּדינ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשהּוא הּׁשני ּבּצדק הּבא לעֹולם ּתחיה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלמען

לּצּדיקים הּצפּון הּגדֹול האֹור והּוא עליֹון, ְְִִֶֶֶַַַַָָָצדק

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל עּזֹו והּוא לבא, ְִֶֶַָָָָֹֻלעתיד

ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּצדק הארץ את וירׁשּת ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוא,

יׂשראל: ְִֵֶֶָארץ

.‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï (‡Î)הּנטּוע אילן ּכל …ƒ«¿¬≈»ִַַָָָ

אּולי אׁשרה, יּקרא אלהים ּבית ּפתחי ְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹעל

יּקרא לעם, אֹותֹו מראה ּדר ׁשם, ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבעבּור

מּלׁשֹון (תהליםּכן, ּבמעּגלֹותי אׁשּורי ּתמ ְְְְֲִֵֶַַָֹ

אצל אילן יּטע ׁשּלא הּכתּוב יזהיר ה). ְִִִֵֶֶַַַָָֹיז

והדר ּכבֹוד ׁשהּוא ויחׁשב לנֹוי, ה' ְְְְְִֶַַָָָֹמזּבח
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הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ׁשֹופטיְך", "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאף

"יֹועציְך". ּבבחינת רמב"ן– ְֲִִִַַ

(èé)ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«

i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈ�t ¯Èk˙ ‡Ï∑וקׁשה לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
טענֹותיולזה, מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד ÁL„.אחד Áw˙Œ‡ÏÂ∑ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ¿…ƒ«…«
צדקאפּלּו(ספרי) eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה להּפ(כתובות אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ˆÌ˜Èc.ּבזכּותֹו È¯·c∑,הּמצּדקים אמתּדברים .מׁשּפטי ְִƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין(ספרי. אחר יפההּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתןהּכׁשרים על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את רמב"ן.להחיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)éäìà ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àìE «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cl-äNòz øLà£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּביתאזהרה רמב"ן.ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÏÂ‡יט ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
È�ÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÁÈ)עלוטעם מּוסב .לׁשבטי,EÏ Ôzz ְְִֶַַַָָƒ∆¿

ׁשבט ּבכל ּדין ּבית ׁשּמֹוׁשיבים ְְִִִֵֵֵֶֶַָמלּמד

ּבמּסכת וכן רׁש"י, לׁשֹון ועיר, עיר ּובכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוׁשבט

ּכי זה, ּדבר ּפרּוׁש ידעּתי ולא (טז:). ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹסנהדרין

ּבּתי הרי ועיר, עיר ּבכל ּדין ּבית ׁשּמּנינּו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּכיון

לֹומר, ּבא אּולי וׁשבט. ׁשבט ּבכל רּבים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָדינין

ּכירּוׁשלים ׁשבטים לׁשני אחת עיר היתה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

ּבּה ׁשּיֹוׁשיב ּובנימין ליהּודה חלק ּבּה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיׁש

(שם חלק ּבפרק העלּו וכ דינים, ּבּתי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשני

וכן ׁשבטים, לׁשני אחת עיר ׁשחֹולקים ְְְְִִִִֵֵֶַַָקיא:)

ּובנימין: ליהּודה היתה ְְְִִִִַָָָָָירּוׁשלים

ÔÎzÈÂּדין ּבית למנֹות הּכתּוב ׁשחּיב לפרׁש, ¿ƒ»≈ְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּכּלם, את יׁשּפט והּוא הּׁשבט ּכל ְְִֵֶֶַַָָֹֻעל

ועיר עיר ּבכל ּדין ּבית נמּנה כן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָואחרי

ׁשוים ׁשּכּלם ּפי על ואף העיר, את ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיׁשּפט

ּבדיני וג' נפׁשֹות ּבדיני כ"ג ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָּבמנין

יתמּנּו ּבחכמה ׁשּבהם הּגדֹולים אבל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָממֹונֹות,

ואין ועיר. עיר לכל ותחּתיהם הּׁשבט ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

לדּון זה את זה לכֹוף יכֹולין הּדין ְֲִִֵֶֶֶַַָָּבעלי

ּבית ּבפני לא ׁשּבעירם ּדין ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּלא

ּבעלי ׁשני היּו ואפּלּו אחרת, ׁשּבעיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּדין

ּבית לפני נל לֹומר יכֹול אחרת ּבעיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּדין

יכֹול הּׁשבט ּדין ּבית אבל ׁשּבעירּנּו. ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּדין

ואפּלּו לפניו, לדּון ׁשבטֹו אנׁשי ּכל ְְְֲִִֵַַָָָָָלכֹוף

הּדין לבית לֹומר יכֹול ּבעירם הּנּדֹונים ְְִִִִֵַַַָָָהיּו

ׁשל נסּתּפקּוהּגדֹול אם וכן אזילנא. ׁשבט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדין ּבית לפני יבאּו עירֹות, ׁשל דינין ְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּבּתי

ׁשּסנהדרי ּכדר ויׁשאלּו. ׁשבט ׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּגדֹול

ּכל ׁשל דינין ּבּתי ּכל על ממּנה ְְִִֵֶַָָָָָֻגדֹולה

ּכל על ממּנה אחד ּדין ּבית יהא ּכ ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיׂשראל,

ּדבר ולגזר לתּקן הצרכּו ואם וׁשבט, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשבט

לּׁשבט והיא ּומתּקנין ּגֹוזרין ׁשּלהם ׁשבט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל

וזה יׂשראל. ּכל על גדֹולה סנהדרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכגזרת

(ה.), הֹוריֹות ּבמּסכת הּמזּכר הּוא ּדין ְְִֵֶֶַַַָָֻהּבית

מן אחד ׁשל ּדין ּבית הֹורּו בֹו ִִִֵֶֶֶָָׁשּׁשנינּו

אֹותֹו ּפיהם, על הּׁשבט אֹותֹו ועׂשה ְְִִֵֶֶַַַָָָהּׁשבטים

וכו': ּפטּורים הּׁשבטים ּוׁשאר חּיב ְְְִִֵֶַַַָָָהּׁשבט

ÏÚÂׁשפטים הּכתּוב, ׁשעּור הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֶֶַַָָֹ

,ׁשערי ּבכל לׁשבטי ל ּתּתן ְְְְְְִִִֶֶֶָָָֹוׁשטרים

יׁשּפטּו והם לׁשבטיהם ׁשֹופטים ׁשּיּתנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹיאמר

ּבכל יׁשּפט הּׁשבט וׁשֹופט ׁשעריהם, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבכל

ְָָׁשעריו:

.Ûc¯z ˜„ˆ ˜„ˆ (Î)ּדין ּבית אחר הּל ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵַַַ

‰‡¯ı,יפה. ˙‡ zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏּכדאי ֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»∆»»∆ְַ

יׂשראל את להחיֹות הּכׁשרים הּדּינין מּנּוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּוא

מּספרי רׁש"י לׁשֹון אדמתם, על ְְְִִִִִַַַָָָָּולהֹוׁשיבן

קמד): (שופטים

ÌÚËÂׁשּיׁשּפטּו צריכין הּדּינין לֹומר הּכפל, ¿««ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

צרי אּתה וגם צדק, מׁשּפט העם ְְִִֶֶֶַַַָָָָאת

מקֹום אל מּמקֹומ ׁשּתל ּתמיד, הּצדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹלרּדף

זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן אחרי הּגדֹולים, ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָחכמים

אברהם ורּבי ׁשערים. לבית רּבי אחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָליבנה,

ˆ„˜אמר הּצדקˆ„˜ אחרי ׁשּירדף ּפעמים, ַָ∆∆∆∆ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לחּזּוק: ּפעם אחר ּפעם אֹו יפסיד, אֹו ּבֹו ְְְִִִֶַַַַַַַַַׁשּירויח

Ï·‡הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבמדרׁשֹו ¬»ְְְְִִֶֶַַָָָָ

מּדת זֹו צדק אמרּו סֹוד, בֹו ְְְִִֶֶַָידרׁשּו

ׁשּנאמר עֹולם, ׁשל Ûc¯z,ּדינֹו ˜„ˆ ˜„ˆ ֱִֶֶֶַָ∆∆∆∆ƒ¿…

ּבתריּה ‰‡¯ı,ּוכתיב ˙‡ zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ ְְִֵַ¿««ƒ¿∆¿»«¿»∆»»∆

ידין הּוא לאו אם ּתחיה, עצמ ּתדין ְְְִִִִִֶַַָָאם

ּומאי .ּכרח ּבעל ּותקּים עלי˜„ˆ ˜„ˆ ְְְֲֵֶַַַָָ∆∆∆∆

נגּדֹו, מּנגּה יג) כב (ש"ב ּדכתיב זמני, ְְְְִִִִֵֵֶַֹּתרי

ּדכתיב ׁשכינה זֹו מּמׁש צדק ראׁשֹון ְְִִִִֶֶֶֶַָָצדק

צדק ּומאי ּבּה, ילין צדק כא) א ִֶֶֶֶַָָ(ישעיה

ׁשם, ּומפרׁש הּצדיקים. את ׁשּמפחיד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשני,

ראׁש ואין ראׁשֹו, על יׁשּועה ּכֹובע הוי ְְֲֵֵֶֶַַָֹֹצדק

ראׁש קס) קיט (תהלים ׁשּנאמר אמת, ֱֱֶֶֶֶַָֹאּלא

ׁשּנאמר ׁשלֹום, אּלא אמת ואין אמת, ְְְֱֱֱֵֶֶֶֶֶַָָָּדבר

יהיה ואמת ׁשלֹום אם הלא יט) כ ְֱֲִִֶֶֶָֹ(מ"ב

הּכתּוב, יאמר ּכן אם וגו'. אּתהבימי ּתׁשּפט ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

אֹותם, ותּׂשיג צדק ּבֹו ותרּדף צדק ּדינ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשהּוא הּׁשני ּבּצדק הּבא לעֹולם ּתחיה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלמען

לּצּדיקים הּצפּון הּגדֹול האֹור והּוא עליֹון, ְְִִֶֶֶַַַַָָָצדק

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל עּזֹו והּוא לבא, ְִֶֶַָָָָֹֻלעתיד

ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּצדק הארץ את וירׁשּת ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוא,

יׂשראל: ְִֵֶֶָארץ

.‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï (‡Î)הּנטּוע אילן ּכל …ƒ«¿¬≈»ִַַָָָ

אּולי אׁשרה, יּקרא אלהים ּבית ּפתחי ְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹעל

יּקרא לעם, אֹותֹו מראה ּדר ׁשם, ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבעבּור

מּלׁשֹון (תהליםּכן, ּבמעּגלֹותי אׁשּורי ּתמ ְְְְֲִֵֶַַָֹ

אצל אילן יּטע ׁשּלא הּכתּוב יזהיר ה). ְִִִֵֶֶַַַָָֹיז

והדר ּכבֹוד ׁשהּוא ויחׁשב לנֹוי, ה' ְְְְְִֶַַָָָֹמזּבח
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(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑להקריב אחת, אבן לּׁשמיםמּצבת אפּלּו N�‡.עליה ¯L‡∑ּומזּבח אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְְֲִִִַַָ
לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה ׂשנאּה,אדמה עכׁשו האבֹות, ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ּפי על ואף ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים לעבֹודת חק אּלּו ׁשעׂשאּוה רמב"ן.מאחר ֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìBá äéäé øLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeîñ :àeä E ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי)ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ּדרׁשֹותאזהרה ׁשאר ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
קדׁשים ב)ּבׁשחיטת לו רמב"ן.(זבחים ְִִִַָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékéäìà ýåýé-øLà EE ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éðéòa òøä-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúðŸ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬

éäìà-ýåýé:Búéøa øáòì E §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ּכֹוכבים עבֹודת לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת רמב"ן.אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

‡C‰Ï:כב ÈÈ È�Ò Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב CÈÂ¯wÓ ‡„Áa C�Èa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מנהג ׁשהּוא ּבעבּור אֹותֹו ואסר הּׁשם. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָלמזּבח

ּבּתי ּבפתחי אילנֹות לטעת זרה עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָעֹובדי

(שופטים ׁשּנאמר ּוכענין ׁשּלהם, זרה ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָעבֹודה

ואת וגו' הּבעל מזּבח את והרסּת כה) ְְְְִֶֶַַַַַָָו

ּתכרת: עליו אׁשר ְֲֲִֵֶָָָָֹהאׁשרה

È"L¯Â,ּכתב,‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ïעליה לחּיבֹו ¿«ƒַָ…ƒ«¿¬≈»ְְֶַָָ

עֹובר עבדּה לא ואפּלּו נטיעתּה, ְְְֲִִִֵַַָָָָֹמׁשעת

עץ ּכל תּטע ולא נטיעתּה. על תעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹּבלא

ּולבֹונה לנֹוטע אזהרה ,אלהי ה' מזּבח ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאצל

אׁשרה ל תּטע לא יאמר ּכן ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹּבהר

הּבית ּבהר הּבֹונה אבל ה'. מזּבח אצל עץ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָוכל

אּלא אסר לא הּכתּוב ּכי מּדבריהם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסמכּתא

ּכל ל תּטע ולא אׁשרה ל תּטע לא ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹהּנטיעה,

:אלהי ה' מזּבח אצל ְֱִֵֵֶֶַֹעץ

.‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ (·Î)אבן מּצבת ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַ

לּׁשמים. אפּלּו עליה להקריב ‡L¯אחת ְְֲִִִֶַַַַַָָָ¬∆

,‡�Nלעׂשֹות צּוה אבנים ּומזּבח אדמה מזּבח »≈ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָ

על ואף לּכנענים, היתה חק ּכי ׂשנא זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹואת

עכׁשיו האבֹות, ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ְְֲִִֵֶַָָָָָָּפי

זרה, לעבֹודה חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׂשנאּה

האׁשרה הּכתּוב אסר ּכן, ואם רׁש"י. ְֲִִֵֵַַַָָָָָלׁשֹון

ׁשּכּונתֹו ּפי על אף הּבית, ּבהר נֹוטע ּכל ְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָואסר

מּפני ּוׁשניהם לּׁשמים, הּמּצבה ואסר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלּׁשמים,

הּזה, החק הבינֹותי לא אבל הּכנענים. ְֲֲֲִִִֶַַַַַָֹֹֻחּקת

ּבמּצבֹות ּגם ּבמזּבחֹות ּגם הּכנענּיים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַׁשהרי

את ונּתצּתם אֹומר ׁשהּכתּוב נֹוהגים, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָהיּו

ג), יב (לעיל מּצבֹותם את וׁשּברּתם ְְְְִִֵֶֶַַָָמזּבחֹותם

ּתׁשּברּון מּצבֹותם ואת ּתּתצּון מזּבחֹותם את ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכי

נאמר ואּולי מקֹום. ּבכל וכן יג), לד ְְְֵַַָָֹ(שמות

להם היה ולא ּבּמּצבֹות, הּכנענים ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהחזיקּו

להקטיר מּצבה ׁשם ׁשאין זרה עבֹודה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבית

ׁשּנאמר ּוכענין ראׁשּה, על ׁשמן ולּצק ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעליה

ּבית מּצבֹות את וּיֹוציאּו כו) י (מ"ב ִֵֵֶַַַַַּבּבעל

להקריב ּבמקצתן היּו הּמזּבחֹות אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּבעל,

ּבהם: ֶַָּגם

‰‡¯p‰Âהּׁש הּכנענים היּו ּכי טּופיםּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְְֲִִִֵַַַַָ

ּבּתי ּבכל עֹוׂשים זרה ְֲִֵַָָָָָּבעבֹודה

ואבן הּקרּבנֹות עליו להקריב מזּבח ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלהיהם

עליה לעמד הּבית ּפתח על מּוצבת ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגדֹולה

ּדר לאּׁשר לּה חּוצה נטּוע ואילן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹומרים

ּכן. עֹוׂשים הּנֹוצרים הּיֹום וגם ׁשם, ְְִִִֵַַַַָָהּבאים

מעׂשיהם ּכל ּומאס ׂשנא הּנכּבד הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּנה

רק הּׁשאיר ולא והאׁשרה, הּמּצבה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹואסר

יתּבר הּוא אׁשר הּקרּבנֹות צר ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמזּבח

ונעׂשה ׁשאמר לפניו רּוח נחת והיּו ּבהם, ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה

ּבעֹולם: זרה עבֹודה היֹות קדם מאז ְֱֲֵֶָָָָָָֹרצֹונֹו

(שמות צּוה הּׁשם ּכי ּבאּור, ׂשנא. אׁשר ְֲִִֵֵֵֶַַַָָוטעם

ואם לי, ּתעׂשה אדמה מזּבח כב) כא ְְֲֲִִִֶַַָָכ

ּבאּלה ּכי מׁשה ּובאר לי, ּתעׂשה אבנים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמזּבח

ּכל ּכי ׂשנאּה, ּכי הּמּצבה להֹוציא ְְְִִִֵֵַַַָָָֹיחּפץ,

ׁשּלא יׂשראל את וצּוה לפניו, ׂשנּואין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמעׂשיהם

נאמר לא יעקב ּבימי אבל ּכמעׂשיהם. ְֱֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹיעׂשּו

ּולכ ג), יח (ויקרא תלכּו לא ּובחּקתיהם ְְֲִֵֵֵֶַָֹֹֻעדין

ּכמנהג ׁשמים לׁשם ּבמּצבה מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהיה

מזּבח ואם מן מבארת מצוה זֹו והּנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹהעֹובדים.

(שם ּבּתֹורה ּׁשאמר מה אבל לי, ּתעׂשה ֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָאבנים

ּפסל הם לכם, תקימּו לא ּומּצבה ּופסל א) ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹכו

לעבֹודה הּמּצבה על הּפסל להֹוׁשיב ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּצבה

הּכתּוב. ּדּבר זרה עבֹודה ּבענין ׁשם ּכי ְְֲִִִֶַַָָָָָָָזרה,

תּתנּו לא מׂשּכית ואבן (שם) יאמר ְְְֲִִֶֶַַָֹֹאבל

מּפני לּׁשמים, אפּלּו עליה, להׁשּתחוֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבארצכם

ּכטעם ההם, לׂשּכּיֹות ּכעֹובד נראה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

העּמים: מחּקת ׁשהיא ֲִִֵֵֶַָָָֹֻהאׁשרה

Ú„Âקרנֹות ולֹו ּגבּה אבנים ּבנין הּוא מזּבח ּכי ¿«ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

יסֹודֹו על יעלּו וסֹובב, יסֹוד ולֹו ְְְְְֲֵַַַַארּבע,

אחת אבן והּמּצבה קרנֹותיו. ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומקריבים

אֹו עליה להקריב אֹו להקטיר ירימּוה ְְְְְְִִִֶַַָָָָּגדֹולה,

ה ּכעניןלהיֹות והּבמה עליה. עֹומדים ּכֹומרים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

מזּבח ועליה מקּבץ מעפר אֹותּה ועֹוׂשים ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻהר,

יקראּו וגבּה רם ּדבר ּכל ּכי ּבֹו, להקריב ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּבנּוי

על יד), יד (ישעיה עב ּבמתי על אעלה ֱֳֵֵֶֶַַָָכן,

האדם ּגב ּגם יג), לב (דברים ארץ ֳֵֶַַָָָָָּבמותי

כט). לג (שם תדר ּבמֹותימֹו על ּבמה, ְִִֵֵַָָָָֹיּקרא

ּגבענה הּמל וּיל ד) ג (מ"א הּכתּוב אמר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

עלֹות אלף הּגדֹולה הּבמה היא ּכי ׁשם ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹלזּבח

ההּוא: הּמזּבח על ׁשלמה ְְֲִֵֶַַַַַֹֹיעלה

¯·c Ïk 'Â‚Â EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï (‡)…ƒ¿««¡…∆…»»
.Ú¯ּדּבּור ידי על קדׁשים למפּגל אזהרה »ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּבׁשחיטת ּדרׁשֹות ׁשאר בֹו נדרׁשּו ועֹוד ְְְְְְִִִַָָָרע,

מבארת, מצוה זֹו והּנה רׁש"י. לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹקדׁשים,

(ויקרא מּומים ּבעלי הּׁשֹוחט על הזהיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשּכבר

ּכי והּקרֹוב, המפּגל. להֹוסיף וחזר כב), ְְְְִִֵַַַַָָכב

הּיׂשראלי ּבעבּור הּזאת האזהרה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָֹהחזיר

הּכהנים אבל ּבּׁשחיטה, יפּגל ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹהּמקריב

ּולכ אחת, ּבהתראה ודּים הם ּומּוזהרים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָזריזים

הּמקריבים: מּום החזיר ְֱִִִֶַַֹלא

.‡e‰ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk ÌÚËÂהּזבח ¿««ƒ¬«¡…∆ֶַַ

הּוא, ּבֹוזה לה' מׁשחת הּזֹובח ּכי ְִֵֶֶַַַַָָהּזה,

נֹוכל וארּור יד) א (מלאכי ּבקּבלה ְְֵַָָָָָּכאמּור

ועל אני. ּגדֹול מל ּכי לה' מׁשחת וזבח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונדר

ּברֹובע הּתֹועבה ּתהיה קמז) (ספרי הּמדרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָּפי

ּתֹועבֹות: ׁשהם ּומחיר ּבאתנן ְְְְְִִֵֵֶֶַַונרּבע

EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ‡ˆnÈ Èk („Œ·)ƒƒ»≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆
.CÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ּפרׁשּתי ּכבר ¬∆¡…∆…≈»ְְִֵַָ

ּבמׁשּפטים, ידּבר ּכאׁשר ּכי לב) יא ְְְֲִִִֵֶַַָ(לעיל

אֹו זרה ּבעבֹודה הּמׁשּפט ּתחּלה ְְְֲִִִַַַָָָָָיזּכיר

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` oey`x meil inei xeriy
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:„Á „È‰Ò»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמרּבעֹובדיה .EÈ¯ÚL „Á‡a,EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְְְֶַָָ¿««¿»∆¬∆¡…∆

ׁשאף ּבלבד, יׂשראל ּבארץ זה ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹולא

ענין אבל ּבסקילה. לארץ ּבחּוצה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהעֹובד

מן ּבאחת הּדבר יּמצא ּכי ׁשאמר ְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב,

ירחיב ּכאׁשר הּׁשם ל ׁשּיּתן הרחֹוקֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהערים

,ּגבּול zÚÓLÂאת EÏ „b‰Âעיר ּבאיזה ְְֶ¿À«¿¿»»¿»ְִֵֶ

וכאׁשר היטב, הּדבר ּתדרׁש ׁשם, אּתה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

הּׁשער אל אֹותם והֹוצאת אמת, ׁשהּוא ְֱֵֵֶֶֶַַַַָָּתדע

ד) (בפסוק ואמר ּוסקלּתם. ּבֹו ׁשעבד ְְְֶַַַַָָָההּוא

,Ï‡¯NÈa ˙‡f‰ ‰·ÚBz‰ ‰˙NÚ�אפּלּו לחּיב ∆∆¿»«≈»«…¿ƒ¿»≈ְֲִֵַ

(לעיל אמר הּנּדחת ּבעיר ּכי לארץ. ְְִִִֶַַַַָָָָּבחּוצה

אבל ,ּבקרּב הּזאת הּתֹועבה נעׂשתה טו) ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹיג

הזּכיר EÈ¯ÚL"ּכאן „Á‡a"ּבהוה ׁשּדּבר ְִִָ¿««¿»∆ִֵֶֶַֹ

הזּכיר ּכ ואחר ּפרׁשנּו, "Ï‡¯NÈa"ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַָ¿ƒ¿»≈

הצר ועֹוד יׂשראל. ּבכל זה ׁשּנֹוהג ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻללּמד

EÈ¯ÚL",לֹומר „Á‡a"ׁשער על ׁשּיּסקל ללּמד ַ¿««¿»∆ְִֵֵֶַַַַָ

נסקל לארץ ּבחּוצה ּכי ּבארץ, וזה ּבֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעבד

הּזֹו והּמצוה ּבֹו. ׁשּנּדֹון ּדין ּבית ּפתח ְְִִִֵֶֶַַַַָעל

זבח יט) כב (שמות אמר ׁשּכבר ְְֵֶֶֶַַָָֹֹמבארת

זמן, ּובכל מקֹום ּבכל והּוא יחרם, ְְְְֱֳִַָָָָָָֹלאלהים

להֹוסיף ּׁשּיצטר מה לבאר אֹותּה יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּולכ

הּנזּכר: ּבּדבר ויקּצר ְְִִִֵַַַַָָָָּבּמצוה,

ÏÚÂהזּכיר ּכי יּתכן האמת, ּדר„Á‡a" ¿«ְֱִִִִֵֶֶֶָָ¿««

"EÈ¯ÚLׁשאמר B˙È¯a",ּבעבּור ¯·ÚÏ" ¿»∆ֲֶַַָ«¬…¿ƒ

הּכתּוב יֹודיע ּביׂשראל. הּנעׂשית הּתֹועבה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוהיא

לארץ ּבחּוצה הּדר אבל הּברית, ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהּברית

הענין הזּכרּתי ּוכבר זרה, עבֹודה עֹובד ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּכאּלּו

כה): יח (ויקרא ֶַהּזה

.‰M‡ B‡ LÈ‡ ¯ÈkÊ‰Âּדעת קּלּות ּבעבּור ּכי ¿ƒ¿ƒƒƒ»ֲִַַַַ

זרה עבֹודה לעבד ּתתּפּתה ְֲֲִִֶַַָָָָָֹהאּׁשה

נׁשי והעד לפניה, ׁשּנעׂשה מֹופת אֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּבאֹות

ּבאֹוב הזּכיר וכן מד), פרק (ירמיה ְְְְְִִִֵָירמיהּו

אּׁשה" "אֹו כז) כ (ויקרא לרגילּותוידעֹוני ְְְִִִִִָ

יז) כב (שמות ׁשאמר ּכמֹו ּבהם, ְִֶֶַַָָָהּנׁשים

תחּיה: לא ְְֵֶַַָֹמכּׁשפה

È¯ÙÒ·eּבעבּור ּכי ּדרׁשּו, קמח) (שופטים ¿ƒ¿ƒְֲִַָ

יצאּו יד) יג (לעיל ּבמדיח ְְִֵֶַַָָׁשאמר

ּככה ההּוא הּדין ואין בלּיעל, ּבני ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנׁשים

ּבאיׁש ׁשוה ׁשהּוא ּבעֹובד לפרׁש הצר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻּבנׁשים,

וטעם ˆÈ˙Èe.ּובאּׁשה. ‡Ï ¯L‡:מפרׁש ְְִַַָ¬∆…ƒƒƒְָֹ

.ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L Èt ÏÚ (Â)«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
ל ּפרט לּמה ּבׁשנים עדּות מתקּימת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאם

עדּות ּׁשנים מה לׁשנים, ׁשלׁשה להּקיׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבׁשלׁשה,

זֹוממין נעׂשין ואין אחת, עדּות ׁשלׁשה אף ְְְֲִִֵֵַַַַַַָאחת

אחד נמצא אם וכן רׁש"י. לׁשֹון ּכּלן, ׁשּיּזמּו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻעד

והם ּבטלה, ּכּלּה העדּות ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְֵֵֵֵֶָָָָָֻמהם

ׁשעּקר ּבהזמתן, ממֹון ּומׁשּלמים נהרגים ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּכּלם

ּדבריהם ּבכל לׁשנים ׁשלׁשה להּקיׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

ה:): (מכות רּבֹותינּו ְֵַַַּכדעת

ÏÚÂׁשנים סעדיה, רב הּגאֹון אמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשנים. עדּות מקּבלי ׁשלׁשה אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָעדים,

אבל עדים. רק עדּות, קּבלת ּבּכתּוב ְֲִֵֵֵַַַַָָָואין

ּדיני עדּות ּכי ּבדינֹו, הּגאֹון ׁשּטעה לי ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּכמדּמה

עׂשרים ׁשל סנהדרין ּבפני רק תקּבל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻנפׁשֹות

ְָּוׁשלׁשה:

Ï·‡הּמת ׁשּיּומת לאמר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ¬»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

אֹו יֹותר, ׁשם ּכׁשאין עדים ׁשנים ּפי ְְִִִֵֵֵֶַַָעל

יאמר ׁשלׁשה. ׁשם יּמצאּון אם ׁשלׁשה ּפי ְְְִִִַַָָָָֹעל

הּדבר ּתדרׁש וׁשמעּת ל הּגד ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻהּכתּוב

והּנה ׁשם. הּנמצאים העדים ּכל ּפי על ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהיטב

ּבעבּורם נׁשלח ׁשלׁשה, ּבפני ׁשעבר ׁשמענּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאם

הּדין והּוא ּכּלם, ויעידּו ּדין לבית ְְְְִִִֵַָָָֻויבֹואּו

האמת, יתּברר ּכּלם ּדברי ּבׁשמענּו ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻלמאה,

ואינם להם ׁשהלכּו אֹו יֹותר ׁשם היּו לא ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹואם

ּדי: ּבׁשנים ׁשם, ְְִִִִַַָָנמצאים
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éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNòBà Léàä-úà E Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל ׁשּכן":הּמתרּגם טֹועה, ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

"ׁשערי"(ספרי)ׁשנינּו: ונאמר למּטה "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ותרּגּומֹו:למעלה, ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLàì únä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ
:ãçà ãò ét-ìò úîeé©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L∑מ מהאם לׁשנים, ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
עדּות ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּכּלםּׁשנים ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, רמב"ן.(מכות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻ

ÔB‰Ïג „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) C�Ècƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

ÔÈ„‰Òו ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמרּבעֹובדיה .EÈ¯ÚL „Á‡a,EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְְְֶַָָ¿««¿»∆¬∆¡…∆

ׁשאף ּבלבד, יׂשראל ּבארץ זה ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹולא

ענין אבל ּבסקילה. לארץ ּבחּוצה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהעֹובד

מן ּבאחת הּדבר יּמצא ּכי ׁשאמר ְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב,

ירחיב ּכאׁשר הּׁשם ל ׁשּיּתן הרחֹוקֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהערים

,ּגבּול zÚÓLÂאת EÏ „b‰Âעיר ּבאיזה ְְֶ¿À«¿¿»»¿»ְִֵֶ

וכאׁשר היטב, הּדבר ּתדרׁש ׁשם, אּתה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

הּׁשער אל אֹותם והֹוצאת אמת, ׁשהּוא ְֱֵֵֶֶֶַַַַָָּתדע

ד) (בפסוק ואמר ּוסקלּתם. ּבֹו ׁשעבד ְְְֶַַַַָָָההּוא

,Ï‡¯NÈa ˙‡f‰ ‰·ÚBz‰ ‰˙NÚ�אפּלּו לחּיב ∆∆¿»«≈»«…¿ƒ¿»≈ְֲִֵַ

(לעיל אמר הּנּדחת ּבעיר ּכי לארץ. ְְִִִֶַַַַָָָָּבחּוצה

אבל ,ּבקרּב הּזאת הּתֹועבה נעׂשתה טו) ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹיג

הזּכיר EÈ¯ÚL"ּכאן „Á‡a"ּבהוה ׁשּדּבר ְִִָ¿««¿»∆ִֵֶֶַֹ

הזּכיר ּכ ואחר ּפרׁשנּו, "Ï‡¯NÈa"ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַָ¿ƒ¿»≈

הצר ועֹוד יׂשראל. ּבכל זה ׁשּנֹוהג ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻללּמד

EÈ¯ÚL",לֹומר „Á‡a"ׁשער על ׁשּיּסקל ללּמד ַ¿««¿»∆ְִֵֵֶַַַַָ

נסקל לארץ ּבחּוצה ּכי ּבארץ, וזה ּבֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעבד

הּזֹו והּמצוה ּבֹו. ׁשּנּדֹון ּדין ּבית ּפתח ְְִִִֵֶֶַַַַָעל

זבח יט) כב (שמות אמר ׁשּכבר ְְֵֶֶֶַַָָֹֹמבארת

זמן, ּובכל מקֹום ּבכל והּוא יחרם, ְְְְֱֳִַָָָָָָֹלאלהים

להֹוסיף ּׁשּיצטר מה לבאר אֹותּה יׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּולכ

הּנזּכר: ּבּדבר ויקּצר ְְִִִֵַַַַָָָָּבּמצוה,

ÏÚÂהזּכיר ּכי יּתכן האמת, ּדר„Á‡a" ¿«ְֱִִִִֵֶֶֶָָ¿««

"EÈ¯ÚLׁשאמר B˙È¯a",ּבעבּור ¯·ÚÏ" ¿»∆ֲֶַַָ«¬…¿ƒ

הּכתּוב יֹודיע ּביׂשראל. הּנעׂשית הּתֹועבה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוהיא

לארץ ּבחּוצה הּדר אבל הּברית, ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָהּברית

הענין הזּכרּתי ּוכבר זרה, עבֹודה עֹובד ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּכאּלּו

כה): יח (ויקרא ֶַהּזה

.‰M‡ B‡ LÈ‡ ¯ÈkÊ‰Âּדעת קּלּות ּבעבּור ּכי ¿ƒ¿ƒƒƒ»ֲִַַַַ

זרה עבֹודה לעבד ּתתּפּתה ְֲֲִִֶַַָָָָָֹהאּׁשה

נׁשי והעד לפניה, ׁשּנעׂשה מֹופת אֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּבאֹות

ּבאֹוב הזּכיר וכן מד), פרק (ירמיה ְְְְְִִִֵָירמיהּו

אּׁשה" "אֹו כז) כ (ויקרא לרגילּותוידעֹוני ְְְִִִִִָ

יז) כב (שמות ׁשאמר ּכמֹו ּבהם, ְִֶֶַַָָָהּנׁשים

תחּיה: לא ְְֵֶַַָֹמכּׁשפה

È¯ÙÒ·eּבעבּור ּכי ּדרׁשּו, קמח) (שופטים ¿ƒ¿ƒְֲִַָ

יצאּו יד) יג (לעיל ּבמדיח ְְִֵֶַַָָׁשאמר

ּככה ההּוא הּדין ואין בלּיעל, ּבני ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנׁשים

ּבאיׁש ׁשוה ׁשהּוא ּבעֹובד לפרׁש הצר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻּבנׁשים,

וטעם ˆÈ˙Èe.ּובאּׁשה. ‡Ï ¯L‡:מפרׁש ְְִַַָ¬∆…ƒƒƒְָֹ

.ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L Èt ÏÚ (Â)«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
ל ּפרט לּמה ּבׁשנים עדּות מתקּימת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאם

עדּות ּׁשנים מה לׁשנים, ׁשלׁשה להּקיׁש ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבׁשלׁשה,

זֹוממין נעׂשין ואין אחת, עדּות ׁשלׁשה אף ְְְֲִִֵֵַַַַַַָאחת

אחד נמצא אם וכן רׁש"י. לׁשֹון ּכּלן, ׁשּיּזמּו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻעד

והם ּבטלה, ּכּלּה העדּות ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְֵֵֵֵֶָָָָָֻמהם

ׁשעּקר ּבהזמתן, ממֹון ּומׁשּלמים נהרגים ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּכּלם

ּדבריהם ּבכל לׁשנים ׁשלׁשה להּקיׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

ה:): (מכות רּבֹותינּו ְֵַַַּכדעת

ÏÚÂׁשנים סעדיה, רב הּגאֹון אמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשנים. עדּות מקּבלי ׁשלׁשה אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָעדים,

אבל עדים. רק עדּות, קּבלת ּבּכתּוב ְֲִֵֵֵַַַַָָָואין

ּדיני עדּות ּכי ּבדינֹו, הּגאֹון ׁשּטעה לי ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּכמדּמה

עׂשרים ׁשל סנהדרין ּבפני רק תקּבל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻנפׁשֹות

ְָּוׁשלׁשה:

Ï·‡הּמת ׁשּיּומת לאמר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ¬»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

אֹו יֹותר, ׁשם ּכׁשאין עדים ׁשנים ּפי ְְִִִֵֵֵֶַַָעל

יאמר ׁשלׁשה. ׁשם יּמצאּון אם ׁשלׁשה ּפי ְְְִִִַַָָָָֹעל

הּדבר ּתדרׁש וׁשמעּת ל הּגד ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻהּכתּוב

והּנה ׁשם. הּנמצאים העדים ּכל ּפי על ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהיטב

ּבעבּורם נׁשלח ׁשלׁשה, ּבפני ׁשעבר ׁשמענּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָאם

הּדין והּוא ּכּלם, ויעידּו ּדין לבית ְְְְִִִֵַָָָֻויבֹואּו

האמת, יתּברר ּכּלם ּדברי ּבׁשמענּו ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻלמאה,

ואינם להם ׁשהלכּו אֹו יֹותר ׁשם היּו לא ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹואם

ּדי: ּבׁשנים ׁשם, ְְִִִִַַָָנמצאים
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(æ)íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàä©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìúéìòå zî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑(פד סנהדרין ּבין(ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»ֵ

טהֹור לדם טמא ÔÈ„Ï.ּדם ÔÈcŒÔÈa∑חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚�Ï.ּבין Ú‚� ÔÈ·e∑טהֹור לנגע טמא נגע È¯·c.ּבין ְֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈
˙·È¯∑מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ÈÏÚÂ˙.ׁשּיהיּו zÓ˜Â∑(פו (סנהדרין ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»¿»ƒ»

הּמקּדׁש ׁשּבית הּמקֹומֹותמלּמד מּכל רמב"ן.ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−
:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰∑לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)ּכׁשאר אינֹו אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְֲִִֵָ
ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו .ׁשֹופטים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(é)àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´©½
:EeøBé øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬«

(àé)eøîàé-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNe§«Ÿ

i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי)על ל ׁשאֹומר ׁשּכן וכל ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׂשמאל ׂשמאל, ועל ימין, רמב"ן.ימין, ְְְִִַָָֹֹ

dÏË˜ÓÏז ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

Óc‡ח ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט Èc ‡�ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„¿ƒ»

ÔÓי CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא ‡�Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙·¯ È¯·c (Á)חלּוקים העיר חכמי ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ…ְְֲִִִֵֶַָ

מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּדבר,

אּונקלּוס. ּדעת והיא רׁש"י, לׁשֹון מזּכה, ְְְְְִִֶֶַַַַָוזה

נכֹון: ְֵֶָואינּנּו

Ï·‡,(קנב שופטים (ספרי מדרׁשֹו ÔÈaּכפי ¬»ְְִִָ≈

,Ì„Ï Ìcּולדם יֹולדת לדם נּדה ּדם ּבין »¿»ְְִֵֶֶַַַָ

ÔÈ„Ï,זבה. ÔÈc ÔÈaלדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ָָ≈ƒ¿ƒְִִֵֵֵָ

מּכֹות. לדיני Ú‚�Ï,נפׁשֹות Ú‚� ÔÈ·eנגעי ּבין ְְִֵַָ≈∆«»∆«ְִֵֵ

ּבגדים. לנגעי ּבּתים לנגעי ¯B·È˙,אדם È¯·c ְְְְְִִִִֵֵָָָָƒ¿≈ƒ

וטהרת העגלה ועריפת הּסֹוטה ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָהׁשקאת

ְַָֹהמצרע:

‰p‰Âל והּלמ"ד ּובין, ּתׁשּמׁשטעמֹו דעּתם ¿ƒ≈ְְְְֲֵֵֶַַַַָָ

ּבדין, ּדין ּבדם ּדם ּבין ּבי"ת, ְְְִִֵֵָָּכמֹו

הּדמים מּכל ּבאחד לּמׁשּפט ּדבר ׁשּיּפלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר

העיר ׁשם לּוז וכמֹוהּו הּדינין, מּכל ְְִִִִֵֶַָָָָּובאחד

נגפֹו ּבראׁשֹונה, יט) כח (בראשית ְִִָָָָָלראׁשֹונה

יח) כא (דהי"ב מרּפא לאין לחלי ּבמעיו ְְְֳִֵֵֵַָָה'

לכּכרים טֹוב זהב ויחּפהּו מרּפא. ּבאין ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹּבחלי

אֹו רּבים. וכן ּבכּכרים, ח) ג (שם מאֹות ְְִִִֵֵֵַָׁשׁש

לכל ּדין ּבין הּדמים לכל ּדם ּבין ְְֲִִֵֵַַַָָָטעמֹו,

מאחיכם עליכם יבֹוא אׁשר ריב וכל וכן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּדינין,

Ì„Ï Ìc ÔÈaלחּקים למצוה ּתֹורה ּבין ≈»¿»ְְְִִֵָָֻ

לה' יאׁשמּו ולא אתם והזהרּתם ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּולמׁשּפטים

י): יט (שם

ÈÙÎe,ּפׁשּוטֹו,Ì„Ï Ìc ÔÈaרציחֹות ענין ּבין ¿ƒְ≈»¿»ְְִִֵַ

ּדברי ּכל וחּבּורה, ּפצע אֹו ממֹון ּדיני ְְִִֵֵֶַַָָָאֹו

ּבהוה, הּכתּוב ודּבר .בׁשערי יהיּו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹריבֹות

יֹותר הּמחלֹוקֹות יהיּו הּמׁשּפטים ּבעניני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָּכי

ּבכּלם, ׁשוה הּזקן ּדין אבל ההֹוראֹות. ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשאר

הּתֹורה ּפי על ועׂשית יא) (פסוק אמר ְְִִַַַָָָָָּולכ

לּׁשאר ּתרמז "הּתֹורה" ּכי הּמׁשּפט, ְְְְִִִִַַַָָָֹועל

ַָההֹוראֹות:

.Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ (‡È)על ל אֹומר אם אפּלּו »ƒ¿…ְֲִִֵַ

ׁשהּוא ׂשמאל על אֹו ׂשמאל ׁשהּוא ְְְִֶֶַֹֹימין

ּבלּב ּתחׁשב אפּלּו וענינֹו, רׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹימין,

ּכאׁשר ּבעיני ּפׁשּוט והּדבר טֹועים, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּתעׂשה ,לׂשמאל ימינ ּבין יֹודע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹאּתה

הּגמּור החלב אֹוכל אי ּתאמר ואל ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמצותם,

ּתאמר אבל הּזה, הּנקי האיׁש אהרג אֹו ֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזה

הּמצוֹות על המצּוה האדֹון אֹותי צּוה ְְִִִֶַַַַָָָָּכ

יֹורּוני אׁשר ּככל מצוֹותיו ּבכל ְְְֱֲִִֶֶֶֶָָֹׁשאעׂשה

ועל יבחר אׁשר ּבּמקֹום לפניו ְְְְֲִִֶַַַָָָָהעֹומדים

יטעּו,מׁשמעּות אפּלּו הּתֹורה לי נתן ּדעּתם ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּביֹום ּגמליאל רּבן עם יהֹוׁשע רּבי ּכענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻוזה

כה.): (ר"ה ּבחׁשּבֹונֹו להיֹות ׁשחל ְְְִִִֶֶַָהּכּפּורים

C¯ˆ‰Âּכי מאד, ּגדֹול צר הּזאת ּבּמצוה ¿À¿«ְְִִֶַַָָֹֹֹ

הּוא וידּוע ּבכתב, לנּו נּתנה ְְְִִַַַָָָָהּתֹורה

הּנֹולדים, הּדברים ּבכל הּדעֹות יׁשּתּוּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּכּמה הּתֹורה ותעׂשה הּמחלקֹות ירּבּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנה

לבית ׁשּנׁשמע הּדין, הּכתּוב לנּו וחת ְְְִִֵֶַַַַָָָּתֹורֹות.

אׁשר ּבּמקֹום הּׁשם לפני העֹומד הּגדֹול ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּדין

הּתֹורה, ּבפרּוׁש לנּו ּׁשּיאמרּו מה ּבכל ְְְְִֵֶַַַָָָֹיבחר

מּפי ּומׁשה עד מּפי עד ּפרּוׁשֹו ׁשּקּבלּו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶּבין

הּמקרא מׁשמעּות לפי ּכן ׁשּיאמרּו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹהּגבּורה,

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

(áé)ïäkä-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ
ì ãîòäéäìà ýåýé-úà íL úøLúîe èôMä-ìà Bà E ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä̈¦´©½¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨¨−¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגלּומממּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß lel` 'a ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨

:éúáéáñ øLà íéBbäרמב"ן ©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNéäìà ýåýé øçáé øLà Cìî EBa E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éçà áøwîéìò íéNz Eéìò úúì ìëeú àì Cìî EE ¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä E ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, אם(ּגיטין מּובן וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן לְך מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מלְך מּנּוי ׁשּמצות ו)ּכן, א, לעצמֹו(אבֹות למצא מצליח ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. לָך עׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' אהבת לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרב.

מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון (עׂשה ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹוְך ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּומּמילא

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), ְְְִַַַַָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

jlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום (יז, �ִָ�ָ�ֶ��ֶֶ
היא ּדלכאֹורה מאסּו". "אֹותי – מלְך" לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה

למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאידְך לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹאחת

מלְך? להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאת

"אלמלא הּמׁשנה וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מלְך ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשּכן מסּפיק, זה אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמֹוראּה

מלְך ּבמּנּוי צרְך אין ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדרְך יתנהג הּמלְך יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ"העין

להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמלְך אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּנ"ל,

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי

Ïa˜Ï‡יב ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נֹותן הּוא ׁשּלהם הּדעת על ּכי ּכּונתּה, ִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ּבעיני יהיה אפּלּו הּתֹורה, להם לנּו) ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ(ס"א

ל ׁשּיׁש ׁשּכן וכל ּבׂשמאל, הּימין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹּכמחליף

ּכי ימין, ׁשהּוא ימין על אֹומרים ׁשהם ְְְְִִִִֵֶֶַַֹלחׁשב

את יעזב ולא מקּדׁשֹו מׁשרתי על הּׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹרּוח

ּומן הּטעּות מן נׁשמרּו לעֹולם ְְֲִִִִַָָָָחסידיו,

אפּלּו קנד) (שופטים ספרי ולׁשֹון ְְְֲִִִִַָהּמכׁשֹול.

ועל ׂשמאל ׁשהּוא הימין על ּבעיני ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹמראין

להם: ׁשמע ימין ׁשהּוא ְְְִֶֶַָֹׂשמאל

.CÏÓ ÈÏÚ ‰ÓÈN‡ z¯Ó‡Â („È)ּדעת על ¿»«¿»»ƒ»»«∆∆ַַַ

כ:) סנהדרין סז, ראה (ספרי ֵַרּבֹותינּו

והיא ,מל עלי אׂשימה אמר וּתאמר ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו

ירּוׁשה אחר ּכן לֹומר אֹותנּו ׁשיחּיב עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָמצות

(להלן לגּג מעקה ועׂשית ּכלׁשֹון ְְְֲִִִִֶֶַַָָָויׁשיבה,

והזּכיר וזּולתם. ח), מצוה"z¯Ó‡Â",כב ּכי ְְְִִָָ¿»«¿»ְִִָ

הּׁשֹופט ואל הלוּים הּכהנים לפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיבֹואּו

:מל עלינּו ׁשּנׂשים רצֹוננּו להם ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹויאמרּו

ÈÙÏeעל מרמיזֹותיו זה ׁשּגם עֹוד, דעּתי ¿ƒְְִִִֶֶַַַָ

ׁשאּול את להם ּכׁשּׁשאלּו היה ׁשּכן ְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָהעתידֹות,

מל לנּו ׂשימה ה) ח (ש"א לׁשמּואל ְְִִֵֶֶָָָאמרּו

כ) (פסוק ׁשם ּכתּוב וכן הּגֹוים, ּככל ְְְְִֵֵַָָָָלׁשפטנּו

מלּכנּו ּוׁשפטנּו הּגֹוים ּככל אנחנּו ּגם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָוהיינּו

"ּככל ּבמצוה הּתֹורה ׁשּתאמר ּטעם מה ּכי ְְְִִֶַַַַַָָָֹוגו',

ראּוים יׂשראל ואין סביבֹותי", אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּגֹוים

זה אבל עולה, ּבעֹוׂשי לקּנא ולא מהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹללמד

ּבּלׁשֹון הּפרׁשה ּבאה ּולכ ׁשּיהיה, לענין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָרמז

כה): ד (לעיל ּכבר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַָהּבינֹוני,



לז mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

(áé)ïäkä-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ
ì ãîòäéäìà ýåýé-úà íL úøLúîe èôMä-ìà Bà E ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä̈¦´©½¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨¨−¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגלּומממּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß lel` 'a ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨

:éúáéáñ øLà íéBbäרמב"ן ©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNéäìà ýåýé øçáé øLà Cìî EBa E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éçà áøwîéìò íéNz Eéìò úúì ìëeú àì Cìî EE ¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä E ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, אם(ּגיטין מּובן וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן לְך מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מלְך מּנּוי ׁשּמצות ו)ּכן, א, לעצמֹו(אבֹות למצא מצליח ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. לָך עׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' אהבת לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרב.

מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון (עׂשה ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹוְך ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּומּמילא

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), ְְְִַַַַָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

jlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום (יז, �ִָ�ָ�ֶ��ֶֶ
היא ּדלכאֹורה מאסּו". "אֹותי – מלְך" לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה

למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאידְך לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹאחת

מלְך? להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאת

"אלמלא הּמׁשנה וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מלְך ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשּכן מסּפיק, זה אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמֹוראּה

מלְך ּבמּנּוי צרְך אין ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדרְך יתנהג הּמלְך יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ"העין

להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמלְך אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלהּנ"ל,

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי

Ïa˜Ï‡יב ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נֹותן הּוא ׁשּלהם הּדעת על ּכי ּכּונתּה, ִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ּבעיני יהיה אפּלּו הּתֹורה, להם לנּו) ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ(ס"א

ל ׁשּיׁש ׁשּכן וכל ּבׂשמאל, הּימין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹּכמחליף

ּכי ימין, ׁשהּוא ימין על אֹומרים ׁשהם ְְְְִִִִֵֶֶַַֹלחׁשב

את יעזב ולא מקּדׁשֹו מׁשרתי על הּׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹרּוח

ּומן הּטעּות מן נׁשמרּו לעֹולם ְְֲִִִִַָָָָחסידיו,

אפּלּו קנד) (שופטים ספרי ולׁשֹון ְְְֲִִִִַָהּמכׁשֹול.

ועל ׂשמאל ׁשהּוא הימין על ּבעיני ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹמראין

להם: ׁשמע ימין ׁשהּוא ְְְִֶֶַָֹׂשמאל

.CÏÓ ÈÏÚ ‰ÓÈN‡ z¯Ó‡Â („È)ּדעת על ¿»«¿»»ƒ»»«∆∆ַַַ

כ:) סנהדרין סז, ראה (ספרי ֵַרּבֹותינּו

והיא ,מל עלי אׂשימה אמר וּתאמר ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו

ירּוׁשה אחר ּכן לֹומר אֹותנּו ׁשיחּיב עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָמצות

(להלן לגּג מעקה ועׂשית ּכלׁשֹון ְְְֲִִִִֶֶַַָָָויׁשיבה,

והזּכיר וזּולתם. ח), מצוה"z¯Ó‡Â",כב ּכי ְְְִִָָ¿»«¿»ְִִָ

הּׁשֹופט ואל הלוּים הּכהנים לפני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּיבֹואּו

:מל עלינּו ׁשּנׂשים רצֹוננּו להם ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹויאמרּו

ÈÙÏeעל מרמיזֹותיו זה ׁשּגם עֹוד, דעּתי ¿ƒְְִִִֶֶַַַָ

ׁשאּול את להם ּכׁשּׁשאלּו היה ׁשּכן ְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָהעתידֹות,

מל לנּו ׂשימה ה) ח (ש"א לׁשמּואל ְְִִֵֶֶָָָאמרּו

כ) (פסוק ׁשם ּכתּוב וכן הּגֹוים, ּככל ְְְְִֵֵַָָָָלׁשפטנּו

מלּכנּו ּוׁשפטנּו הּגֹוים ּככל אנחנּו ּגם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָוהיינּו

"ּככל ּבמצוה הּתֹורה ׁשּתאמר ּטעם מה ּכי ְְְִִֶַַַַַָָָֹוגו',

ראּוים יׂשראל ואין סביבֹותי", אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּגֹוים

זה אבל עולה, ּבעֹוׂשי לקּנא ולא מהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹללמד

ּבּלׁשֹון הּפרׁשה ּבאה ּולכ ׁשּיהיה, לענין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָרמז

כה): ד (לעיל ּכבר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַָהּבינֹוני,
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והּמלך הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא יׂשראל,ועל־ּדרְך־זה לבני יתּברְך מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ִֵֶֶַָׁשּיׁש

הּבּטּול להם ּכׁשּיׁש ב) יתּברְך. אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשיְך למלְך זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָא)

מּצד־עצמם. מּמדרגתם ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשיְך הּמלך ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּיראה,

ּכדי רק למלְך ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה

הרי ּבלעֹו", חּיים רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו "מלְך ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלהמׁשיְך

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

סּבה מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון מלְך", לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

ּבתפקיד הּׁשנּיה לּדרּגה ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד מלְך, עליו למּנֹות צריְך מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּתהיה,

רמב"ןהּמלְך. ֶֶַ
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:ãBò äfä Cøca©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּכמֹו(סנהדרין מּׁשם, ּבאים ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשלמה י)ׁשּנאמר ּומאה(מלכים-א ּבחמּׁשים וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה :". ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
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עֹוד: הּזה ּבּדרְך לׁשּוב תספּון ֶֽ�ֶַ�ֶַ�ָ�ִֹֹֽ�לא
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה לדעת(מצות הּמגּנים ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

ַָהּתֹורה".

הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מלְך סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי

הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים כה)ׁשּבארץ הלכה יב, פרק ביאה אסורי ׁשהרי(הלכות מצרים, ּבארץ הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּגם חל ׁשהאּסּור ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ועוד)ּבּזמן ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַָָ

הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן "ואף־על־ּגב(אבן־העזר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ּפֹורׁש הּוא הרי ׁשּמתּגּיר אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּדבוּדאי

מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמהם,

ּפריׁש". מרּוּבא ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָונמצא

מעּוט, ׁשהם ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה

מצרּיים. ׁשאינם ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי רמב"ןהרי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

È˙טז ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÂË)עלוטעם ּבֹו. אלהי ה' יבחר אׁשר ְְֱֲִֶֶַַַַֹ

ּפי על נבחר ׁשּיהיה המפרׁשים, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּדעת

הּכתּוב יצּוה האּורים. ּבמׁשּפט אֹו ÌÈNzנביא ְְְִִִֶַַַָָָ»ƒ

,Ba EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Á·È ¯L‡ CÏÓ EÈÏÚהּוא ּכי »∆∆∆¬∆ƒ¿«¡…∆ִ

אּתה: ולא ְְִַַָֹיבחר

(Ê�˜ ÌÈËÙÂ˘) È¯ÙÒ·e,EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN ¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆

,CÏÓ.ּתחּתיו אחר מנה ולאCÏÓמת ∆∆ְְֵֵֵַַָ∆∆ְֹ

‡EÈ‰Ï,מלּכה. '‰ ¯Á·È ¯L‡אם נביא. ּפי על ְַָ¬∆ƒ¿«¡…∆ִִִַָ

להזהיר ּטעם מה ‡LÈּכן EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" ְְִֵַַַַ…«»≈»∆ƒ

,"È¯Î�לדעת אבל ּבנכרי. יבחר לא והּׁשם »¿ƒְְְְְֲִִֵַַַַָָֹ

ׂשֹום יאמר נסּתר, ּתנאי הּזה ּבּכתּוב יׁש ְְִֵֵֶַַַַַָָֹרּבֹותינּו

ּתּוכל אם ּבֹו, הּׁשם ׁשּיבחר הּמל עלי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּתׂשים

איׁש אבל ּבּנביאים, הּׁשם ׁשּיענ ּכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

לעֹולם: עלי לתת תּוכל לא ְְִֵֶַָָָָֹנכרי

ÏÚÂ,אמרּו הּפׁשט ּדרCÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN ¿«ְְֶֶַָָ»ƒ»∆∆∆

[Ba EÈ‰Ï‡] '‰ ¯Á·È ¯L‡אׁשר ולא ¬∆ƒ¿«¡…∆ְֲֶֹ

ּביׂשראל ּבחר הּוא ּכי (ּבֹו) ,אלהי ה' ְְֱִִֵֵֶַָָָֹׂשנא

העּמים מּקרב ולא מּבחריו הּמֹול ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻולהיֹות

ׂשנא: ֲֵֶָאׁשר

ÈzÚ„Âטעם ּכי הּפׁשט, ּבדר"¯Á·È ¯L‡" ¿«¿ƒְְִֶֶַַַָ¬∆ƒ¿«

האלהים מאת עּמים על מֹול ֱִִֵֵֵֶַַָָֹׁשּכל

ׁשּליט ּדי כט) ד (דניאל ׁשּכתּוב ּכענין לֹו, ְְִִִִֶַַָהיא

יּתנּנּה, יצּבא ּדי ּולמן אנׁשא ּבמלכּות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעּלאה

מן ּגרּגּותא ריׁש אפּלּו צא:) (ב"ב אמרּו ְְְֲִִֵַָָָוכ

עלי ּתׂשים ׂשֹום יאמר ליּה, מֹוקמי ְְִֵֵֶַַָָָֹׁשמיא

,ׁשּימל הּׁשמים מן נגזר יהיה אׁשר ּכל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹמל

ּומׁשּפחּתֹו יׂשראל ׁשבטי מקטּני הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָואם

עלי תמלי לא נכרי איׁש אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהּצעירה,

אׁשר "הּמקֹום הּפׁשט ּדר על וכן ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם.

ּבית ׁשם ׁשּיבנּו ּכל ּבֹו", אלהי ה' ְְֱִִֵֶֶַָָֹיבחר

ה': מרצֹון הּכל לה' ְְִֵַַַָֹהּמקּדׁש

.ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï (ÊË)מרּכבּתֹו ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְֵֶֶַָ

מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹּכדי

כט) י (מ"א ׁשּנאמר מּׁשם, ּבאים ֱִִִֶֶֶַַָָׁשהּסּוסים

ּכסף, מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוּתעלה

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּכי ּבזה, לי והקׁשה רׁש"י. ְְְְִִִִִֶַַָָָָֻלׁשֹון

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

(æé)àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ
:ãàî Bl-äaøé©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL� BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא ו(ש"ב מעט, "ואם אספה: ¿…«¿∆»ƒְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וכהנה" ּכהנה ּל.„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאפסניא)לאכסניאאּלא אחרים: .(ספרים ְְֵֵָָָָ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

(çé)äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰�LÓŒ˙‡∑(שם ּתֹורה:(סנהדרין ספרי ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵָ
ׁשּנּון לׁשֹון מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאחת

.ודּבּור ְִ

(èé)äàøéì ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ
ì åéäìà ýåýé-úàúàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ

:íúNòì älàä íéwçä-úàå§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑רמב"ן.ּכמׁשמעֹו ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§¨−¨¦´
éøàé ïòîì ìåàîNeåéðáe àeä Bzëìîî-ìò íéîé C §®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈

ñ :ìàøNé áø÷a§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑,לאו ׁשֹומע אּתה הן וכןמּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשמּואל: לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, י)מצינּו ּוכתיב(שמואל-א עֹולֹות", להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים יג)"ׁשבעת :(שם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"וּיֹוחל

tÒÎÂ‡יז daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL� dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B�·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתה אי ליׁשיבה פ"א) (סוף סנהדרין ְְְִִִִֶַַָָּבסֹוף

לפרקמטיא לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחֹוזר

מּׁשם ויקנה הּמל יׁשלח ואם הארץ, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָולכּבׁש

ּומּתר: זֹו היא סחֹורה והרכב, ְְִִֶֶַָָָֻהּסּוסים

ÔÎzÈÂהזהיר ּכי הּכתּוב ׁשּדרBÏ ‰a¯È ‡Ï ¿ƒ»≈ְִִִֶֶֶַָ…«¿∆

,ÌÈÒeÒאֹו ׁשנער ּומארץ מארצֹו אפּלּו ƒְְֲִִֵֵֶֶַָ

רכבֹו על יבטח ׁשּלא הּמּתרת, סחֹורה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻּבדר

יהיה אבל מאד, עצמּו ּכי ּפרׁשיו ועל רב ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּכי

על הזהיר ּכ ואחר אלהיו. ּבּׁשם ְְְֱִִִֵַַַַַָָֹמבטחֹו

ׁשּיהיּו מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל

יֹוׁשבים מקנה ׂשרי ּומעּמֹו מעבדיו ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלֹו

ׁשּנאמר ּכענין סּוס, הרּבֹות למען הרכב ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבערי

הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת יט) ט (מ"א ְְְְִִֵֵַָָֹֹּבׁשלמה

וכן וגו', הרכב ערי ואת לׁשלמה היּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאׁשר

כח) י (שם ׁשאמר ּכמֹו ּבמצרים, לֹו ְְְִִֶַַָָהיּו

ּומקוה מּמצרים לׁשלמה אׁשר הּסּוסים ְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹֹּומֹוצא

להֹוציא רּׁשאי אדם היה ׁשּלא וגו'. הּמל ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹסחרי

מצרים, מל ּברׁשּות ׁשּלא סּוסים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַֹמּמצרים

לׁשלמה ּפרעה ונתן מהם, מכס לֹו נֹותנים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹוהיּו

ו ּכרצֹונֹו הּוא ׁשּיֹוציא לֹומר הּסּוסים הּואמֹוצא ְְִִִֶַַָ

ׁשּלֹו, הּמכס ויהא ירצה לאׁשר הרׁשּות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיּתן

קֹונים ּבמצרים עֹומדים הּסֹוחרים ׁשם לֹו ְְְְֲִִִִִַַָָוהיּו

ּכרצֹונֹו, אדֹוניהם אל וׁשֹולחים ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַָֻהּסּוסים

והּוא הארץ, מלכי לּׁשאר האחרים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּומֹוכרים

החּתים מלכי לכל וכן כט) פסוק (שם ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשאמר

ידי על ּכלֹומר יֹוצאּו, ּבידם ארם מלכי ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָּולכל

הּמכס: יּתנּו ולֹו אֹותם יֹוציאּו ׁשלמה ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹסֹוחרי

.˜¯ ÌÚËÂמל עלי ׁשּתׂשים ּפי על אף לֹומר ¿«««ִִֶֶֶֶַַַָָ

יהיה לא רק ,סביבֹותי אׁשר הּגֹוים ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹּככל

הם, יעׂשּו ּכאׁשר סּוסים ירּבה ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּכמלכיהם,

סּוסים להם הרּבֹות למען ּבמלכים חפצם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ִָָּופרׁשים:

.ÌÎÏ ¯Ó‡ '‰Â ÌÚËÂלכם אֹומר הּׁשם ּכי ¿«««»«»∆ִֵֵֶַָ

וכן מצרים. ּבדר לׁשּוב תֹוסיפּון ְְְִִִֵֶֶֶַָֹׁשּלא

ׁשהּוא טז), ה (לעיל אלהי ה' צּו ְֱֲִֶֶֶַֹּכאׁשר

כן לי ׁשאמר לכם", "אמר אֹו ּכן. אֹות ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמצּוה

ה' אמר ּכה מׁשה וּיאמר ּכדר אתכם, ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלצּוֹות

ד): יא (שמות וגו' הּלילה ְֲַַַָּכחצֹות

ÏÚÂ(ה"א פ"ה סוכה (ירושלמי רּבֹותינּו ּדר ¿«ֵֶֶַ

לא הּיֹום מצרים את ראיתם ּכאׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַַֹּכי

יג), יד (שמות עֹולם עד עֹוד לראֹותם ְִִַָָתֹוסיפּו

ׁשּלא לכם אמר וה' הזּכיר ּומׁשה ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמצוה,

ּפרׁשּתיו ּוכבר עֹוד, הּזה ּבדר לׁשּוב ְְִִֵֶֶֶַַַָָתֹוסיפּון

(שם):

ÌÚËÂהּמצרים ׁשהיּו מּפני הּזאת, הּמצוה ¿««ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּכמֹו מאד, לה' וחטאים רעים ְְְְֲֲִִִַַַַָָֹוהּכנענים

אׁשר מצרים ארץ ּכמעׂשה ג) יח (ויקרא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָׁשאמר

וגו', ּכנען ארץ ּוכמעׂשה תעׂשּו לא ּבּה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָֹיׁשבּתם

מּמעׂשיהם, יׂשראל ילמדּו ׁשּלא ה' רצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוהּנה

ואמר טז) כ (להלן נׁשמה ּכל ּבּכנענים ְְְְְֲִִִַַַָָָָוהכרית

והזהיר ,ּבארצ יׁשבּו לא לג) כג ְְְְְְִִֵַֹ(שמות

ּבאר ׁשם אנחנּו נׁשב ׁשּלא צם:ּבמצרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.BnÚ ‰˙È‰Â (ËÈ),הּנזּכרת ·B,הּתֹורה ‡¯˜Â ¿»¿»ƒְִֶֶַַָ¿»»

האמת, ּדר ועל הּנזּכר. È‰Â˙‰ּבּספר ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»¿»

,BnÚנתן וה' ּכדר עּמֹו, ּתהיה עצמּה הּתֹורה ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

וּיׁשב ואֹומר, כו), ה (מ"א לׁשלמה ְְְִֵֵֶַָָֹֹחכמה

כג): כט (דהי"א למל ה' ּכּסא על ְְִֵֶֶַֹֹׁשלמה



לט mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ipy meil inei xeriy

(æé)àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ
:ãàî Bl-äaøé©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL� BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא ו(ש"ב מעט, "ואם אספה: ¿…«¿∆»ƒְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וכהנה" ּכהנה ּל.„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאפסניא)לאכסניאאּלא אחרים: .(ספרים ְְֵֵָָָָ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

(çé)äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰�LÓŒ˙‡∑(שם ּתֹורה:(סנהדרין ספרי ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵָ
ׁשּנּון לׁשֹון מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאחת

.ודּבּור ְִ

(èé)äàøéì ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ
ì åéäìà ýåýé-úàúàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ

:íúNòì älàä íéwçä-úàå§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑רמב"ן.ּכמׁשמעֹו ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§¨−¨¦´
éøàé ïòîì ìåàîNeåéðáe àeä Bzëìîî-ìò íéîé C §®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈

ñ :ìàøNé áø÷a§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑,לאו ׁשֹומע אּתה הן וכןמּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשמּואל: לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, י)מצינּו ּוכתיב(שמואל-א עֹולֹות", להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים יג)"ׁשבעת :(שם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"וּיֹוחל

tÒÎÂ‡יז daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL� dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B�·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתה אי ליׁשיבה פ"א) (סוף סנהדרין ְְְִִִִֶַַָָּבסֹוף

לפרקמטיא לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחֹוזר

מּׁשם ויקנה הּמל יׁשלח ואם הארץ, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָולכּבׁש

ּומּתר: זֹו היא סחֹורה והרכב, ְְִִֶֶַָָָֻהּסּוסים

ÔÎzÈÂהזהיר ּכי הּכתּוב ׁשּדרBÏ ‰a¯È ‡Ï ¿ƒ»≈ְִִִֶֶֶַָ…«¿∆

,ÌÈÒeÒאֹו ׁשנער ּומארץ מארצֹו אפּלּו ƒְְֲִִֵֵֶֶַָ

רכבֹו על יבטח ׁשּלא הּמּתרת, סחֹורה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻּבדר

יהיה אבל מאד, עצמּו ּכי ּפרׁשיו ועל רב ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּכי

על הזהיר ּכ ואחר אלהיו. ּבּׁשם ְְְֱִִִֵַַַַַָָֹמבטחֹו

ׁשּיהיּו מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל

יֹוׁשבים מקנה ׂשרי ּומעּמֹו מעבדיו ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלֹו

ׁשּנאמר ּכענין סּוס, הרּבֹות למען הרכב ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבערי

הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת יט) ט (מ"א ְְְְִִֵֵַָָֹֹּבׁשלמה

וכן וגו', הרכב ערי ואת לׁשלמה היּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאׁשר

כח) י (שם ׁשאמר ּכמֹו ּבמצרים, לֹו ְְְִִֶַַָָהיּו

ּומקוה מּמצרים לׁשלמה אׁשר הּסּוסים ְְְֲִִִִִִֵֶַָָֹֹּומֹוצא

להֹוציא רּׁשאי אדם היה ׁשּלא וגו'. הּמל ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹסחרי

מצרים, מל ּברׁשּות ׁשּלא סּוסים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַֹמּמצרים

לׁשלמה ּפרעה ונתן מהם, מכס לֹו נֹותנים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹוהיּו

ו ּכרצֹונֹו הּוא ׁשּיֹוציא לֹומר הּסּוסים הּואמֹוצא ְְִִִֶַַָ

ׁשּלֹו, הּמכס ויהא ירצה לאׁשר הרׁשּות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיּתן

קֹונים ּבמצרים עֹומדים הּסֹוחרים ׁשם לֹו ְְְְֲִִִִִַַָָוהיּו

ּכרצֹונֹו, אדֹוניהם אל וׁשֹולחים ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַָֻהּסּוסים

והּוא הארץ, מלכי לּׁשאר האחרים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּומֹוכרים

החּתים מלכי לכל וכן כט) פסוק (שם ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשאמר

ידי על ּכלֹומר יֹוצאּו, ּבידם ארם מלכי ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָּולכל

הּמכס: יּתנּו ולֹו אֹותם יֹוציאּו ׁשלמה ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹסֹוחרי

.˜¯ ÌÚËÂמל עלי ׁשּתׂשים ּפי על אף לֹומר ¿«««ִִֶֶֶֶַַַָָ

יהיה לא רק ,סביבֹותי אׁשר הּגֹוים ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹּככל

הם, יעׂשּו ּכאׁשר סּוסים ירּבה ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּכמלכיהם,

סּוסים להם הרּבֹות למען ּבמלכים חפצם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ִָָּופרׁשים:

.ÌÎÏ ¯Ó‡ '‰Â ÌÚËÂלכם אֹומר הּׁשם ּכי ¿«««»«»∆ִֵֵֶַָ

וכן מצרים. ּבדר לׁשּוב תֹוסיפּון ְְְִִִֵֶֶֶַָֹׁשּלא

ׁשהּוא טז), ה (לעיל אלהי ה' צּו ְֱֲִֶֶֶַֹּכאׁשר

כן לי ׁשאמר לכם", "אמר אֹו ּכן. אֹות ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמצּוה

ה' אמר ּכה מׁשה וּיאמר ּכדר אתכם, ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלצּוֹות

ד): יא (שמות וגו' הּלילה ְֲַַַָּכחצֹות

ÏÚÂ(ה"א פ"ה סוכה (ירושלמי רּבֹותינּו ּדר ¿«ֵֶֶַ

לא הּיֹום מצרים את ראיתם ּכאׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַַֹּכי

יג), יד (שמות עֹולם עד עֹוד לראֹותם ְִִַָָתֹוסיפּו

ׁשּלא לכם אמר וה' הזּכיר ּומׁשה ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמצוה,

ּפרׁשּתיו ּוכבר עֹוד, הּזה ּבדר לׁשּוב ְְִִֵֶֶֶַַַָָתֹוסיפּון

(שם):

ÌÚËÂהּמצרים ׁשהיּו מּפני הּזאת, הּמצוה ¿««ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּכמֹו מאד, לה' וחטאים רעים ְְְְֲֲִִִַַַַָָֹוהּכנענים

אׁשר מצרים ארץ ּכמעׂשה ג) יח (ויקרא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָׁשאמר

וגו', ּכנען ארץ ּוכמעׂשה תעׂשּו לא ּבּה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָֹיׁשבּתם

מּמעׂשיהם, יׂשראל ילמדּו ׁשּלא ה' רצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוהּנה

ואמר טז) כ (להלן נׁשמה ּכל ּבּכנענים ְְְְְֲִִִַַַָָָָוהכרית

והזהיר ,ּבארצ יׁשבּו לא לג) כג ְְְְְְִִֵַֹ(שמות

ּבאר ׁשם אנחנּו נׁשב ׁשּלא צם:ּבמצרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.BnÚ ‰˙È‰Â (ËÈ),הּנזּכרת ·B,הּתֹורה ‡¯˜Â ¿»¿»ƒְִֶֶַַָ¿»»

האמת, ּדר ועל הּנזּכר. È‰Â˙‰ּבּספר ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»¿»

,BnÚנתן וה' ּכדר עּמֹו, ּתהיה עצמּה הּתֹורה ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

וּיׁשב ואֹומר, כו), ה (מ"א לׁשלמה ְְְִֵֵֶַָָֹֹחכמה

כג): כט (דהי"א למל ה' ּכּסא על ְְִֵֶֶַֹֹׁשלמה
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לאֿתקּום"(ּכאׁשר)"נסּכלּת ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת נענׁש(שם)לא נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל למדּת, הא ,. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ÂÈ�·e ‡e‰∑(יא אדם(הוריות לכל קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם רמב"ן.מּגיד »»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ß lel` 'b iyily mei ß

çé(à)äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íòרמב"ן ¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½
ñ :Bì-øac øLàk©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומיןּבין ‰'.ּבארץ∑ÏÁ�Â‰.ּבּבּזה∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑הּמקּדׁש קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְְִֵַָָ
הּקדׁשים) קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁ�Â.(ספרים קדׁשי אחיו".אּלּו ּבקרב לֹו יהיה "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְֲֳִִִֵֵַָָָ¿«¬»ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

[a]£ׁשאר נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.היא מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ¿∆∆∆»ְֲֲִִִֵֵַַַַָ
אמֹורי עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונראה
ללוי היה לא ּכן "על לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּוכנעני,

הכ קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר לאֿיהיהּֿלֹו,וגֹו'", ונחלה ּבּספרי: ּגרסינן י ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ׁשבטים חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאּלּו
ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד לראּובן הנחיל מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע
הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהנחיל

לבד וׁשבעה לבד BÏŒ¯ac.חמּׁשה ¯L‡k∑(יח חלק"(במדבר אני וגֹו', תנחל לא ."ּבארצם ְְְְֲִִַַָָ«¬∆ƒ∆ְְְְְְֲִִֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתֹו הּוא ב)ה' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות והבינּו(סֹוף אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והלְך ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמדעֹו

לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהרּבים

גדֹולה, ּכהּנה למעלת ּגם אּלא הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' 'קדׁש הּתאר יג)ׁשהרי כג, קדׁשים.(דה"א קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

„ÈÂÏא ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡i�a¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dz�ÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

Ô�zÓב È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡�ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÂÈÁ‡Ó B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï (Î)ּבכאן נרמז ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»ְְִַָ

ימנע הּכתּוב ּכי הּגאּות, אּסּור ְִִִֵַַַַָָּבּתֹורה

ׁשּכן וכל הּלב, ורֹוממּות מּגאּות הּמל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאת

ּבראּוי ּכי ,לכ ראּויים ׁשאינן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָהאחרים

לבבֹו להיֹות יזהירּנּו ּולהתּגּדל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָלהתרֹומם

הּגאוה ּכי מּמּנּו. הקטּנים אחיו ּככל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשפל

אפּלּו האלהים אצל ונמאסת מגּנה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻמּדה

ולֹו והרֹוממּות, הגדּלה לבּדֹו לה' ּכי ,ְְְְְִֵֶֶַַַָָֻּבמל

ּכענין האדם. יתהּלל ּובֹו הּתהּלה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלבּדֹו

ה) טז (משלי ׁשלמה הּמל יד על ְְֶֶַַַַָֹֹֹהמבאר

ט (ירמיה ּוכתיב לב, ּגבּה ּכל הּׁשם ְְֲִֵֵַַַָּתֹועבת

הׂשּכל הּמתהּלל יתהּלל ּבזאת אם ּכי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַֹכג)

וגו': אֹותי ְִַָֹוידע

.'‰ ÈM‡ אּלּו(‡) ונחלתֹו, הּמקּדׁש. קדׁשי ƒ≈ְְְֲִֵֵַַָָָ

אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות הּגבּול ְְְְְֲֵַַָָקדׁשי

ּובספרי אחיו. ּבקרב לֹו יהיה לא ּגמּורה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹנחלה

BÏ,דרׁשּו, ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁ�Â.ׁשאר נחלת a˜¯·זֹו ְָ¿«¬»…ƒ¿∆ְֲֵַַ¿∆∆

,ÂÈÁ‡:ׁשבעה נחלת זֹו ∆»ְֲִַַָ

È�È‡Âּכנען ׁשארץ לי ונראה הּוא. מה יֹודע ¿≈ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ארץ נקראת ואיל הּירּדן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמעבר

ו עממין, עממיןחמּׁשה ׁשני ועֹוג סיחֹון ׁשל ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָ

ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר ונחלת ּוכנעני, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַאמֹורי

ְְִַוקדמֹוני:

·eLּגרסינן הכי קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָנמצא

קסד) (שופטים È‰È‰ּבספרי ‡Ï ‰ÏÁ�Â ְְִִ¿«¬»…ƒ¿∆

,BÏ.חמּׁשה נחלת ‡ÂÈÁ,אּלּו ·¯˜aנחלת אּלּו ֲֲִֵַַָ¿∆∆∆»ֲֵַַ

ׁשבעה ונחלת ׁשבטים חמּׁשה נחלת ְְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָׁשבעה.

חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ְְִִִִֶֶַָֹֻׁשבטים,

מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָנחלה

ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט ולחצי וגד לראּובן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻהנחיל

מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָהנחיל

מֹות אחרי מאליהן נטלּו אחרים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָוׁשבעה

וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָָֻיהֹוׁשע.

רׁש"י: לׁשֹון זה ּכל ְִֶַָָָלבד,

¯·Îeשמות) לי קּדׁש ּבפרׁשת העּקר ּפרׁשּתי ¿»ְְִִִֵֵַַַָָָָ

הּנזּכרים עממין חמּׁשה נחלת ּכי ה), ְֲֲֲִִִִִַַַָָָיג

והחּתי הּכנעני ארץ אל ה' יביא ּכי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָּבּפסּוק

לאבתי נׁשּבע אׁשר והיבּוסי והחּוי ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹוהאמרי

עּקר והם ּודבׁש, חלב זבת ארץ ל ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָלתת

ּודבׁש, חלב זבת ארצם ׁשהיתה יׂשראל, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָנחלת

והּגרּגׁשי הּפרּזי והם הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָאבל

חּיבת ואינּה ּודבׁש חלב זבת ארצם ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

חלק יּטלּו ׁשּלא ּבלוּים הזּכיר ּולכ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹּבבּכּורים.

ׁשהיא הּטֹובה ּבארץ נחלתם ּבעּקר יׂשראל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

ׁשהם הּׁשבעה ּבנחלת לא וגם החמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹנחלת

ארצם ׁשאין ּפי על אף הּנׁשארים, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשנים

.ּכ ּכל יׂשראל ּבעיני חׁשּובה ואינּה ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָטֹובה

ׁשם: ׁשּכתבּתי ּבראיֹות הּוא ּברּור ְְְִֶַָָָָָָָודבר
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(â)çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
:äáwäå íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑מאת ‡NŒÌ‰.הּכהניםולא ¯BLŒÌ‡∑לחּיה ׁשל∑‰Ú¯f.ּפרט ּכף עד ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶֶַַַַָֻ
אשפלדו"ן ׁשּקֹורין קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.יד, רׁשּומֹות(חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ׁשּנאמרעם יד', ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: (במדברהיּו ִֶָ¿«¿»«ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

בידֹו"כה) רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :.‰·w‰Â∑כה)ּתחת :(במדבר ְִַַַָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה רמב"ן.""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E�‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד(תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה) "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר: סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית אחדהּׂשערים". הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
סאין ׁשלׁשים ׁשהּכֹור ˆ‡�E.מּׁשּׁשים, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ולאּכׁשאּתה לּכהן, ְְִִִִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה קלז)ּפרׁש רחלֹות,(חולין חמׁש הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
כה)ׁשּנאמר עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש חמּׁשה: הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEì ãîòìúøL ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯
ñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` 'c iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëåàeä-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤−
øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb̈´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ראּוייןיכל ׁשאין לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר: ּתלמּוד מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.לׁשרּות ְֵ

(æ)íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬
:ýåýé éðôì íL̈−¦§¥¬§Ÿ̈«

�ÈÒÎג ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎ�ƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz C�Ú„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ�«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈ�‰k‰ ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ מצוה(‚) זֹו ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««…¬ƒְִָ

ּבּמדּבר ּכי ּבּתֹורה, נזּכרה לא ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻמחּדׁשת

לא ׁשלמים רק וׂשה ׁשֹור זֹובחים היּו ְְִִֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ועּתה ּבמקּדׁשים, נֹוהגת ׁשאינּה להם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהזּכירּה

לה חדׁשּה לארץ לּכנס טעםּכׁשּבאּו וזה ם. ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

,Á·f‰ ÈÁ·Ê ˙‡Óהּזבח יזּבחּו ּכאׁשר ּכלֹומר ≈≈…¿≈«∆«ְְְֲִֶֶַַַַ

מּבקר וזבחּת כא) יב (לעיל לכם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּתרּתי

:ּבׁשערי ואכלּת צּוית ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּומּצאנ

‰p‰Âוּיאמר ּבפרׁשת לאהרן אֹותּה נתן לא ¿ƒ≈ְְֲֶַַַַָָָָֹֹֹ

על אף ח), יח (במדבר אהרן אל ֲֶַַַֹה'

ׁשאינם והּבּכּורים הּתרּומֹות ׁשם לֹו ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַָָָּפי

הזּכיר ׁשם ּכי והּטעם, ּבארץ. אּלא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָנֹוהגים

קדׁש החרם ּגם ּכי ּבּקדׁש, לֹו נתן אׁשר ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל

וראׁשית והּקבה והּלחיים הּזרע אבל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹהּוא,

מצות זּולתי ּבהם אין ּגמּורין חּלין הן ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּגז,

הּגר: ּגזל ׁשם הזּכיר לא וכן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּתנה,

ÏÚÂ.ׁשם נרמזֹות ּכּלם רּבֹותינּו מדרׁש ¿«ְְִִֵַַָָָֻ

יּתנּו, אׁשר הּגז. ראׁשית זֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָראׁשיתם,

ּבספרי חּלה, זֹו לה', והּקבה. והּלחיים הּזרע ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹזֹו

ּגם ּכן אם קיז). ועל(קרח מבארת. מצוה זֹו ְְְִִֵֶֶַַָֹ

זרע קלד:), (חולין ׁשאמרּו הּמדרׁש ְְְְִֶַַַָָֹסמ

לחיים, ז), כה (במדבר ּבידֹו רמח וּיקח ְְִִַַַַַַָָֹּתחת

וּיעמד ל) קו (תהלים ׁשּנאמר ּתפּלה, ְֱֲִֶֶַַַַַָֹּתחת

אל האּׁשה ּתחת הּקבה, וגו'. ויפּלל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפינחס

הּזכּות על ׁשם נרמזּו ח), כה (במדבר ְְְֳִַַָָָקבתּה

ּבזכּות הּׁשבט לכל וזּכה להיֹות. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשעתיד

עּמהם: ּכהן להיֹות לפנחס זּכה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפנחס,

·¯‰Âּכי לט), (ג הּנבּוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֶַַָ

ÌÈÈÁl‰,לּגּוף ראׁשית היֹותם ּבעבּור «¿»«ƒֱֲִֵַַָ

Ú¯f‰Âהאברים ראׁשית היֹותֹו ּבעבּור ¿«¿…«ֱֲִִֵֵַָָ

ּבּגּוף, הּמעים,‰w‰Â·הּמׂשּתרגים ראׁשית ְְִִַַָ¿«≈»ִִֵֵַַ

עליֹון למׁשרתי יּנתנּו ּבכּלם הראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻּכי

ְִלכבֹודֹו:



מי mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

(â)çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
:äáwäå íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑מאת ‡NŒÌ‰.הּכהניםולא ¯BLŒÌ‡∑לחּיה ׁשל∑‰Ú¯f.ּפרט ּכף עד ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶֶַַַַָֻ
אשפלדו"ן ׁשּקֹורין קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.יד, רׁשּומֹות(חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ׁשּנאמרעם יד', ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: (במדברהיּו ִֶָ¿«¿»«ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

בידֹו"כה) רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :.‰·w‰Â∑כה)ּתחת :(במדבר ְִַַַָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה רמב"ן.""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E�‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד(תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה) "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר: סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית אחדהּׂשערים". הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
סאין ׁשלׁשים ׁשהּכֹור ˆ‡�E.מּׁשּׁשים, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ולאּכׁשאּתה לּכהן, ְְִִִִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה קלז)ּפרׁש רחלֹות,(חולין חמׁש הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
כה)ׁשּנאמר עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש חמּׁשה: הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEì ãîòìúøL ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯
ñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` 'c iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëåàeä-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤−
øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb̈´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ראּוייןיכל ׁשאין לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר: ּתלמּוד מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.לׁשרּות ְֵ

(æ)íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬
:ýåýé éðôì íL̈−¦§¥¬§Ÿ̈«

�ÈÒÎג ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎ�ƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz C�Ú„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ�«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈ�‰k‰ ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ מצוה(‚) זֹו ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««…¬ƒְִָ

ּבּמדּבר ּכי ּבּתֹורה, נזּכרה לא ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻמחּדׁשת

לא ׁשלמים רק וׂשה ׁשֹור זֹובחים היּו ְְִִֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ועּתה ּבמקּדׁשים, נֹוהגת ׁשאינּה להם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהזּכירּה

לה חדׁשּה לארץ לּכנס טעםּכׁשּבאּו וזה ם. ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

,Á·f‰ ÈÁ·Ê ˙‡Óהּזבח יזּבחּו ּכאׁשר ּכלֹומר ≈≈…¿≈«∆«ְְְֲִֶֶַַַַ

מּבקר וזבחּת כא) יב (לעיל לכם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּתרּתי

:ּבׁשערי ואכלּת צּוית ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּומּצאנ

‰p‰Âוּיאמר ּבפרׁשת לאהרן אֹותּה נתן לא ¿ƒ≈ְְֲֶַַַַָָָָֹֹֹ

על אף ח), יח (במדבר אהרן אל ֲֶַַַֹה'

ׁשאינם והּבּכּורים הּתרּומֹות ׁשם לֹו ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַָָָּפי

הזּכיר ׁשם ּכי והּטעם, ּבארץ. אּלא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָנֹוהגים

קדׁש החרם ּגם ּכי ּבּקדׁש, לֹו נתן אׁשר ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל

וראׁשית והּקבה והּלחיים הּזרע אבל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹהּוא,

מצות זּולתי ּבהם אין ּגמּורין חּלין הן ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻהּגז,

הּגר: ּגזל ׁשם הזּכיר לא וכן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּתנה,

ÏÚÂ.ׁשם נרמזֹות ּכּלם רּבֹותינּו מדרׁש ¿«ְְִִֵַַָָָֻ

יּתנּו, אׁשר הּגז. ראׁשית זֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָראׁשיתם,

ּבספרי חּלה, זֹו לה', והּקבה. והּלחיים הּזרע ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹזֹו

ּגם ּכן אם קיז). ועל(קרח מבארת. מצוה זֹו ְְְִִֵֶֶַַָֹ

זרע קלד:), (חולין ׁשאמרּו הּמדרׁש ְְְְִֶַַַָָֹסמ

לחיים, ז), כה (במדבר ּבידֹו רמח וּיקח ְְִִַַַַַַָָֹּתחת

וּיעמד ל) קו (תהלים ׁשּנאמר ּתפּלה, ְֱֲִֶֶַַַַַָֹּתחת

אל האּׁשה ּתחת הּקבה, וגו'. ויפּלל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפינחס

הּזכּות על ׁשם נרמזּו ח), כה (במדבר ְְְֳִַַָָָקבתּה

ּבזכּות הּׁשבט לכל וזּכה להיֹות. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשעתיד

עּמהם: ּכהן להיֹות לפנחס זּכה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפנחס,

·¯‰Âּכי לט), (ג הּנבּוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֶַַָ

ÌÈÈÁl‰,לּגּוף ראׁשית היֹותם ּבעבּור «¿»«ƒֱֲִֵַַָ

Ú¯f‰Âהאברים ראׁשית היֹותֹו ּבעבּור ¿«¿…«ֱֲִִֵֵַָָ

ּבּגּוף, הּמעים,‰w‰Â·הּמׂשּתרגים ראׁשית ְְִִַַָ¿«≈»ִִֵֵַַ

עליֹון למׁשרתי יּנתנּו ּבכּלם הראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻּכי

ְִלכבֹודֹו:



mihteyמב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

[f-e]£'B‚Â BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ּבמׁשמר ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ּבקרּבנֹותׁשאינֹו מחמתועֹובדין הּבאֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם הּמׁשמר ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון .הרגל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨¨−©¨«¨«
i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑מחמת ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּׁשּמכרּו מּמה חּוץ האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהרגל,
ׁשּבּתי אּטל ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי .האבֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékCì ïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח מקלקלים,(סנהדרין הם ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּכֹוכבים' העֹובדי חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני רמב"ן.ּולהֹורֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

È˙ÈÈcח ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ e�È˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈBb‰ ˙·ÚB˙k ˙BNÚÏ „ÓÏ˙ ‡Ï (·ÈŒË)…ƒ¿««¬¿¬…«ƒ
.Ì‰‰ׁשּכבר מבארת, מצוה זֹו ּגם »≈ְְְִֶֶֶַָָֹ

אׁשר ּכנען ארץ ּוכמעׂשה ג) יח (ויקרא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָאמר

ּובחּקתיהם תעׂשּו לא ׁשּמה אתכם מביא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻאני

ׁשהם ויאמר מעׂשיהם יזּכיר ועּתה תלכּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלא

הּׁשם: לפני ְִֵֵֵַָּתֹועבה

,L‡a Bz·e B�a ¯È·ÚÓ ¯ÈkÊ‰Âמין והּוא ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈ְִ

אֹו הּפׁשט, ּדר על הּכּׁשּוף ְִִִֵֶֶַַַָמּמיני

סד:), (סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת על ,ֵֶַַַַַהּמֹול

(ויקרא ּבמקֹומֹו ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו האמת ְְְְֱִִֵֶֶַָוהּוא

הּכׁשפים. לכל ּכלל ׁשם מכּׁשף והזּכיר כא). ְְְְְְִִִֵֵַַַָָיח

,È�BÚcÈÂ ·B‡ Ï‡BLÂ ¯·Á ¯·BÁÂּפרטים והם ¿≈»∆¿≈¿ƒ¿ƒְְִֵָ

לּׁשֹואל. ּגם אֹותם ואסר ‡Ïּבכּׁשּוף, L¯„Â ְְִֵַַַָָ¿…≈∆

,ÌÈ˙n‰ׁשּידרׁש ענין ּובכל עצמֹו, ּכאֹוב «≈ƒְְְְְִִֶַָָ

ֲֵֶאליהם:

,ÌÈÓÒ˜ ÌÒB˜ ¯ÈkÊ‰Âמחׁשבה והיא ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒְֲִַָָ

על קסם מּלׁשֹון ּבכלל, ְְֲִִִֶֶַָָּבעתידֹות

טז (משלי ּפיו ימעל לא ּבמׁשּפט מל ְְְְִִִִֵֶֶַָֹׂשפתי

ּבעֹור ּבן ּבלעם כב) יג (יהושע ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֶֶַָָי),

(במדבר ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו מנחׁש והיה ְְְֵֵֶַַַָָָהּקֹוסם.

נחׁשים, לקראת ּבפעם ּכפעם הל ולא א) ְְְְְִִַַַַַַָָֹכד

ּבאֹוב: לי נא קסמי ח) כח (ש"א ְֳִִִָָָּוכתיב

¯ÈkÊ‰Â,ּבפרטÔ�BÚÓ,ּבעננים הּיֹודע והּוא ¿ƒ¿ƒְִָ¿≈ְֲִֵַַָָ

LÁ�Óeּבעֹופֹות הּמּביט הּוא ¿«≈ִַַָ

(קהלת ׁשּכתּוב ּכענין ּבּצפצּוף, אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָּבכנפיהם

ּובעל הּקֹול את יֹולי הּׁשמים עֹוף ּכי כ) ִִִֶַַַַַָי

מּלׁשֹון נגזר לׁשֹון והּוא ּדבר. יּגיד ְְְְִִִִַַָָָָָּכנפים

ׁשּכל ס), קיט (תהלים התמהמהּתי ולא ְְְְְִִִֶַַָָֹחׁשּתי

יּקרא היֹותֹו, קדם ּבעתיד להֹודיע ּׁשימהר ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמה

הּכתּוב ואמר לדעת. ונקּדים נחיׁש ּכלֹומר ְְְְִִַַַַַַַַָָָָנחׁש,

,‰l‡ ‰NÚ Ïk '‰ ˙·ÚB˙ Èkעׂשה" אמר ולא ƒ¬«»…≈≈∆ְֵַָֹֹ

המעֹונן ּכי רּבם, על ידּבר הּכתּוב ּכי אּלה", ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל

הּכנענים הֹוריׁש ולא ּתֹועבה אינּה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹוהמנחׁש

עתידֹות לדעת יתאּוּו אדם ּבני ּכל ּכי ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבעבּורם,

לדעּתם: ּכאּלה רּבֹות ּבחכמֹות ּומתעסקין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלמֹו,

‰zÚÂהּבֹורא ּכי הּכׁשפים, ּבעניני והבן ּדע ¿«»ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

עׂשה מאין הּכל ּברא ּכאׁשר ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹיתּבר

מהן, למּטה אׁשר הּתחּתֹונים מנהיגי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהעליֹונים

ּבּכֹוכבים עליה אׁשר וכל הארץ ּכח ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹונתן

ּכאׁשר ּבהם, ּומּבטם הנהגתם לפי ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמּזלֹות

עֹוד ועׂשה האיצטגנינּות, ּבחכמת מנּסה ְְְְְְִִֶַַָָָָֻהּוא

מלאכים מנהיגים והּמּזלֹות הּכֹוכבים ְְְִִִִַַַַַַָָָעל

מעת הנהגתם והּנה להם. נפׁש ׁשהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוׂשרים

אׁשר עליֹונים ּגזרת ועד, לעֹולם עד ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָהיֹותם

להם: ֶָָׂשם

Ï·‡ּבכח ׁשּׂשם העצמֹות, מּנפלאֹותיו היה ¬»ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻ

ּתמּונֹות, ּדרכי העליֹונים ְְְְִִִֵֶַַַָהּמנהיגים

ׁשאם מהם, למּטה אׁשר הנהגת להמיר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכחֹות

אׁשר [ּבּפנים] (ּבפניו) הּכֹוכבים מּבט ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָיהיה

אֹוּכנ לעם אֹו לארץ רעה אֹו טֹובה הארץ גד ְֶֶֶֶָָָָָָָָָ

להפ עליו העליֹונים הּפנים אֹותם ימירּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָלאיׁש,

ועׂשה נגע. ענג ׁשאמרּו ּכענין עצמֹו, ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמּבט

עּדנּיא מהׁשנא ׁשמֹו יתּבר הּוא להיֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָָכן,

ּכרצֹונֹו, ּבהם לעׂשֹות הּים למי קֹורא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוזמנּיא,

ׁשל טבעֹו ׁשּנּוי מּבלי צלמות, לּבקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוהֹופ

מהלכם והּמּזלֹות הּכֹוכבים וׁשּיעׂשּו ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָעֹולם,

ְְִָּכסדרן:

ÏÚÂהחכם הּלבנה ספר ּבעל אמר ּכן ¿«ְֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נקראת והיא ּכׁשהּלבנה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבנּגרמֹונסי"א,

ויהיה מׁשל, ּדר על טלה ּבראׁש העֹולם ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגלּגל

ּפלֹוני לדבר ּתמּונה ּתעׂשה ּפלֹוני, מּזל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּפני

הממּנה הּמלא וׁשם הּׁשעה ׁשם ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֻֻויחק

הּספר, ּבאֹותֹו הּנזּכרים ההם הּׁשמֹות מן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליה

יהיה ,וכ ּכ ּבענין ּפלֹונית הקטרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָותעׂשה

ּולהאביד ולנתץ לנתׁש לרעה עליה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹהּמּבט

ּפלֹוני ּבמּזל הּלבנה ּתהיה וכאׁשר ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹולהרס.

לכל ּפלֹוני ּבענין והקטרה ּתמּונה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּתעׂשה

ולנטע: לבנֹות ְְְִִַָֹטֹובה,

‰p‰Â,מנהיגיה ּבכח הּלבנה הנהגת זה ּגם ¿ƒ≈ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבמהלכּה אׁשר הּפׁשּוטה ההנהגה ְְְֲֲֲֶַַַַָָָָָָאבל

מאז, ּבהם ׂשם אׁשר ,יתּבר הּבֹורא חפץ ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא

ׁשאמרּו וכחם הּכׁשפים סֹוד וזה .היפ ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹוזה

ׁשל ּפּמליא מּכחיׁשים ׁשהם ז:) (חולין ְְִִֵֶֶֶַַַָָבהם

הּפׁשּוטים הּכחֹות היפ ׁשהם לֹומר ְְִֵֵֶֶַַַַָֹמעלה,

ּכן ועל מהּצדדין, ּבצד לּפּמליא הּכחׁשה ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָוהם

העֹולם ׁשּיּנח הּתֹורה אֹותם ׁשּתאסר ֱֶֶֶַַָָָָָֹֻראּוי

ּבֹוראֹו. חפץ ׁשהּוא הּפׁשּוט ּולטבעֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָלמנהגֹו

מן יבֹואּו ּכי הּכלאים, אּסּור מּטעמי זה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָוגם

יֹולידּו נכרּיֹות ּפעּלֹות יעׂשּו צמחים ְְְְֲִִִַַַָָָֻההרּכבֹות

מּלבד לטֹוב, אֹו לרע עֹולם ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִִִֶַַָָׁשּנּוים

ּכבר ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּביצירה, ׁשּנּוי עצמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהן

יט): יט (ויקרא

ÌÈa¯Âּבהם ׁשאין לֹומר ּבּנחׁשים יתחּסדּו ¿«ƒְְְִִֵֶֶַַַָָ

ולעגּור לעֹורב יּגיד מי ּכי ּכלל, ְְְֱִִִֵֶֶַָָאמת

ּדברים להּכחיׁש נּוכל לא ואנחנּו ּיהיה. ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹמה

יֹודּו ּכן ּגם ורּבֹותינּו רֹואים. לעיני ְְְְְִִֵֵֵֵַַַיתּפרסמּו

(ויק"ר רּבה ׁשמֹות ּבואּלה ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַָָָּבהם,

הּׁשמים עֹוף ּכי כג), י רבה קהלת ב, ִִַַָלב

וחכמת העֹורב זה כ), י (קהלת הּקֹול את ְְִֵֶֶַַָָיֹולי

וחכמי טאי"ר, ערב ּבלׁשֹון העֹופֹות ְְְֲֲִִִִֵַַַָָהּטיארין.

ועֹו טיארין. יקראּו העניןהעֹופֹות מּזה מזּכר ד ְְְְְִִִֶָָָָֻ

סֹוד: הּזה לענין יׁש אבל מה.). (גיטין ְְֲִִֵֶַָָָָָּבגמרא

¯·Îeלּמּזלֹות יׁש ּכי כה) יח (ויקרא הֹודענּו ¿»ְִֵַַַָ

לכּדּורי נפׁשֹות והם אֹותם ינהיגּו ְְְְִִֵֵַַָָָׂשרים

לארץ, הּקרֹובים וטלה זנב וׂשרי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּגלּגּלים,

העתידֹות, יֹודיעּו הּתלי נגידי הּנקראים ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָוהם

יֹודיעּו ׁשּבהם ּבעֹופֹות סימנים נעׂשים ֲִִִִֵֶֶֶַָָָּומהם

רחֹוקֹות עתידֹות ולא ּגדֹול לּזמן ולא ְְְְֲֲִִִַָֹֹעתידֹות.

יֹודיעּו, לבא הּקרֹובֹות ּבעתידֹות רק ְֲִִִַַַַָֹיּגידּו,

מת, על מר ּבקֹול ּבקראֹו העֹוף ּבקֹול ְְְְֵֵֶַַָָמהם

את יֹולי ׁשאמר והּוא ּכנפיו, ּבפריׂשת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּומהם

לרֹומזים ּכנפים, ּובעל ּבקֹולם, לּמּגידים ְְְִִִִַַַַַַָָָהּקֹול,

אבל ּבעּמים ּתֹועבה אינּנּו זה וכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכנפיהם.

יט (במדב"ר אמרּו וכ להם, ּתחׁשב ְְְֵֵֶָָָָָָחכמה

קדם ּבני ּכל מחכמת ׁשלמה חכמת וּתרב ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹג)

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

(é)íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½
:óMëîe Lçðîe ïðBòî§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒB�a ¯È·ÚÓ∑ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת ˜ÌÒ.הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ…≈
ÌÈÓÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו יׁשאל,(הושע ּבעצֹו "עּמי : ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו" יּגיד סה)∑Ô�BÚÓ.ּומקלֹו להתחיל'.(סנהדרין יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְִַַ¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אֹוחזי 'אּלּו אֹומרים: מּידֹו(ספרי)∑LÁ�Ó.העינים'וחכמים נפל מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה .ּפּתֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

(àé):íéúnä-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«
i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד(סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑מכּׁשפּות זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ְֵֶַ

ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, לתֹוÈ�ÚcÈÂ∑.ׁשּׁשמֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְְִִֶֶֶַַַָָ
מכּׁשפּות ידי על העצם ּומדּבר ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.ּפיו L¯B„Â∑הּמעלה והּנׁשאלּכגֹון .ּבגלּגלתּבזכרּותֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְְְֲִֶֶַַַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן(מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑מה ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּולחלקֹוּׁשּיבא .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיָך ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ׂשרטּוטיׁשאלה(יח, חכמת אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צריְך ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלקיָך? ה' עם ּתהיה ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד

ערּוְךמענה ּבׁשלחן כן ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ּדרְך ועל הּצּוּוי, הפְך זה אין : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻֻֻ

ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻיֹורה

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . רמב"ןהּיד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

e�a¯‡י dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁ�Óe Ô�ÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדם, ּבני ׁשל חכמתן היתה מה י), ה ְְְֵֶֶֶֶָָָָָ(מ"א

הּכתּוב יאמר וכן ּבטייר, וערּומים יֹודעין ְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשהיּו

ּכּפלׁשּתים. ועננים מּקדם מלאּו ּכי ו) ב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹ(ישעיה

והידיעה חכמֹותיו. ּבכלל זה למד ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹוהּנה

ענין לסּבר והערמה הּצפצּוף, הבנת ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹהיא

הּכנפים: ְְִִִַַַָּבפריׂשת

¯L‡ÎÂעם והּקֹוסמים המעֹוננים הּכתּוב ּכלל ¿«¬∆ְְְְִִִַַַַָָ

ּופרׁש חזר הּנזכרֹות, ְִֵֵֵַַַָָהּתֹועבֹות

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים יד) ֲִֵֵֶֶַַָָ(בפסוק

ּכי יׁשמעּו, קסמים ואל מעננים אל ְְְְְִִִִֶֶָָֹֹאֹותם

ל נתן כן לא ואּתה הּבאֹות, לדעת ְְְֵַַַַַָָָָָָָֹחכמתם

הּמעׂשים הּׁשם ל אסר הּנה יאמר ,אלהי ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹה'

לפניו, ּתֹועבֹות ׁשהם ּבעבּור הּנזּכרים, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאּלה

ל ואסר ,מּפני ההם הּגֹוים הֹוריׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּובגללם

מעלה ל ׁשעׂשה ּבעבּור והּקסמים, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָהּנחׁשים

ל ׁשּיקיםגדֹולה הארץ, ּגֹויי ּכל על עליֹון תּת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

תׁשמע ואּתה ּבפיו, ּדבריו ויּתן נביא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָּבקרּב

ּבעתידֹות אּתה תצטר ולא אל, ּיפעל מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

הּכֹוכבים מן אֹותם ׁשיקּבלּו ּומנחׁש, קֹוסם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאל

ּדבריהם ּכל ׁשאין מעלה, ּבׂשרי הּׁשפלים מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

הּנבּואה אבל ,הּצרי ּבכל יֹודיעּו ולא ְְְֱֲִִֶַַָָָָֹאמת

ּדבריה. מּכל ּדבר יּפל ולא הּׁשם חפץ ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתֹודיע

אׁשר הּדבר הּוא כב) (בפסוק ׁשיפרׁש ְְֲֵֶֶַָָָוהּוא

ׁשֹומע ּוסגּלתֹו חלקֹו אּתה והּנה ה'. ּדּברֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻלא

הֹולכים הּמּזלֹות חלק והם מּפיו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָעצתֹו

,אלהי ה' ל נתן כן לא טעם וזה ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאחריהם.

אׁשר ּכטעם להם, נתן ּכאׁשר ל נתן ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ד (לעיל העּמים לכל אֹותם אלהי ה' ְֱִֶַַָָָָֹחלק

כה): יח (ויקרא ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְֲִֵֶַַיט)

(„Ú˜ ÌÈËÙÂ˘) È¯ÙÒ·eואל מעֹוננים אל , ¿ƒ¿ƒְְְִֶֶ

להם ּתאמר ׁשּמא יׁשמעּו, ְְִִֶֶַָָָֹקֹוסמים

ּתלמּוד לׁשאל, לי אין ולי לׁשאל ּבּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַֹֹיׁש

והּנה .אלהי ה' ל נתן כן לא ואּתה ְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹלֹומר

ׁשרׁש הּנחׁשים ּכי ּׁשּפרׁשנּו, מה ּבכל ראיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹזֹו

טענה ליׂשראל היה ולכן בם, נמצא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָּדבר

מהם: ְִֵֶַָּבּמניעה

(‚È)ׁשּניחדוטעם .אלהי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹ

לבּדֹו ׁשהּוא ונאמין לבּדֹו, אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָלבבנּו

ּומּמּנּו עתיד, ּכל אמּתת הּיֹודע והּוא ּכל, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשה

מאנׁשי אֹו מּנביאיו העתידֹות, נדרׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַָָלבּדֹו

נדרׁש ולא ותּומים. אּורים לֹומר רצֹונֹו ְְְְֲִִִִַָֹחסידיו,

נבטח ולא מּזּולתם, ולא ׁשמים ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹמהֹוברי

נׁשמע אם אבל ּפנים, ּכל על ּדבריהם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו

הּוא ּכי ׁשמים, ּבידי הּכל נאמר מהם ִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּדבר

ּבּכל הּיכֹול הּכל על עליֹון האלהים ְֱֱִֵֶַַַַָָֹֹֹֹאלהי

ּכרצֹונֹו, והּמזלֹות הּכֹוכבים מערכֹות ְְְְִִֶַַַַַַָָמׁשּנה

ונאמין יהֹולל. וקֹוסמים ּבּדים אֹותֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַמפר

האדם התקרב ּכפי ּתהיינה הּבאֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

אז אחר ּולפיכ ׁשאלתלעבֹודתֹו. הרת ְְְֲִֵַַַַַַָָָ

הּמתים אל החּיים ּבעד ודרׁש מּקֹוסם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהעתידֹות

ולא אּלה, ּבכל הּׁשם עם ּתמים ׁשּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאמר



מג mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c iriax meil inei xeriy

(é)íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½
:óMëîe Lçðîe ïðBòî§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒB�a ¯È·ÚÓ∑ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת ˜ÌÒ.הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ…≈
ÌÈÓÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו יׁשאל,(הושע ּבעצֹו "עּמי : ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו" יּגיד סה)∑Ô�BÚÓ.ּומקלֹו להתחיל'.(סנהדרין יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְִַַ¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אֹוחזי 'אּלּו אֹומרים: מּידֹו(ספרי)∑LÁ�Ó.העינים'וחכמים נפל מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה .ּפּתֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

(àé):íéúnä-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«
i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד(סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑מכּׁשפּות זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ְֵֶַ

ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, לתֹוÈ�ÚcÈÂ∑.ׁשּׁשמֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְְִִֶֶֶַַַָָ
מכּׁשפּות ידי על העצם ּומדּבר ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.ּפיו L¯B„Â∑הּמעלה והּנׁשאלּכגֹון .ּבגלּגלתּבזכרּותֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְְְֲִֶֶַַַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן(מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑מה ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּולחלקֹוּׁשּיבא .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיָך ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ׂשרטּוטיׁשאלה(יח, חכמת אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צריְך ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלקיָך? ה' עם ּתהיה ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד

ערּוְךמענה ּבׁשלחן כן ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ּדרְך ועל הּצּוּוי, הפְך זה אין : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻֻֻ

ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻיֹורה

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . רמב"ןהּיד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

e�a¯‡י dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁ�Óe Ô�ÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קדם, ּבני ׁשל חכמתן היתה מה י), ה ְְְֵֶֶֶֶָָָָָ(מ"א

הּכתּוב יאמר וכן ּבטייר, וערּומים יֹודעין ְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשהיּו

ּכּפלׁשּתים. ועננים מּקדם מלאּו ּכי ו) ב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹ(ישעיה

והידיעה חכמֹותיו. ּבכלל זה למד ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹוהּנה

ענין לסּבר והערמה הּצפצּוף, הבנת ְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹהיא

הּכנפים: ְְִִִַַַָּבפריׂשת

¯L‡ÎÂעם והּקֹוסמים המעֹוננים הּכתּוב ּכלל ¿«¬∆ְְְְִִִַַַַָָ

ּופרׁש חזר הּנזכרֹות, ְִֵֵֵַַַָָהּתֹועבֹות

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים יד) ֲִֵֵֶֶַַָָ(בפסוק

ּכי יׁשמעּו, קסמים ואל מעננים אל ְְְְְִִִִֶֶָָֹֹאֹותם

ל נתן כן לא ואּתה הּבאֹות, לדעת ְְְֵַַַַַָָָָָָָֹחכמתם

הּמעׂשים הּׁשם ל אסר הּנה יאמר ,אלהי ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹה'

לפניו, ּתֹועבֹות ׁשהם ּבעבּור הּנזּכרים, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאּלה

ל ואסר ,מּפני ההם הּגֹוים הֹוריׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּובגללם

מעלה ל ׁשעׂשה ּבעבּור והּקסמים, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָהּנחׁשים

ל ׁשּיקיםגדֹולה הארץ, ּגֹויי ּכל על עליֹון תּת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

תׁשמע ואּתה ּבפיו, ּדבריו ויּתן נביא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָּבקרּב

ּבעתידֹות אּתה תצטר ולא אל, ּיפעל מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמּנּו

הּכֹוכבים מן אֹותם ׁשיקּבלּו ּומנחׁש, קֹוסם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָאל

ּדבריהם ּכל ׁשאין מעלה, ּבׂשרי הּׁשפלים מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

הּנבּואה אבל ,הּצרי ּבכל יֹודיעּו ולא ְְְֱֲִִֶַַָָָָֹאמת

ּדבריה. מּכל ּדבר יּפל ולא הּׁשם חפץ ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתֹודיע

אׁשר הּדבר הּוא כב) (בפסוק ׁשיפרׁש ְְֲֵֶֶַָָָוהּוא

ׁשֹומע ּוסגּלתֹו חלקֹו אּתה והּנה ה'. ּדּברֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻלא

הֹולכים הּמּזלֹות חלק והם מּפיו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָעצתֹו

,אלהי ה' ל נתן כן לא טעם וזה ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאחריהם.

אׁשר ּכטעם להם, נתן ּכאׁשר ל נתן ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ד (לעיל העּמים לכל אֹותם אלהי ה' ְֱִֶַַָָָָֹחלק

כה): יח (ויקרא ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְֲִֵֶַַיט)

(„Ú˜ ÌÈËÙÂ˘) È¯ÙÒ·eואל מעֹוננים אל , ¿ƒ¿ƒְְְִֶֶ

להם ּתאמר ׁשּמא יׁשמעּו, ְְִִֶֶַָָָֹקֹוסמים

ּתלמּוד לׁשאל, לי אין ולי לׁשאל ּבּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַֹֹיׁש

והּנה .אלהי ה' ל נתן כן לא ואּתה ְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹלֹומר

ׁשרׁש הּנחׁשים ּכי ּׁשּפרׁשנּו, מה ּבכל ראיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹזֹו

טענה ליׂשראל היה ולכן בם, נמצא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָּדבר

מהם: ְִֵֶַָּבּמניעה

(‚È)ׁשּניחדוטעם .אלהי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹ

לבּדֹו ׁשהּוא ונאמין לבּדֹו, אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָלבבנּו

ּומּמּנּו עתיד, ּכל אמּתת הּיֹודע והּוא ּכל, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשה

מאנׁשי אֹו מּנביאיו העתידֹות, נדרׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַָָלבּדֹו

נדרׁש ולא ותּומים. אּורים לֹומר רצֹונֹו ְְְְֲִִִִַָֹחסידיו,

נבטח ולא מּזּולתם, ולא ׁשמים ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹמהֹוברי

נׁשמע אם אבל ּפנים, ּכל על ּדבריהם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו

הּוא ּכי ׁשמים, ּבידי הּכל נאמר מהם ִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּדבר

ּבּכל הּיכֹול הּכל על עליֹון האלהים ְֱֱִֵֶַַַַָָֹֹֹֹאלהי

ּכרצֹונֹו, והּמזלֹות הּכֹוכבים מערכֹות ְְְְִִֶַַַַַַָָמׁשּנה

ונאמין יהֹולל. וקֹוסמים ּבּדים אֹותֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַמפר

האדם התקרב ּכפי ּתהיינה הּבאֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

אז אחר ּולפיכ ׁשאלתלעבֹודתֹו. הרת ְְְֲִֵַַַַַַָָָ

הּמתים אל החּיים ּבעד ודרׁש מּקֹוסם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהעתידֹות

ולא אּלה, ּבכל הּׁשם עם ּתמים ׁשּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאמר
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ãé)(ék|íéððòî-ìà íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬
éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå:E §¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ ‡Ï∑ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
.ותּמים ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðéäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk EE ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:ïeòîLz åéìà¥¨−¦§¨«

i"yx£È�Ók EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביאּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיָך ה' לָך יקים . . מּקרּבָך טו)נביא מּיׂשראל(יח, הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים נביאים ב)מּׁשּמתּו ט, מׁשמע(יומא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ראה האחרֹונים הּנביאים לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכאֹורה,

ּגּלּו אבלּפרקי ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה לֹומר, צריְך ּכרחָך ועל הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה להּגיענסּתּלקהלא יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר ליׂשראלאליה. הּנבּואה ׁשהיהׁשּתחזר אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: רמב"ןקרֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkíBéa áøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬
ì óñà àì øîàì ìäwäéäìà ýåýé ìB÷-úà òîL ©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîàרמב"ן ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)éøáã ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−
:Bnòî Løãà éëðà éîLa¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÔÓיד ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡i��ÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó C�ÈaÓ ‡i·�¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·�¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e·� ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואליו תדרׁש מּנביאֹו אבל עתיד מּמּגיד ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָתירא

ּתהא ׁשלים אּונקלּוס, ּדעת וזה ְְְְְְִִֵֶַַַּתׁשמע.

ּביראתֹו, חסר ּתהיה ׁשּלא ,אלה דה' ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבדחלּתא

תמים ׂשה ּכמֹו ּבּדבר, הּׁשלם הּוא "ּתמים" ְִִִֵֶַַָָָָָּכי

וזֹו חסרֹון. וׁשּום מּום ּבֹו ׁשאין ה) יב ְְְֵֶֶ(שמות

והיה ּבּפסּוק זה הזּכרּתי ּוכבר עׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

א): יז (בראשית ִָתמים

.È�Ók EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·� (ÂË)טעם »ƒƒƒ¿¿≈«∆»…ƒַַ

,"Ea¯wÓ"אּלא נבּואה ׁשאין לרמז ƒƒ¿¿ְְִֵֶֶָָֹ

(ישעיה הּכתּוב ּבּה יאמר ּולכ יׂשראל, ְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבארץ

רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּוכמֹו חּזיֹון, ּגיא מׂשא א) ְְִִִֵֵֶַַָָכב

וכן בא). ריש הּׁשם"EÈÁ‡Ó",(מכילתא ּכי ְֵ≈«∆ִֵַ

רּוחֹו יּתן ולא העּמים ּכל על מעלה ל ְְֲִִֵַַַַָָָָֹנתן

עליכם. יקיםÈ�BÓk,רק .אחי מּקרב ׁשאני ֲֵֶַ»ƒֲִִִֶֶֶֶַָ

רׁש"י: לׁשֹון לנביא, מּנביא וכן ּתחּתי, ,ְְְְִִִִִֵַַָָָל

¯Ó‡Â,אברהם הּׁשם,È�BÓkרּבי נביא ׁשאני , ¿»«ְִַַָָ»ƒְֲִִֵֶַ

ׁשּיהיה ויּתכן וקֹוסם. מעֹונן ְְְְִִֵֵֵֶֶָֹלא

,"Ea¯wÓ"ׁשהּוא ּבדבריו לבטח ׁשּתּוכל לֹומר ƒƒ¿¿ְְִִֶֶַַַָָֹ

ּדעּתי, על וכן .מּקרּב מאחי,"È�BÓk"ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַ»ƒְִֶֶ

מאמין אּתה ּכאׁשר ּבֹו ותאמין לה' לנביא ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָנאמן

זה: אבאר ועֹוד ְֲִֵֶָּבי,

.'Â‚Â zÏ‡L ¯L‡ ÏÎk (ÊË)הּׁשלים לא ¿…¬∆»«¿»ְִִֹ

ּבאמרם ּכי ׁשּׁשאלּו, הּׁשאלה ּבכאן Ï‡הּכתּוב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ…

'‰ ÏB˜ ˙‡ ÚÓLÏ ÛÈÒB‡,לנביאים יזּכּו לא ƒƒ¿…«∆ְְִִִִֹ

אּתה קרב כד) ה (לעיל אמרּו ּכאׁשר ְְֲֲֶַַַָָָאבל

ואּת אלהינּו ה' יאמר אׁשר ּכל את ְְֱֲֲֵֵֶַַָָֹֹּוׁשמע

אלהינּו ה' ידּבר אׁשר ּכל את אלינּו ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּתדּבר

וׁש להאמיןאלי קּבלּו אז ועׂשינּו, מענּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

הּׁשם יצּוה אׁשר ּככל ולעׂשֹות ולׁשמע ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּבנביאיו

ּבכאן אמר ּולכ ידם. EÈÁ‡Óעל Ea¯wÓ ‡È·� ְְַַָָָָָ»ƒƒƒ¿¿≈«∆

,'‰ EÏ ÌÈ˜È È�BÓkאּתה ּכאׁשר ּבֹו ותאמין »ƒ»ƒ¿ְֲֲִֶַַַָ

הּׁשם ּדברי להיֹות ׁשאלּת כן ּכי ּבי. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמאמין

האמינּו ּכן אם אלי, וׁשּתׁשמעּו ידי על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָעּמכם

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(ë)øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³
úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−

:àeää àéápä©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ההלכה את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲֲִִֵֶַָָ

הּמּתר את ּולהּתיר האסּור את אדם∑Óe˙.לאסר ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין ּׁשּלא(ספרי. מה הּמתנּבא : ְֱִֶֶֶַַָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה עלׁשמע, והעֹובר ְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, רמב"ן."ּדברי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין מּוׁשבים(ירמיה ה' ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה הּיםמּבבלה ועל העּמּודים [אל] על "ּבבלהוצֹווח יכניה עם ּגלּו ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם רמב"ן.יּובאּו", ְִִִָָָ

ÈÓLaכ ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i·� Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i·� ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא ˙È Úc� ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכמֹוני ּכי אחרי, הּבאים הּנביאים ּבּׁשאר ּכן ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגם

להאמין ּדּברּו, אׁשר היטיבּו טעם וזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַּכמֹוהם.

לדֹורֹותם: להם אעׂשה וכן ְְְֱִִֵֶֶֶַָָּבנביאי,

ÔÎzÈÂוקּבלתם לדֹורֹות, ׁשם ׁשאלתם ׁשהיתה ¿ƒ»≈ְְְְֵֶַָָָָָָָָ

"ואּת ּבאמרם ממׁשה לׁשמע ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹׁשאמרּו

לדֹורֹות ּכן ּגם ועׂשינּו" וׁשמענּו אלינּו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָּתדּבר

וכל ואּתה ּכמֹו "ואּת", טעם ויהיה ְְְְְְְִֶַַַַָָָעֹולם.

ׁשם: ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,ּכמֹו הּׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַָָנביא

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â (Î)אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִ

ּולהּתיר האסּור את לאסר ההלכה את ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכּון

הּמּתר מּספריÓe˙את רׁש"י לׁשֹון ּבחנק, ֶַָֻ≈ְְִִִִֶֶַָ

ׁשאם לֹומר הענין ואין קעח). קעז ְְִִֵֶַָָ(שופטים

ּפעֹור והּנה ראיתי ּבחלֹומי ואמר אחד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבא

חּיב ׁשיהא הּלּולב, ּבמצות ׁשּתּזהרּו לי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

ׁשּתעׂשּו אֹומר ואם הּוא. ּפטּור זה ּכי ְֲִִִֵֶֶַָָמיתה,

הּׁשקר נביא זהּו ּכן אם ההּוא, לּׁשּקּוץ לעבד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹכן

ּכן יאמר ואפּלּו זרה, עבֹודה לעבד ְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּמתנּבא

ׁשּיאמר הענין, אבל נסקל. הּוא הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבׁשם

ׁשּלא מצּוה והּוא האלהים הּוא ּכי ּפעֹור ְְְֱִִִִֶֶַָָֹֹראיתי

כזה ּכי ּבׁשמֹו יּגיד אם וכן חזיר, ּבׂשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָֹלאכל

הּנעבד ּכי ׁשּיאמר מאחר להיֹות, עתיד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוכזה

יּומת ּומקּים, ּגֹוזר ועֹוׂשה האֹומר הּוא ְְֵֵֵֶַַַָההּוא

פט.) (סנהדרין ּבגמרא אמרּו ּולכ ְְְְֶֶַָָָָּבחנק.

הּבעל. נביאי ּכגֹון זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהּמתנּבא

ּכמֹו האלהים, הּוא ׁשהּבעל אֹומרים ׁשהיּו ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹוהם

האלהים הּוא ה' אם כא) יח (מ"א ֱִִֶָָֹׁשּכתּוב

והיּו אחריו, לכּו הּבעל ואם אחריו ְְְְֲֲִַַַַַָָָלכּו

הּמל ּביד ה' ונתן והצלח עלה ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָמתנּבאים

האדֹון הּוא ׁשהּבעל לֹומר ודעּתם טו), כב ְְֶַַַַַָָָ(שם

רמֹות ׁשּיּתן והּוא הּזה, הּנכבד הּׁשם לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

אחאב: ּביד ְְְִַַָָּגלעד

˙‡ Ú„� ‰ÎÈ‡ E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ (‡Î)¿ƒ…«ƒ¿»∆≈»≈«∆
.'‰ B¯ac ‡Ï ¯L‡ ¯·c‰עתידים «»»¬∆…ƒ¿ֲִִ

ּכׁשּיבֹוא לאמר ּומתנּבאאּתם עזּור ּבן חנניא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מּוׁשבים ה' בית כלי הּנה טז) כז ְִִֵֵֵָ(ירמיה

פסוקים (שם וצֹווח עֹומד וירמיה ְְְְִִֵֵֶַָָָמּבבלה,

הּכלים, יתר ועל הּים ועל העּמדים אל כב) ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻיט

ּגלּות עם יּובאּו, ּבבלה יכניה, עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

קעח): (שופטים מּספרי רׁש"י לׁשֹון ְְִִִִִִַָָצדקּיהּו,

L¯c‰Âּתאמר "ואם אמר ׁשּלא מּפני הּזה, ¿«¿«ְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

(לעיל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו והּוא ,"ְְְְְְִִִֶַָּבלבב

העתידֹות ּברמזים ּתגיד הּתֹורה ּכי כה) ְֲִִִִַַָָָָד

לֹומר, הּכתּוב עּקר אבל �„Úלהיֹות. ‰ÎÈ‡ ְֲִִַַַָָ≈»≈«

ÌM‰ B¯ac ‡Ï ¯L‡ ¯·c‰ הּמתנּבא‡˙ ׁשּנהרג ∆«»»¬∆…ƒ¿«≈ְֲִֵֶַַַֹ

אז הּדבר, יבֹוא לא ּכאׁשר ּכי וצּוה, ְֲִִֶֶַַַָָָָָֹהּזה.

מּפני מּמּנּו תגּור ולא הּׁשם, ּדּברֹו לא ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹיּומת

האֹות ּובא ׁשּנתן האֹות מּפני אֹו ְְִֵֶַָָָָָָחכמתֹו,

נדע איכה לׁשאל, להם היה וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהּמֹופת.

אליו לׁשמע ׁשּנתחּיב ה' ּדּברֹו אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּדבר

לׁשּתי ּתׁשּובה זֹו אבל יצּוה. אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹּככל

העתיד לדבר נצּפה נביא ּבכל ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשאלֹות,

ׁשהּוא נדע ּבא לא ואם יּגיד, אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָֹלהיֹות

הּנה הּכל, יבֹוא ּבא ואם ויּומת, ׁשקר ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹנביא

אליו לׁשמע ונתחּיב לה' לנביא נאמן ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹהּוא

(פסוק ׁשאמר ּכמֹו ה', ּבׁשם יצּוה אׁשר ְְְְֲֵֶֶֶַַָֹּככל

ּדברי על לעבר ואפּלּו ּתׁשמעּון", "אליו ְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹטו)

הּכרמל. ּבהר אלּיהּו ּכגֹון הּׁשעה צר לפי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹתֹורה

ּבּתחּלה ׁשּיהיה ,"ּכמֹו" "ּכמֹוני" טעם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוזה

ּכענין ּומֹופת, ּבאֹות אֹו הּׁשם, לנביא ְְְְֱִִִֵֵֶַַָנאמן

לעיני האתת וּיעׂש לא) ל ד (שמות ְֱֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר

להיֹות העתיד ׁשּיּגיד אֹו העם, וּיאמן ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם

אֹות: זה ׁשּגם ְֶֶַָויבֹוא,

CÎÂוהמוּתר (פט.), סנהדרין ּבמּסכת אמרּו ¿»ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ

ּדכתיב ׁשמים, ּבידי מיתתֹו נביא ּדברי ְְִִִִִִִֵֵַַָָָעל

ּומנא פט:) (שם ואמרין מעּמֹו, אדרׁש ְְְְִִִֵֶָָָֹאנכי

ּדלא מיכה והא אֹות, ליּה ּדיהב ּדאענׁש, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידע

ׁשאני, ּדמחזק היכא ואענׁש, אֹות ליּה ְְְִֵֵֵַַָָָָָֻיהב

היכי הּמֹוריה ּבהר אברהם הכי תימא לא ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּדאי

היכי הּכרמל ּבהר אליהּו יצחק, ליּה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשמע

היכא אּלא חּוץ, ׁשחּוטי ועבדינן עליּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָסמכינן

ׁשאני: ְְֵָָֻּדמחזק

È"L¯Âלהּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר ּכתב ¿«ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

לֹו, תׁשמע לא הּמצוֹות מּכל ְְְִִִַַַַָֹּבאחת

ּגמּור צּדיק ׁשהּוא ל ממחה הּוא ּכן אם ְְִִֵֶֶֶַָָֻאּלא

הּׁשעה, צר לפי הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּכגֹון

נכֹון אינּנּו וזה ּתׁשמעּון. אליו נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָלכ

ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ההמחאה ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני,

ּבּמה לּכל מחזק אמת נביא ׁשהּוא ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹֻאּלא

האֹות והּוא ּובאּו, עתידֹות לאמר ְְֲִִִֵֶָָֹׁשהקּדים

ּבּמֹופת אֹו הּזֹו, ּבּפרׁשה ׁשהזּכיר ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,

הּנביאים: חזקת וזאת ּבפנינּו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשעׂשה

ÈÏe‡Âּׁשּכתב למה ּגמּור" ּב"צּדיק רׁש"י נתּכּון ¿«ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות מׁשה רּבנּו ְְְִֵֵֶַַַָָהרב

לֹו נֹותנין הּנביא את ּכׁשּמׁשּלחין ה"ז), ְְְְִִִֶֶַַָ(פ"ז

ׁשלחֹו ׁשהאל העם ׁשּידעּו ּכדי ּומֹופת ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָאֹות

מאמינין ּומֹופת אֹות העֹוׂשה כל ולא ְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹּבאמת,

ּבֹו יֹודעים ׁשהיינּו אדם אּלא נביא, ׁשהּוא ְִִִֶֶֶָָָָָאֹותֹו

ּובמעׂשיו ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָמּתחּלה

מהּל והיה גילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתעּלה

ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּובקדּׁשתּה הּנבּואה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻּבדרכי

מצוה ׁשלחֹו, ׁשהאל ואמר ּומֹופת אֹות ועׂשה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּבא

ואפׁשר ּתׁשמעּון. אליו ׁשּנאמר מּמּנּו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה נביא, אינֹו והּוא מֹופת אֹו אֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַָׁשּיעׂשה

מצוה כן ּפי על ואף ּבגֹו. ּדברים לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָהאֹות

וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, ְְְְִִַָָָָָָֹלׁשמע

ּכמֹו חזקתֹו, על אֹותֹו מעמידין ְְְֲִִִֶַַָָלנבּואה

ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין לחּת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַֹׁשּנצטּוינּו

הֹואיל ׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָואף

ּכׁשרּותן. על אֹותם מעמידין אצלנּו הם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשרים

כח) כט (להלן נאמר ּבהם וכּיֹוצא אּלּו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָּבדברים

האדם ז) טז (ש"א ונאמר אלהינּו, לה' ְְֱֱִֵֶַַַָָָָֹהּנסּתרֹות

לּלבב: יראה וה' לעינים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָיראה
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(ë)øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³
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:àeää àéápä©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ההלכה את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲֲִִֵֶַָָ

הּמּתר את ּולהּתיר האסּור את אדם∑Óe˙.לאסר ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין ּׁשּלא(ספרי. מה הּמתנּבא : ְֱִֶֶֶַַָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה עלׁשמע, והעֹובר ְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, רמב"ן."ּדברי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין מּוׁשבים(ירמיה ה' ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה הּיםמּבבלה ועל העּמּודים [אל] על "ּבבלהוצֹווח יכניה עם ּגלּו ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם רמב"ן.יּובאּו", ְִִִָָָ

ÈÓLaכ ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i·� Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i·� ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא ˙È Úc� ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכמֹוני ּכי אחרי, הּבאים הּנביאים ּבּׁשאר ּכן ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגם

להאמין ּדּברּו, אׁשר היטיבּו טעם וזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַּכמֹוהם.

לדֹורֹותם: להם אעׂשה וכן ְְְֱִִֵֶֶֶַָָּבנביאי,

ÔÎzÈÂוקּבלתם לדֹורֹות, ׁשם ׁשאלתם ׁשהיתה ¿ƒ»≈ְְְְֵֶַָָָָָָָָ

"ואּת ּבאמרם ממׁשה לׁשמע ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹׁשאמרּו

לדֹורֹות ּכן ּגם ועׂשינּו" וׁשמענּו אלינּו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָּתדּבר

וכל ואּתה ּכמֹו "ואּת", טעם ויהיה ְְְְְְְִֶַַַַָָָעֹולם.

ׁשם: ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,ּכמֹו הּׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַָָנביא

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â (Î)אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִ

ּולהּתיר האסּור את לאסר ההלכה את ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכּון

הּמּתר מּספריÓe˙את רׁש"י לׁשֹון ּבחנק, ֶַָֻ≈ְְִִִִֶֶַָ

ׁשאם לֹומר הענין ואין קעח). קעז ְְִִֵֶַָָ(שופטים

ּפעֹור והּנה ראיתי ּבחלֹומי ואמר אחד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבא

חּיב ׁשיהא הּלּולב, ּבמצות ׁשּתּזהרּו לי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

ׁשּתעׂשּו אֹומר ואם הּוא. ּפטּור זה ּכי ְֲִִִֵֶֶַָָמיתה,

הּׁשקר נביא זהּו ּכן אם ההּוא, לּׁשּקּוץ לעבד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹכן

ּכן יאמר ואפּלּו זרה, עבֹודה לעבד ְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּמתנּבא

ׁשּיאמר הענין, אבל נסקל. הּוא הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבׁשם

ׁשּלא מצּוה והּוא האלהים הּוא ּכי ּפעֹור ְְְֱִִִִֶֶַָָֹֹראיתי

כזה ּכי ּבׁשמֹו יּגיד אם וכן חזיר, ּבׂשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָֹלאכל

הּנעבד ּכי ׁשּיאמר מאחר להיֹות, עתיד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוכזה

יּומת ּומקּים, ּגֹוזר ועֹוׂשה האֹומר הּוא ְְֵֵֵֶַַַָההּוא

פט.) (סנהדרין ּבגמרא אמרּו ּולכ ְְְְֶֶַָָָָּבחנק.

הּבעל. נביאי ּכגֹון זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהּמתנּבא

ּכמֹו האלהים, הּוא ׁשהּבעל אֹומרים ׁשהיּו ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹוהם

האלהים הּוא ה' אם כא) יח (מ"א ֱִִֶָָֹׁשּכתּוב

והיּו אחריו, לכּו הּבעל ואם אחריו ְְְְֲֲִַַַַַָָָלכּו

הּמל ּביד ה' ונתן והצלח עלה ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָמתנּבאים

האדֹון הּוא ׁשהּבעל לֹומר ודעּתם טו), כב ְְֶַַַַַָָָ(שם

רמֹות ׁשּיּתן והּוא הּזה, הּנכבד הּׁשם לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

אחאב: ּביד ְְְִַַָָּגלעד

˙‡ Ú„� ‰ÎÈ‡ E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ (‡Î)¿ƒ…«ƒ¿»∆≈»≈«∆
.'‰ B¯ac ‡Ï ¯L‡ ¯·c‰עתידים «»»¬∆…ƒ¿ֲִִ

ּכׁשּיבֹוא לאמר ּומתנּבאאּתם עזּור ּבן חנניא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מּוׁשבים ה' בית כלי הּנה טז) כז ְִִֵֵֵָ(ירמיה

פסוקים (שם וצֹווח עֹומד וירמיה ְְְְִִֵֵֶַָָָמּבבלה,

הּכלים, יתר ועל הּים ועל העּמדים אל כב) ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻיט

ּגלּות עם יּובאּו, ּבבלה יכניה, עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

קעח): (שופטים מּספרי רׁש"י לׁשֹון ְְִִִִִִַָָצדקּיהּו,

L¯c‰Âּתאמר "ואם אמר ׁשּלא מּפני הּזה, ¿«¿«ְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

(לעיל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו והּוא ,"ְְְְְְִִִֶַָּבלבב

העתידֹות ּברמזים ּתגיד הּתֹורה ּכי כה) ְֲִִִִַַָָָָד

לֹומר, הּכתּוב עּקר אבל �„Úלהיֹות. ‰ÎÈ‡ ְֲִִַַַָָ≈»≈«

ÌM‰ B¯ac ‡Ï ¯L‡ ¯·c‰ הּמתנּבא‡˙ ׁשּנהרג ∆«»»¬∆…ƒ¿«≈ְֲִֵֶַַַֹ

אז הּדבר, יבֹוא לא ּכאׁשר ּכי וצּוה, ְֲִִֶֶַַַָָָָָֹהּזה.

מּפני מּמּנּו תגּור ולא הּׁשם, ּדּברֹו לא ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹיּומת

האֹות ּובא ׁשּנתן האֹות מּפני אֹו ְְִֵֶַָָָָָָחכמתֹו,

נדע איכה לׁשאל, להם היה וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהּמֹופת.

אליו לׁשמע ׁשּנתחּיב ה' ּדּברֹו אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּדבר

לׁשּתי ּתׁשּובה זֹו אבל יצּוה. אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹּככל

העתיד לדבר נצּפה נביא ּבכל ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשאלֹות,

ׁשהּוא נדע ּבא לא ואם יּגיד, אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָֹלהיֹות

הּנה הּכל, יבֹוא ּבא ואם ויּומת, ׁשקר ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹנביא

אליו לׁשמע ונתחּיב לה' לנביא נאמן ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹהּוא

(פסוק ׁשאמר ּכמֹו ה', ּבׁשם יצּוה אׁשר ְְְְֲֵֶֶֶַַָֹּככל

ּדברי על לעבר ואפּלּו ּתׁשמעּון", "אליו ְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹטו)

הּכרמל. ּבהר אלּיהּו ּכגֹון הּׁשעה צר לפי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹתֹורה

ּבּתחּלה ׁשּיהיה ,"ּכמֹו" "ּכמֹוני" טעם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוזה

ּכענין ּומֹופת, ּבאֹות אֹו הּׁשם, לנביא ְְְְֱִִִֵֵֶַַָנאמן

לעיני האתת וּיעׂש לא) ל ד (שמות ְֱֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר

להיֹות העתיד ׁשּיּגיד אֹו העם, וּיאמן ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם

אֹות: זה ׁשּגם ְֶֶַָויבֹוא,

CÎÂוהמוּתר (פט.), סנהדרין ּבמּסכת אמרּו ¿»ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ

ּדכתיב ׁשמים, ּבידי מיתתֹו נביא ּדברי ְְִִִִִִִֵֵַַָָָעל

ּומנא פט:) (שם ואמרין מעּמֹו, אדרׁש ְְְְִִִֵֶָָָֹאנכי

ּדלא מיכה והא אֹות, ליּה ּדיהב ּדאענׁש, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידע

ׁשאני, ּדמחזק היכא ואענׁש, אֹות ליּה ְְְִֵֵֵַַָָָָָֻיהב

היכי הּמֹוריה ּבהר אברהם הכי תימא לא ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּדאי

היכי הּכרמל ּבהר אליהּו יצחק, ליּה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשמע

היכא אּלא חּוץ, ׁשחּוטי ועבדינן עליּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָסמכינן

ׁשאני: ְְֵָָֻּדמחזק

È"L¯Âלהּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר ּכתב ¿«ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

לֹו, תׁשמע לא הּמצוֹות מּכל ְְְִִִַַַַָֹּבאחת

ּגמּור צּדיק ׁשהּוא ל ממחה הּוא ּכן אם ְְִִֵֶֶֶַָָֻאּלא

הּׁשעה, צר לפי הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּכגֹון

נכֹון אינּנּו וזה ּתׁשמעּון. אליו נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָלכ

ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ההמחאה ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני,

ּבּמה לּכל מחזק אמת נביא ׁשהּוא ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹֻאּלא

האֹות והּוא ּובאּו, עתידֹות לאמר ְְֲִִִֵֶָָֹׁשהקּדים

ּבּמֹופת אֹו הּזֹו, ּבּפרׁשה ׁשהזּכיר ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,

הּנביאים: חזקת וזאת ּבפנינּו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשעׂשה

ÈÏe‡Âּׁשּכתב למה ּגמּור" ּב"צּדיק רׁש"י נתּכּון ¿«ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות מׁשה רּבנּו ְְְִֵֵֶַַַָָהרב

לֹו נֹותנין הּנביא את ּכׁשּמׁשּלחין ה"ז), ְְְְִִִֶֶַַָ(פ"ז

ׁשלחֹו ׁשהאל העם ׁשּידעּו ּכדי ּומֹופת ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָאֹות

מאמינין ּומֹופת אֹות העֹוׂשה כל ולא ְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹּבאמת,

ּבֹו יֹודעים ׁשהיינּו אדם אּלא נביא, ׁשהּוא ְִִִֶֶֶָָָָָאֹותֹו

ּובמעׂשיו ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָמּתחּלה

מהּל והיה גילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתעּלה

ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּובקדּׁשתּה הּנבּואה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻּבדרכי

מצוה ׁשלחֹו, ׁשהאל ואמר ּומֹופת אֹות ועׂשה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּבא

ואפׁשר ּתׁשמעּון. אליו ׁשּנאמר מּמּנּו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה נביא, אינֹו והּוא מֹופת אֹו אֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַָׁשּיעׂשה

מצוה כן ּפי על ואף ּבגֹו. ּדברים לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָהאֹות

וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, ְְְְִִַָָָָָָֹלׁשמע

ּכמֹו חזקתֹו, על אֹותֹו מעמידין ְְְֲִִִֶַַָָלנבּואה

ּכׁשרים, עדים ׁשנים ּפי על הּדין לחּת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַֹׁשּנצטּוינּו

הֹואיל ׁשקר, ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָואף

ּכׁשרּותן. על אֹותם מעמידין אצלנּו הם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשרים

כח) כט (להלן נאמר ּבהם וכּיֹוצא אּלּו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָּבדברים

האדם ז) טז (ש"א ונאמר אלהינּו, לה' ְְֱֱִֵֶַַַָָָָֹהּנסּתרֹות

לּלבב: יראה וה' לעינים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָיראה
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(áë)àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé̈½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

ñ :epnî øeâú àì¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי)לאּֿדּברֹו אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג הּואה'", ּברּו הּקדֹוׁש ּומּפי ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכן אם אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', ׁשהּואאני ל הּוא ממחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצּדיק
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג epnÓ.ׁשעה ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם)ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ…»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹ

עליו ליענׁש .ּתירא ִֵֵָָָָ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékýåýé øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàíäéøòá záLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−

:íäézááeרמב"ן §¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà ýåýé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬¨−¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט ‡¯ˆE.ּדרכיםמקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑מּתחּלת ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְְִִֵֶַ
מן וכן לׁשליׁשית, מּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד .הּׁשליׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é:íL ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ

(ä)Bãé äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³
eäòø-úà àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−

:éçå älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå̈¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
i"yx£B„È ‰Ác�Â∑מּכת להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

העץ. על ו)הּגרזן ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ıÚ‰ŒÔÓ."ּכי ÏÊ¯a‰ ÏL�Â∑(ז (מכות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆ƒ»≈
והיא הּמתּבּקע, העץ מן לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָיׁש

והרגֹו .נּתזה ְֲִַָָ

È‰Èכב ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·� ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·� dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ Cp�ÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈBb‰ ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯ÎÈ Èk (‚Œ‡)ƒ«¿ƒ¡…∆∆«ƒ
.CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú LÏL 'Â‚Âזֹו ּגם »»ƒ«¿ƒ»ַ

כא (שמות ּבּה צּוה ׁשּכבר מבארת ְְְִִֶֶֶָָָָֹמצוה

אמר ּכי מׁשּפטיה. לבאר הֹוסיף ועּתה ְְְִִִֵֶַַָָָָָיג),

Ì‰Èz··e Ì‰È¯Ú· z·LÈÂ ÌzL¯ÈÂׁשּלא ללּמד ƒƒ¿»¿»«¿»¿»≈∆¿»≈∆ְֵֶַֹ

וכן ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻנתחּיבּו

יהֹוׁשע: ְַָָֻעׂשה

,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz ÛÈÒB‰Âסרטיאֹות ׁשיהּו ¿ƒ»ƒ¿«∆∆ְְִֶַ

מקלט וׁשּיכּתב לתֹוכּה, ְְְְְִִֶָָָֹֹמפרׁשֹות

והֹוסיף הּדרכים. ּפרׁשת על zLlLÂמקלט ְְְִִִַַַָָָָ¿ƒ«¿»

.Eˆ¯‡ Ïe·b עניןוהֹוסיף‡˙ ללמדנּו עֹוד ∆¿«¿¿ְְְְִִֵַַ

ה) (פסוק ׁשאמר ּכמֹו ‡˙הּׁשגגה, ‡·È ¯L‡Â ְְֶַַָָָ«¬∆»…∆

¯Úi· e‰Ú¯ׁשּדרׁשּו עֹוד רּבים ּומדרׁשים וגו'. ≈≈«««ְְִִִֶַָָ

ּבּפרׁשה: ֵַַָָָרּבֹותינּו

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iying meil inei xeriy

(å)BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBL ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìò:Cì ìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåòaLð øLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−
éúáàìúúì øac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוניּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

ערים ׁשלׁש עֹוד לָך ויספּת . . את־ּגבלָך אלהיָך יהוה ח)ואם־ירחיב (יט, ְְִַ�ְִָֹ�ֱֹ�ֶ�ְֶֻ�ְ�ְְַָֽ�ְָ��ָ�ָֹ�ִ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים(ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצרְך מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

על ּכתב יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדרְך הּגלּות, זמן מׁשְך ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפנקסֹו

הרֹוצח", את להרֹוג הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדאף

ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּולעתיד־לבא

על־ּדרְך מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָרׁשּות

ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמיתה

מקלט. לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" רמב"ןולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

‡¯Èו ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ È�Ò ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â (ËŒÁ)¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿
הזּכרּתי ּוכבר עתידה, הּזֹו ְְְֲִִִַַַָָָָָהּפרׁשה

ּכי כ). יב (לעיל אנכי ראה ּבפרׁשת ְְִִִֵֶַָָָֹמּזה

הּגֹוים את אלהי ה' יכרית ּכי אמר ְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹמּתחּלה

ו"הּגֹוים ארצם, את ל נֹותן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָֹאׁשר

ירמז ארצם", את ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶֶַָֹֹֹאׁשר

יאמר וכן מקֹום. ּבכל יזּכיר אׁשר הּׁשבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹלכל

(לעיל מּפני האל הּגֹוים את ונׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם,

ד), ט (שם האּלה הּגֹוים ּוברׁשעת כב), ְְִִֵֶַַָז

מּלפניכם האּלה הּגֹוים ּכל את ה' ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָוהֹוריׁש

(להלן האּלה העּמים מערי רק כג), יא ִֵֵֵֶַַָָָ(שם

רּבים: ּבמקֹומֹות וכן טז), ְְִִֵַכ

‰eˆÂיבּדיל ּבארצם ויׁשיבה ירּׁשה לאחר ּכי ¿ƒ»ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ּכמֹו הּמצוה, ּתׁשלּום ּובהם ערים, ְְְִִֶַַָָָָׁשלׁש

ּתהיינה מקלט ערי ׁשׁש יג) לה (במדבר ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאמר

הערים ׁשלׁש את יד) פסוק (שם ואמר ְְִֵֶֶַָָָלכם,

ּתּתנּו הערים ׁשלׁש ואת לּירּדן מעבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָּתּתנּו

מּׁשׁש ּביֹותר ּבּתֹורה צּוה ולא ּכנען, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבארץ

האּלה: ִֵֶֶָָהערים

ÔÎÂלאחר הּנֹוהגֹות ׁשּבּתֹורה מצוֹות ּבכל ¿≈ְְְֲִֶַַַַָָ

ירּוׁשת לאחר ּבהן מתחּיבין ויׁשיבה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָירּוׁשה

לבּדּה הּזאת ּבּמצוה אבל אּלּו. ּגֹוים ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹׁשבעה

ּבכאן EÏ·b.הֹוסיף ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְִָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ּבכי ׁשאמר ּכמֹו "ל ּדּבר "ּכאׁשר אמר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹולא

את אלהי ה' ּתאוהירחיב ּבׂשר ׁשל ּגבל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבׁשּום אֹותם הבטיח לא ה' ּכי כ), יב ְְִִִַָֹ(לעיל

האּלה, הּגֹוים ׁשבעת רק להם לתת ְִִֵֵֶֶַַַָָָָמקֹום

האבֹות ּכאן הזּכיר ‡EÈ‰Ïאבל '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְֲִִָָָָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆

˙‡ EÏ Ô˙�Â EÈ˙B·‡Ï ÚaL� ¯L‡k EÏ·b ˙‡∆¿À¿«¬∆ƒ¿««¬∆¿»«¿∆

,EÈ˙B·‡Ï ˙˙Ï ¯ac ¯L‡ ı¯‡‰ Ïkירמז וזה »»»∆¬∆ƒ∆»≈«¬∆ְְִֶֹ

והתנה לאברהם. ׁשּנאמרּו עממין עׂשרה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָלכל

וגו': הּמצוה ּכל את תׁשמר ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹּבזה

‰p‰Âעצמם ּגֹוים הּׁשבעה ּכי הּוא ּברּור ּדבר ¿ƒ≈ְְִִִַַָָָָָ

הּתֹורה, על ּבעברם אֹותם יירׁשּו ְְְִַַָָָָֹלא

ּובאתם ּתחיּו למען רּבים, ּפעמים אמר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

אׁשר למען א), ד (לעיל הארץ את ְְֲִִֶֶֶֶַַָָוירׁשּתם

ׁשמר אם ּכי ג), כז (להלן הארץ אל ִִֶֶָָָָֹֹּתבא

את ה' והֹוריׁש הּזאת הּמצוה ּכל את ְְְְִִִֶֶַַָָֹּתׁשמרּון

כג). כב יא (לעיל מּלפניכם האּלה הּגֹוים ְִִִֵֵֶֶַָָּכל

אחד, איׁש והּוא החרם, על עכן עבר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוכאׁשר

יׂשראל ּבני יּוכלּו ולא יב) ז (יהושע ְְְְֱִֵֵֶַָֹנאמר

אֹויביהם. לפני יפנּו ערף אֹויביהם לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹלקּום

ּבׁשלׁשת יתנה אׁשר הּזה הּתנאי מה ּכן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַאם

לבּדם, האּלה ‡EÈ‰Ïהעממין '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְֲִֵֶַָָָָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆

:'Â‚Â ‰Âˆn‰ Ïk ˙‡ ¯ÓL˙ Èk EÏe·b ˙‡∆¿¿ƒƒ¿…∆»«ƒ¿»

ÌÚh‰Âיתּבר לפניו הרצֹון היה ּכי ּבזה, ¿«««ְְִִֶַָָָָָָָָ

ויהֹוׁשע מׁשה ּבימי אֹותם ְִִִֵֶֶַַָֻׁשּינחיל

ּכי ּובּמדּבר, ּבמצרים הבטיחם אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשבעה

ּומּפני ,לכ זכּותם ׁשּתּגיע לפניו ּגלּוי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהיה

אּלּו, ׁשל ּבירּוׁשה הּמצוֹות ּבכל אֹותם חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָזה

יהֹוׁשע, והבּדילם מקלט ערי ּבׁשׁש אֹותם ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻוחּיב

התנה הּנׁשארים הּׁשלׁשה על ˙ÓL¯אבל Èk ְְְֲִִִַַַָָָָƒƒ¿…

ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏÂ ÌM‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ‰Âˆn‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»¿«¬»∆«≈¿»∆∆ƒ¿»»

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל ּכּלם ׁשיקּימּו לֹומר והּוא ְְְֶַַַָָָָֻֻוגו',

ׁשלׁש זּולתי ּבכ ּתלּויה מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵָָָָואין

האּלה: ִֵֶֶָָהערים

‰Óe,לאמר Ïkטעם ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯ÓL˙ Èk «ֵַַֹƒƒ¿…»∆∆ƒ¿»»»

,ÌÈ¯Ú‰ LÏL EÏ ÛÈÒBz ÌÈÓi‰מי ּכי «»ƒƒ¿¿∆»ƒִִ

ואמר הּימים. ּכל כן אחרי ּיהיה מה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיֹודע

אברהם, ‰ÌÈÓiרּבי Ïk.ּביניהם הפסק ּבלי ְִַַָָ»«»ƒְְִֵֵֵֶֶ
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ערים ׁשלׁש עֹוד לָך ויספּת . . את־ּגבלָך אלהיָך יהוה ח)ואם־ירחיב (יט, ְְִַ�ְִָֹ�ֱֹ�ֶ�ְֶֻ�ְ�ְְַָֽ�ְָ��ָ�ָֹ�ִ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים(ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצרְך מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

על ּכתב יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדרְך הּגלּות, זמן מׁשְך ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפנקסֹו

הרֹוצח", את להרֹוג הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדאף

ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹּולעתיד־לבא

על־ּדרְך מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָרׁשּות

ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמיתה

מקלט. לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" רמב"ןולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

‡¯Èו ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
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:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â (ËŒÁ)¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿
הזּכרּתי ּוכבר עתידה, הּזֹו ְְְֲִִִַַַָָָָָהּפרׁשה

ּכי כ). יב (לעיל אנכי ראה ּבפרׁשת ְְִִִֵֶַָָָֹמּזה

הּגֹוים את אלהי ה' יכרית ּכי אמר ְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹמּתחּלה

ו"הּגֹוים ארצם, את ל נֹותן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָֹאׁשר

ירמז ארצם", את ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶֶַָֹֹֹאׁשר

יאמר וכן מקֹום. ּבכל יזּכיר אׁשר הּׁשבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹלכל

(לעיל מּפני האל הּגֹוים את ונׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם,

ד), ט (שם האּלה הּגֹוים ּוברׁשעת כב), ְְִִֵֶַַָז

מּלפניכם האּלה הּגֹוים ּכל את ה' ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָוהֹוריׁש

(להלן האּלה העּמים מערי רק כג), יא ִֵֵֵֶַַָָָ(שם

רּבים: ּבמקֹומֹות וכן טז), ְְִִֵַכ

‰eˆÂיבּדיל ּבארצם ויׁשיבה ירּׁשה לאחר ּכי ¿ƒ»ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ּכמֹו הּמצוה, ּתׁשלּום ּובהם ערים, ְְְִִֶַַָָָָׁשלׁש

ּתהיינה מקלט ערי ׁשׁש יג) לה (במדבר ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאמר

הערים ׁשלׁש את יד) פסוק (שם ואמר ְְִֵֶֶַָָָלכם,

ּתּתנּו הערים ׁשלׁש ואת לּירּדן מעבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָּתּתנּו

מּׁשׁש ּביֹותר ּבּתֹורה צּוה ולא ּכנען, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבארץ

האּלה: ִֵֶֶָָהערים

ÔÎÂלאחר הּנֹוהגֹות ׁשּבּתֹורה מצוֹות ּבכל ¿≈ְְְֲִֶַַַַָָ

ירּוׁשת לאחר ּבהן מתחּיבין ויׁשיבה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָירּוׁשה

לבּדּה הּזאת ּבּמצוה אבל אּלּו. ּגֹוים ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹׁשבעה

ּבכאן EÏ·b.הֹוסיף ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְִָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ּבכי ׁשאמר ּכמֹו "ל ּדּבר "ּכאׁשר אמר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹולא

את אלהי ה' ּתאוהירחיב ּבׂשר ׁשל ּגבל ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבׁשּום אֹותם הבטיח לא ה' ּכי כ), יב ְְִִִַָֹ(לעיל

האּלה, הּגֹוים ׁשבעת רק להם לתת ְִִֵֵֶֶַַַָָָָמקֹום

האבֹות ּכאן הזּכיר ‡EÈ‰Ïאבל '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְֲִִָָָָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆

˙‡ EÏ Ô˙�Â EÈ˙B·‡Ï ÚaL� ¯L‡k EÏ·b ˙‡∆¿À¿«¬∆ƒ¿««¬∆¿»«¿∆

,EÈ˙B·‡Ï ˙˙Ï ¯ac ¯L‡ ı¯‡‰ Ïkירמז וזה »»»∆¬∆ƒ∆»≈«¬∆ְְִֶֹ

והתנה לאברהם. ׁשּנאמרּו עממין עׂשרה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָלכל

וגו': הּמצוה ּכל את תׁשמר ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹּבזה

‰p‰Âעצמם ּגֹוים הּׁשבעה ּכי הּוא ּברּור ּדבר ¿ƒ≈ְְִִִַַָָָָָ

הּתֹורה, על ּבעברם אֹותם יירׁשּו ְְְִַַָָָָֹלא

ּובאתם ּתחיּו למען רּבים, ּפעמים אמר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

אׁשר למען א), ד (לעיל הארץ את ְְֲִִֶֶֶֶַַָָוירׁשּתם

ׁשמר אם ּכי ג), כז (להלן הארץ אל ִִֶֶָָָָֹֹּתבא

את ה' והֹוריׁש הּזאת הּמצוה ּכל את ְְְְִִִֶֶַַָָֹּתׁשמרּון

כג). כב יא (לעיל מּלפניכם האּלה הּגֹוים ְִִִֵֵֶֶַָָּכל

אחד, איׁש והּוא החרם, על עכן עבר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוכאׁשר

יׂשראל ּבני יּוכלּו ולא יב) ז (יהושע ְְְְֱִֵֵֶַָֹנאמר

אֹויביהם. לפני יפנּו ערף אֹויביהם לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹלקּום

ּבׁשלׁשת יתנה אׁשר הּזה הּתנאי מה ּכן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַאם

לבּדם, האּלה ‡EÈ‰Ïהעממין '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â ְֲִֵֶַָָָָ¿ƒ«¿ƒ¡…∆

:'Â‚Â ‰Âˆn‰ Ïk ˙‡ ¯ÓL˙ Èk EÏe·b ˙‡∆¿¿ƒƒ¿…∆»«ƒ¿»

ÌÚh‰Âיתּבר לפניו הרצֹון היה ּכי ּבזה, ¿«««ְְִִֶַָָָָָָָָ

ויהֹוׁשע מׁשה ּבימי אֹותם ְִִִֵֶֶַַָֻׁשּינחיל

ּכי ּובּמדּבר, ּבמצרים הבטיחם אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשבעה

ּומּפני ,לכ זכּותם ׁשּתּגיע לפניו ּגלּוי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהיה

אּלּו, ׁשל ּבירּוׁשה הּמצוֹות ּבכל אֹותם חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָזה

יהֹוׁשע, והבּדילם מקלט ערי ּבׁשׁש אֹותם ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻוחּיב

התנה הּנׁשארים הּׁשלׁשה על ˙ÓL¯אבל Èk ְְְֲִִִַַַָָָָƒƒ¿…

ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏÂ ÌM‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ‰Âˆn‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»¿«¬»∆«≈¿»∆∆ƒ¿»»

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל ּכּלם ׁשיקּימּו לֹומר והּוא ְְְֶַַַָָָָֻֻוגו',

ׁשלׁש זּולתי ּבכ ּתלּויה מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵָָָָואין

האּלה: ִֵֶֶָָהערים

‰Óe,לאמר Ïkטעם ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯ÓL˙ Èk «ֵַַֹƒƒ¿…»∆∆ƒ¿»»»

,ÌÈ¯Ú‰ LÏL EÏ ÛÈÒBz ÌÈÓi‰מי ּכי «»ƒƒ¿¿∆»ƒִִ

ואמר הּימים. ּכל כן אחרי ּיהיה מה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיֹודע

אברהם, ‰ÌÈÓiרּבי Ïk.ּביניהם הפסק ּבלי ְִַַָָ»«»ƒְְִֵֵֵֶֶ
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(è)éëðà øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîåéëøãa úëììå E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìkìMä ìò íéøò LL ¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑לבא לעתיד וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)éäìà ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìåE §³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éìò äéäå äìçð Eì ïúðô :íéîc E Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)eäkäå åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈§¦¨¬
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡�N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑מצוה על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו יט)קּלה, נאמר:(ויקרא לכ ּדמים, ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה ."ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

(áé)ãéa Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²
:úîå ícä ìàbŸ¥¬©¨−¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àìáBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬
ñ :Cì̈«

i"yx£E�ÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי)יׂשראלים ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
רמב"ן.הרּוגים'? ֲִ

ß lel` 'e iyiy mei ß

(ãé)Eúìçða íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

ñ :dzLøì§¦§¨«

i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון למען(ישעיה חברֹו ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹהרחיב

d„aÚÓÏט ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È�Ò ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ� dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz È�L˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc Cz�ÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אבל נכֹון. ˙ÓL¯,ואינּנּו Èkזכּות ּתּגיע ּכאׁשר ְֲֵֶָָƒƒ¿…ְְֲִֶַַַ

הּמצוה, ּכל ‰ÌM,ׁשּתׁשמר ˙‡ ‰·‰‡Ïאהבה ְְִִֶַָָֹ¿«¬»∆«≈ֲַָ

ׁשּלא לפניו ּגלּוי ׁשּיהיה לעֹולם, קּימת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשלמה

ויּתן ּגבל את ירחיב אז לעֹולם, עֹוד ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֻּתחטא

(להלן אמר אׁשר לּימים והּוא העּמים. ּכל ְְֲִִֶַַַָָָָל

,זרע לבב ואת לבב את אלהי ה' ּומל ו) ְְְְְֱֶֶֶֶַַָָֹל

העתידים הּימים ּכל על יֹורה "זרע ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּו"לבב

לט לב (ירמיה ּבקּבלה ׁשּנאמר ּוכענין ְְְֱִֶֶַַַָָָלבֹוא,

ליראה אחד ודר אחד לב להם ונתּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָמ)

אחריהם, ולבניהם להם לטֹוב הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹותי

אׁשּוב לא אׁשר עֹולם ּברית להם ְְֲִִֶֶַָָָָֹוכרּתי

אּתן יראתי ואת אֹותם להיטיבי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמאחריהם

יכרת ּכאׁשר ואז מעלי. סּור לבלּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּבלבבם

האּלה: הערים ׁשלׁש יבּדילּו עֹולם ּברית ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלהם

.ÂÈÏÚ E�ÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï (‚È)תאמר ׁשּלא …»≈¿»»ֶַֹֹ

את הֹורגין אנּו למה נהרג ּכבר ְְֱִִֶֶַָָָָָהראׁשֹון

מּספרי רׁש"י לׁשֹון הרּוגין, ׁשנים ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָזה,

ּכאׁשר תאמר ׁשּלא והּטעם, קפז). ְֲֶֶַַַַַֹֹ(שופטים

החי: ּדם על ׁשּנחּוס טֹוב ההרּוג ּדם על ֶֶַַַַַַָָָנחּוס

,ÔBÎp‰Âּובערּת הּמיתֹות ּבחּיבי יצּוה הּכתּוב ּכי ¿«»ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

אבל עׂשה, מצות והיא ,מּקרּב ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָהרע

תעׂשה לא ּבמצות עֹוד יזהיר הּתקלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֻּבמרּבי

ולא מֹוראם מּפני לא מּידינּו, יּנצלּו ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֹׁשּלא

(לעיל ּבמסית הזּכיר וכ רחמים. להם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנּתן

(שמות תחּיה לא מכּׁשפה ואמר ט). כביג ְְְֵֶַַַָָֹ

רּבים הּמּוּכרת המהּומה רּבת היֹותּה מּפני ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָיז),

עינ תחֹוס לא ּכּפּה את וקּצֹותה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכׁשפיה.
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לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשני
תגזל "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ רמב"ן."ּבחּוץ ְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«

i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחדזה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם hÁŒÏÎÏe‡˙.אּלא ÔÂÚŒÏÎÏ∑ ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…¿»«»
עדּותֹו, על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש מנה(ספרי)לא לי 'ּתן לחברֹו: אמר . ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

לֹו ליּׁשבע חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ,'ׁשהלויתי.ÌÈ„Ú È�L ÈtŒÏÚ∑(עא (גיטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ¿≈≈ƒ
עדּותם ׁשּיכּתבּו הּדּיניםולא ּובין העדים ּבין ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו .ּבאּגרת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על י)ּכתיב(יט, מג, ּבעֹולם.(יׁשעיה ה' את ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

היא ועדּות ּגמּורה; עדּות צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוהּנה

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על הּנגלהּדוקא ׁשּברּורּדבר ודעת, טעם ּפי על עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

לעׂשֹותּה. להתּגּלֹותׁשּצריכים העׂשּוי ּכלּדבר על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא אְך ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכְך על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹורְך לגמריּפרט הּנעלם הגּבלֹותּדבר ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

עבֹודה ּבעֹולם.זֹווחּׁשּובים. יתּברְך עצמּותֹו את מגּלה יתּברְך, עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ּדבר: יקּום . . עדים ׁשני | טו)על־ּפי (יט, ִַ�ְֵ�ֵ�ִָ�ָָֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וכּיֹוצא הלואה עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'

קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבזה.

ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

החסידּות: ּדרְך על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, אנּו(איוב ואין יתּברְך, מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָצריכים

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו א)אְך, ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת ּׁשהעֹולמֹות(תורה־אור מה האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מרֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּברְך מּמּנּו", ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמתהּוים

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּלמעלה

ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, על־זה(ישעיה ואיתא עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּברְך ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

א)ּבּזהר פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ÏÎÏeטו ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותּה יהּללּו הּפתאים ּכי מּפני יב), כה ְְְְִִִֵַַָָ(להלן

ׁשהּבֹוׁשת מּפני אֹו לבעלּה, עֹוזרת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבהיֹותּה

זֹוממין ּבעדים וכן ּכיס. חסרֹון ּבֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶָמצּוי

עליהם ירחמּו ׁשּלא כא) פסוק (להלן ְֲֲִֵֶֶַָֹצּוה

מּפני אֹו ּדבר, ּבעדּותם נעׂשה ׁשּלא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבעבּור

מרּבה: ְֶַָָָָֻׁשּתקלתם

.CÏ ·BËÂ ÌÚËÂמצוה הּנקי הּדם ּבעּור ּכי ¿««¿»ְִִִִַַָָָ

,נפׁש מּמות להּציל ל ּגדֹולה ְְְְְְִִֶַַָָָוטֹובה

ּדמים, ׁשפיכּות הרֹוצחים על הרחמנּות ְְְִִִִַַָָָָּכי

הּמתּפרצים: אחרים ּומידי הרֹוצחים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָמידי

.EÚ¯ Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï („È)ׁשּלא אזהרה …«ƒ¿≈¬ְֶַָָֹ

הּנׂשיאים ׁשחּלקּו החלּוקה ּתחּום ְְְְֲִִִֶֶַַַָיׁשּנה

ּכן ועל מהם, ליחיד אֹו לּׁשבטים הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

¯‡ÌÈ�BL,אמר eÏ·b ¯L‡הּכהן אלעזר הם ַָ¬∆»¿ƒƒְֵֵֶַָָֹ

הזּכיר ּולכ הּמּטֹות, ּונׂשיאי נּון ּבן ְְְִִִִִֵַַַָֻויהֹוׁשע

:'Â‚Â ÏÁ�z ¯L‡ E˙ÏÁ�a¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

ÌÚËÂלֹומר אדם יחׁשב ׁשּלא הּזאת, הּמצוה ¿««ְְִֶַַַַָָָֹֹֹ

חלק ּכמֹו ׁשוה לי נתנּו אׁשר חלקי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָאין

על לעז ׁשּיֹוציא אֹו החֹולקים, טעּו ּכי ְֲִִִִֵֶַַַַָחברי,

על ּכלל, ּגזל ּבעיניו זה יהיה ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּגֹורלֹות,

החלּוקה על אדם יחלק ׁשּלא ּבכאן צּוה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹּכן

ולא ּבּסתר לא ּכלל הּגבּולין יׁשּנה ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֹֹההיא

(במדבר ּׁשּצּוה מּמה מבארת מצוה וזֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹבגלּוי.

רב ּבין נחלתֹו ּתחלק הּגֹורל ּפי על נו) ֲִֵֵֵַַַַָָָכו

האנׁשים ׁשמֹות אּלה יז) לד (שם ואמר ְְְֲִִֵֶַָָָָלמעט,

וגו': לכם ינחלּו ְֲֲִֶֶָאׁשר

ÏÚÂׁשהּוא קפח) שופטים (ספרי רּבֹותינּו ּדעת ¿«ֵֶַַַ

ּבארץ חברֹו ׁשל ּתחּומֹו לעֹוקר ְְְֲֵֵֶֶַָָָָאזהרה

טעם יהיה לאוין, ּבׁשני eÏ·bׁשעֹובר ¯L‡" ְְִִִֵֵֶֶַַָ¬∆»¿

,"ÌÈ�BL‡¯ּבּסתר הּיׁשן הּתחּום יׁשּנה ׁשּלא ƒƒְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּכתּוב והזהיר מעֹולם, היה ּבכאן ְְְְִִֵַַָָָָָֹויאמר

ואין הּוא וידּוע נּכר החדׁש הּתחּום ּכי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבהוה,

הזּכירּו עצמם רּבֹותינּו וגם אֹותֹו. מׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָאדם

ׁשעֹובר ׁשבטים ׁשל ּתחּומין לעֹוקר מנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָ(שם)

לֹומר ּתלמּוד תעׂשה, Ïe·bּבלא ‚Èq˙ ‡Ï ְְֲֶַַַֹ…«ƒ¿

,EÚ¯:מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּבאמת והּוא ≈¬ְְְֱִֶֶֶָ
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לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשני
תגזל "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ רמב"ן."ּבחּוץ ְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«

i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחדזה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם hÁŒÏÎÏe‡˙.אּלא ÔÂÚŒÏÎÏ∑ ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…¿»«»
עדּותֹו, על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש מנה(ספרי)לא לי 'ּתן לחברֹו: אמר . ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

לֹו ליּׁשבע חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ,'ׁשהלויתי.ÌÈ„Ú È�L ÈtŒÏÚ∑(עא (גיטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ¿≈≈ƒ
עדּותם ׁשּיכּתבּו הּדּיניםולא ּובין העדים ּבין ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו .ּבאּגרת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על י)ּכתיב(יט, מג, ּבעֹולם.(יׁשעיה ה' את ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

היא ועדּות ּגמּורה; עדּות צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוהּנה

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על הּנגלהּדוקא ׁשּברּורּדבר ודעת, טעם ּפי על עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

לעׂשֹותּה. להתּגּלֹותׁשּצריכים העׂשּוי ּכלּדבר על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא אְך ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכְך על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹורְך לגמריּפרט הּנעלם הגּבלֹותּדבר ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

עבֹודה ּבעֹולם.זֹווחּׁשּובים. יתּברְך עצמּותֹו את מגּלה יתּברְך, עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
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ּדבר: יקּום . . עדים ׁשני | טו)על־ּפי (יט, ִַ�ְֵ�ֵ�ִָ�ָָֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וכּיֹוצא הלואה עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'

קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבזה.

ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

החסידּות: ּדרְך על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, אנּו(איוב ואין יתּברְך, מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָצריכים

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו א)אְך, ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת ּׁשהעֹולמֹות(תורה־אור מה האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מרֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּברְך מּמּנּו", ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמתהּוים

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּלמעלה

ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, על־זה(ישעיה ואיתא עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּברְך ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

א)ּבּזהר פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ÏÎÏeטו ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותּה יהּללּו הּפתאים ּכי מּפני יב), כה ְְְְִִִֵַַָָ(להלן

ׁשהּבֹוׁשת מּפני אֹו לבעלּה, עֹוזרת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבהיֹותּה

זֹוממין ּבעדים וכן ּכיס. חסרֹון ּבֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶָמצּוי

עליהם ירחמּו ׁשּלא כא) פסוק (להלן ְֲֲִֵֶֶַָֹצּוה

מּפני אֹו ּדבר, ּבעדּותם נעׂשה ׁשּלא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבעבּור

מרּבה: ְֶַָָָָֻׁשּתקלתם

.CÏ ·BËÂ ÌÚËÂמצוה הּנקי הּדם ּבעּור ּכי ¿««¿»ְִִִִַַָָָ

,נפׁש מּמות להּציל ל ּגדֹולה ְְְְְְִִֶַַָָָוטֹובה

ּדמים, ׁשפיכּות הרֹוצחים על הרחמנּות ְְְִִִִַַָָָָּכי

הּמתּפרצים: אחרים ּומידי הרֹוצחים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָמידי

.EÚ¯ Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï („È)ׁשּלא אזהרה …«ƒ¿≈¬ְֶַָָֹ

הּנׂשיאים ׁשחּלקּו החלּוקה ּתחּום ְְְְֲִִִֶֶַַַָיׁשּנה

ּכן ועל מהם, ליחיד אֹו לּׁשבטים הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

¯‡ÌÈ�BL,אמר eÏ·b ¯L‡הּכהן אלעזר הם ַָ¬∆»¿ƒƒְֵֵֶַָָֹ

הזּכיר ּולכ הּמּטֹות, ּונׂשיאי נּון ּבן ְְְִִִִִֵַַַָֻויהֹוׁשע

:'Â‚Â ÏÁ�z ¯L‡ E˙ÏÁ�a¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

ÌÚËÂלֹומר אדם יחׁשב ׁשּלא הּזאת, הּמצוה ¿««ְְִֶַַַַָָָֹֹֹ

חלק ּכמֹו ׁשוה לי נתנּו אׁשר חלקי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָאין

על לעז ׁשּיֹוציא אֹו החֹולקים, טעּו ּכי ְֲִִִִֵֶַַַַָחברי,

על ּכלל, ּגזל ּבעיניו זה יהיה ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּגֹורלֹות,

החלּוקה על אדם יחלק ׁשּלא ּבכאן צּוה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹּכן

ולא ּבּסתר לא ּכלל הּגבּולין יׁשּנה ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֹֹההיא

(במדבר ּׁשּצּוה מּמה מבארת מצוה וזֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹבגלּוי.

רב ּבין נחלתֹו ּתחלק הּגֹורל ּפי על נו) ֲִֵֵֵַַַַָָָכו

האנׁשים ׁשמֹות אּלה יז) לד (שם ואמר ְְְֲִִֵֶַָָָָלמעט,

וגו': לכם ינחלּו ְֲֲִֶֶָאׁשר

ÏÚÂׁשהּוא קפח) שופטים (ספרי רּבֹותינּו ּדעת ¿«ֵֶַַַ

ּבארץ חברֹו ׁשל ּתחּומֹו לעֹוקר ְְְֲֵֵֶֶַָָָָאזהרה

טעם יהיה לאוין, ּבׁשני eÏ·bׁשעֹובר ¯L‡" ְְִִִֵֵֶֶַַָ¬∆»¿

,"ÌÈ�BL‡¯ּבּסתר הּיׁשן הּתחּום יׁשּנה ׁשּלא ƒƒְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּכתּוב והזהיר מעֹולם, היה ּבכאן ְְְְִִֵַַָָָָָֹויאמר

ואין הּוא וידּוע נּכר החדׁש הּתחּום ּכי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבהוה,

הזּכירּו עצמם רּבֹותינּו וגם אֹותֹו. מׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָאדם

ׁשעֹובר ׁשבטים ׁשל ּתחּומין לעֹוקר מנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָ(שם)

לֹומר ּתלמּוד תעׂשה, Ïe·bּבלא ‚Èq˙ ‡Ï ְְֲֶַַַֹ…«ƒ¿

,EÚ¯:מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּבאמת והּוא ≈¬ְְְֱִֶֶֶָ
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הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש

יתּברְך ׁשהּוא זה על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּברְך וכחֹו ּגבּול, ּבעל לכ"קאינֹו החקירה ובספר ב, חלק ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח .אדמו"ר

והמׁשכת ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה יתּברְך, מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאְך

הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹוְך האין־סֹוף וכח יתּברְך ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻקדּׁשתֹו

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨¨−§¦®©«£¬−¨¨«

i"yx£‰¯Ò Ba ˙B�ÚÏ∑העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, הייתםּדבר עּמנּו 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום .(ספרי)ּבאֹותֹו ְְְִַָ

(æé)éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«

i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÈ�L e„ÓÚÂ∑(ל עדּותן(שבועות להעיד ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
‰¯È·.מעּמד Ì‰ÏŒ¯L‡∑ּבעלי ‰'.הּדיןאּלּו È�ÙÏ∑ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה (תהליםיהיה ְָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

יׁשּפט"פב) אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבֹו(ר"ה לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱִִֶֶֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְְִִִִֵַָָָֹ
.ּכבֹוד ָ

(çé)ø÷L ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤
:åéçàá äðò̈¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ּובחקירה ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ּפי .על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
¯˜LŒ„Ú ‰p‰Â∑עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשניםּכל מדּבר", רמב"ן.הּכתּוב ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(èé)òøä zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨¨−
:Eaøwî¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑לֹומר ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַַ
ׁשּנאמר ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד כא)"לאחיו"? "היא(ויקרא : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאׁש
ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלאחֹותֹו,
ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

רמב"ן.הּבֹועל ֵַ

·dטז ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡�Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡i�i„Â ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡i�ic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯˜L „Ú ‰p‰Â ·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â (ÁÈ)¿»¿«…¿ƒ≈≈¿ƒ≈≈∆∆
.„Ú‰ׁשהּוא יּודע איּך הּכתּוב ּפרׁש לא »≈ִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשּמעידין עדים ּבׁשני הענין ּבהיֹות ּכי ׁשקר, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָעד

אֹותם ויּכחיׁשּו מאה יבֹואּו אפּלּו הּדבר, ְְֲִִֵַַַָָָָָעל

ׁשּבא לֹומר נּוכל ולא ענּו. ׁשּׁשקר יתּברר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

ודרׁשּו ּבזה יאמר לא ּכי ּברגליו, ְְְְִֶַַָָָָֹֹהרּוג

הּנאמנת, הּקּבלה ּבאה ּכן ועל היטב. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשֹופטים

ּביֹום והלא ּכׁשּיאמרּו ּתהיה ההזמה ּכי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹּופרׁשה

ה.): (מכות הייתם עּמנּו ְֱִִִֶָּפלֹוני

,ÌÚh‰Âּגּופם על היא הּזֹו ׁשהעדּות מּפני ¿«««ְִִֵֵֶַַָָ

על נאמנים אינם והם עדים, ְֱִִֵֵֵֶֶַָָׁשל

יכֹולים ׁשהרי ,ּכ עׂשינּו לא לֹומר ְְֲִִֵֶַַָָָֹעצמם

אֹו הּנפׁש את ׁשהרגּו עליהם לֹומר ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהּללּו

הּׁשּבת: את ְִֶֶַַָׁשחּללּו

.ÌÓÊ ¯L‡k (ËÈ)מּכאן עׂשה, ּכאׁשר ולא «¬∆»«ְֲִֶַָָָֹ

רׁש"י לׁשֹון נהרגין, אין הרגּו ְְֱִִֵֶַָָָָאמרּו

ּבזה, והּטעם ה:). (מכות רּבֹותינּו ְְִִֵֵֶַַַַָמּדברי

ּבגזרת הּזֹוממין העדים מׁשּפט ּכי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבעבּור

יבֹואּו ּכאׁשר והּנה ּוׁשנים, ׁשנים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּׁשּליט,

הּנפׁש את ׁשהרג ראּובן על ויעידּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשנים

מעדּותם, אֹותם ויּזימּו אחרים ׁשנים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָויבֹואּו

ראּובן ׁשל ּבזכּותֹו ּכי ׁשּיהרגּו, הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָצּוה

היה אּלּו הּזה, הּמעׂשה ּבא וצּדיק נקי ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה

ּדין, ּבית מּיד הּׁשם הּצילֹו לא מות ּבן ִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרׁשע

רׁשע. אצּדיק לא ּכי ז) כג (שמות אמר ְֲִִֶַַַָָָֹּכאׁשר

ּכל אמת ׁשהיה נחׁשב ראּובן, נהרג אם ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאבל

ּבעונֹו הּוא ּכי הראׁשֹונים, עליו העידּו ֲֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשר

ּבידם, ה' יעזבּנּו לא צּדיק היה ואּלּו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹמת,

לא ה' לג) לז (תהלים הּכתּוב ׁשאמר ְֶַַָָֹּכמֹו

ועֹוד ּבהּׁשפטֹו. ירׁשיעּנּו ולא בידֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹיעזבּנּו

העֹומדים הּצּדיקים הּׁשֹופטים ה' יּתן ְְִִִִִֵֶַַַָֹׁשּלא

לאלהים הּמׁשּפט ּכי נקי, ּדם לׁשּפ ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹלפניו

יׁשּפט: אלהים ּובקרב ְְֱִִֶֶֹֹהּוא

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iyiy meil inei xeriy

(ë)øáck ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬
:Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
ñ :ìâøa ìâø ãéa§¨−¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áøEìònä Cnò E ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב ּדברסמ לּמלחמה. יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר (תהליםאחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
לעׁשקי"קיט) ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

עלי.·Î¯Â ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, וכן:(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ֶָ»∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא רמב"ן.ּבעיני ְִֵַָֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤
:íòä̈¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ Lb�Â∑(מב לכ,(סוטה הּמׁשּוח ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ְַַָָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא ‡ÌÚ‰ŒÏ.והּוא ¯a„Â∑(שם)הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְִִַַָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם)ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכםאפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ‡ÌÎÈ·È.ּבלבד, ÏÚ∑ ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«…¿≈∆

ׁשּנאמר יׂשראל, עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו כח)אין ב :(ד"ה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וּינעילּום וּילּביׁשּום מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ"וּיקמּו
ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל עירֿהּתמרים יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻוּיאכילּום

למלחמהאּל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.א eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿

ÔeÙÒBÈכ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ�‡כא ‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â,יׂשראל ּבׁשֹופטי גדֹולה מעלה זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ְְְִֶַַַַַָָָָוההבטחהׁשהּקדֹוׁשּברּוהּואמסּכיםעל

ׁשני ועמדּו טעם וזה הּמׁשּפט. ּבדבר ועּמהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָידם

ּכי יז), (פסוק ה' לפני הריב להם אׁשר ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָהאנׁשים

הּכהנים לפני ּבבֹואם עֹומדים הם ה' ְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹלפני

הזּכרּתי ּוכבר והּואינחםּבדראמת, ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָוהּׁשֹופטים,

ו): כא (שמות הּמׁשּפטים ואּלה ּבסדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָמּזה

·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk (‡)ƒ≈≈«ƒ¿»»¿»ƒ»»∆∆
.'Â‚Âעּתה להם אמרּה מחּדׁשת, מצוה ְְְִֶֶֶַָָָָָֻזֹו

וטעם ּבּמלחמֹות. ‰‰CÏּבבֹואם ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk ְְְִַַַָָƒ¡…≈∆«…≈

.ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡ ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ÌÎnÚƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆

(„ ˜ÂÒÙ·)ייראּו ולא לבבם יר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹיזהירם

ּבגבּורתם ּבזה יבטחּו ׁשּלא ויאמר האֹויבים, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹמן

ּבלּבם חיללחׁשב ואנׁשי אנחנּו ּגּבֹורים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹ

ויבטחּו הּׁשם אל לּבם ׁשּיׁשיבּו רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלּמלחמה,

יחּפץ הּסּוס בגבּורת לא ּכי ויחׁשבּו ְְְְְִִִֶַַַָָֹּביׁשּועתֹו

יראיו את ה' רֹוצה ּכי ירצה האיׁש בׁשֹוקי ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹולא

לחסּדֹו: המיחלים ְְְֲִֶַַַאת

,ÌÎÈ·È‡ ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ¯Ó‡Âיּפילם ּכי ¿»«¿ƒ»≈»∆ƒ…¿≈∆ִִֵַ

ואמר לחרב. ‡˙ÌÎ,לפניכם ÚÈLB‰Ï ְְִֵֶֶֶַָָ¿ƒ«∆¿∆

איׁש, מהם יּפקד ולא ּבּמלחמה יּנצלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשהם

מהם ּגם וימּותּו איביהם את ׁשינצחּו יּתכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכי

יהֹוׁשע צעק ּכן ועל הּמלחמֹות. ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻרּבים

(יהושע איׁש וׁשּׁשה ּכׁשלׁשים ּבעי מהם ְְְִִִִִֵֶַָָֹּבנפל

היה לא ׁשּלֹו מצוה ּבמלחמת ּכי זֿט), ְְְִִִֶֶֶָָָֹז

לה' ּכי ארצה, ראׁשם מּׂשערת ׁשּיּפל ְֲִִִֶַַַַָָָֹֹראּוי

ְִַָָהּמלחמה:
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(ë)øáck ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬
:Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
ñ :ìâøa ìâø ãéa§¨−¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áøEìònä Cnò E ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב ּדברסמ לּמלחמה. יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר (תהליםאחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
לעׁשקי"קיט) ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

עלי.·Î¯Â ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, וכן:(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ֶָ»∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא רמב"ן.ּבעיני ְִֵַָֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤
:íòä̈¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ Lb�Â∑(מב לכ,(סוטה הּמׁשּוח ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ְַַָָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא ‡ÌÚ‰ŒÏ.והּוא ¯a„Â∑(שם)הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְִִַַָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם)ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכםאפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ‡ÌÎÈ·È.ּבלבד, ÏÚ∑ ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«…¿≈∆

ׁשּנאמר יׂשראל, עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו כח)אין ב :(ד"ה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וּינעילּום וּילּביׁשּום מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ"וּיקמּו
ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל עירֿהּתמרים יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻוּיאכילּום

למלחמהאּל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.א eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿

ÔeÙÒBÈכ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ�‡כא ‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â,יׂשראל ּבׁשֹופטי גדֹולה מעלה זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ְְְִֶַַַַַָָָָוההבטחהׁשהּקדֹוׁשּברּוהּואמסּכיםעל

ׁשני ועמדּו טעם וזה הּמׁשּפט. ּבדבר ועּמהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָידם

ּכי יז), (פסוק ה' לפני הריב להם אׁשר ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָהאנׁשים

הּכהנים לפני ּבבֹואם עֹומדים הם ה' ְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹלפני

הזּכרּתי ּוכבר והּואינחםּבדראמת, ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָוהּׁשֹופטים,

ו): כא (שמות הּמׁשּפטים ואּלה ּבסדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָמּזה

·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk (‡)ƒ≈≈«ƒ¿»»¿»ƒ»»∆∆
.'Â‚Âעּתה להם אמרּה מחּדׁשת, מצוה ְְְִֶֶֶַָָָָָֻזֹו

וטעם ּבּמלחמֹות. ‰‰CÏּבבֹואם ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk ְְְִַַַָָƒ¡…≈∆«…≈

.ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡ ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ÌÎnÚƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆

(„ ˜ÂÒÙ·)ייראּו ולא לבבם יר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹיזהירם

ּבגבּורתם ּבזה יבטחּו ׁשּלא ויאמר האֹויבים, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹמן

ּבלּבם חיללחׁשב ואנׁשי אנחנּו ּגּבֹורים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹ

ויבטחּו הּׁשם אל לּבם ׁשּיׁשיבּו רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלּמלחמה,

יחּפץ הּסּוס בגבּורת לא ּכי ויחׁשבּו ְְְְְִִִֶַַַָָֹּביׁשּועתֹו

יראיו את ה' רֹוצה ּכי ירצה האיׁש בׁשֹוקי ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹולא

לחסּדֹו: המיחלים ְְְֲִֶַַַאת

,ÌÎÈ·È‡ ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ¯Ó‡Âיּפילם ּכי ¿»«¿ƒ»≈»∆ƒ…¿≈∆ִִֵַ

ואמר לחרב. ‡˙ÌÎ,לפניכם ÚÈLB‰Ï ְְִֵֶֶֶַָָ¿ƒ«∆¿∆

איׁש, מהם יּפקד ולא ּבּמלחמה יּנצלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשהם

מהם ּגם וימּותּו איביהם את ׁשינצחּו יּתכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכי

יהֹוׁשע צעק ּכן ועל הּמלחמֹות. ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻרּבים

(יהושע איׁש וׁשּׁשה ּכׁשלׁשים ּבעי מהם ְְְִִִִִֵֶַָָֹּבנפל

היה לא ׁשּלֹו מצוה ּבמלחמת ּכי זֿט), ְְְִִִֶֶֶָָָֹז

לה' ּכי ארצה, ראׁשם מּׂשערת ׁשּיּפל ְֲִִִֶַַַַָָָֹֹראּוי

ְִַָָהּמלחמה:
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מב) ּבתריסיהם(סוטה מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות לזהארּבע זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּכדי

קֹול מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין ÌÎ··Ï.סּוסיהם, C¯ÈŒÏ‡∑סּוסיםמּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
הּתריסין הּקרנֹות∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת הּצוחה∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.מּקֹול .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ְִַָָ

(ã)-íò íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦
:íëúà òéLBäì íëéáéà«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'‰ Èk'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡∑ּבנצחֹונֹו ּבאּו ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ÌÎnÚ.ׁשל CÏ‰‰∑הארֹוןזה .מחנה ְְְִֶֶַָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)äða øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧¨¨³
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:epëðçé øçà Léàå§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎ�Á ‡ÏÂ∑התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎ�ÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל רמב"ן.ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)Búéáì áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑הּדמים ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
רמב"ן.ּבירּוׁשלים ִִַָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬

:Bááìk åéçà¤−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג מן(סוטה ּומׁשמיע מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ"ׁשמע

מׁשמיע C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְִֵַַ«»≈¿««≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
על לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלּופה.
ּכרם, נטע אֹו ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחֹוזרים

אּׁשה' ארׂש רמב"ן.אֹו ִֵַָ

Á‚‡Ï‡ד ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎ�Á ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡�· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎ�ÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ� Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז d·Ò� ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â הּׁשם(‰) את העֹובד ׁשהּוא הּכהן ¿ƒ≈ֵֵֵֶֶַַָֹ

הּׁשֹוטרים אבל ויבטיחם, ּביראתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָיזהירם

ּכי ּבּמלחמה, ימּות ּפן ׁשּבעֹולם ּבנֹוהג ְְְְִִֶֶַַַָָָָָידּברּו

ּגם אנׁשים ימּותּו הּמלחמֹות ּבכל הארץ ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבדר

לׁשּוב, האּלה הּׁשלׁשה על וצּוה הּנֹוצחים. ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמּכּת

וינּוס: אׁשּתֹו ועל וכרמֹו ּביתֹו על לּבֹו ְְְְְִִִֵַַַָּכי

(Â)הּׁשנהוטעם ּבאה ׁשּלא חּללֹו. ולא ְְְִֶַַַָָָָֹֹ

ּתבּואתֹו ּבבֹוא ּבכרם הּמנהג ּכי ְְְְְִִִִֶֶַָָָהרביעית,

הּכתּוב וצּוה ּבחלילים, בֹו וילכּו ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיחֹולּו

הּלּולים, קדׁש ּפריֹו ּכל ׁשּיהיה כד) יט ְְִִִִֶֶֶָֹ(ויקרא

ההיא: ּבּׂשמחה הּנכּבד הּׁשם את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשיהּללּו

ÔÎzÈÂּפרּוׁש BÏlÁ",ׁשּיהיה ‡ÏÂ"עׂשאֹו ׁשּלא ¿ƒ»≈ְִֵֶֶ¿…ƒ¿ְֶָֹ

(מעשר רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו הּפדיֹון והּוא ְְְִִִִֵֶַַֻחּלין,

קדׁש יהּודה חּלל ּכי מּלׁשֹון מ"ד), פ"ה ְְִִִֵֶָֹשני

(ויקרא זרעֹו יחּלל ולא יא), ב (מלאכי ְְְֵַַֹה'

טו): כא

e¯Ó‡Â ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ (Á)¿»¿«…¿ƒ¿«≈∆»»¿»¿
.‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓהּגלילי יֹוסי רּבי ּדעת על ƒ»ƒ«»≈ְִִִֵַַַַַ

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(è)éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬
ñ :íòä Làøa úBàáö§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑,לחזר ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהרׁשּות

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה רמב"ן.אל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ß lel` 'f ycew zay ß

(é)ì äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék:íBìL ¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨§¨«
i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑הרחקת לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

רמב"ן."וגֹו' ְ

nÚ‡ט ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ È�a¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּׁשם הּכהן הבטיח ּכאׁשר מד.), ְֲִִֵֵֶֶַַַַֹ(סוטה

ׁשּיבטחּו ראּוי איׁש, מהם יּפקד ולא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹוׁשיעם

היראים את הּׁשֹוטרים ויזהירּו הּצּדיקים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַּבֹו

לחזר הּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידם. ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹמעברֹות

האחרים על לכּסֹות ואׁשּתֹו, וכרמֹו ּביתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָעל

"ּפן טעם ויהיה העברֹות. ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשחֹוזרין

ּדעת ועל וינּוס. ּכן ּבלּבֹו יחׁשב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָָֹימּות",

אחר ׁשּירא מי ּכי ּכמׁשמעֹו, הּוא עקיבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָרּבי

ולא ּכראּוי ּבה' ּבֹוטח אינּנּו הּכהן ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהבטחת

הּנס: לֹו ֵֵֶַָיעׂשה

,"··l‰ C¯Â" ÌÚËÂלראֹות ּבטבעֹו ׁשאינֹו ¿««¿««≈»ְְְִִֵֶ

אׁשר הּוא "הּירא" ּכי והרג. חרב ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָמּכת

ּבטחֹונֹו, מעּוט מּפני אֹותֹו ויחזיר יבטח, ְְְְֲִִִִִֵַַֹלא

אֹו ינּוס ּכי טבעֹו, חֹולׁש מּפני הּלבב" ְְְִִִֵֵֵַַָָו"ר

ה"ט) פ"ח (סוטה ּבירּוׁשלמי ואמרּו ְְְְִִִֵַַָיתעּלף.

ּכלֹומר לדבריהם, ראיה להביא צריכים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשּכּלם

והאּׁשה הּכרם ועל הּבית על עדים ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיביאּו

וכן לחזר, רׁשּות לֹו יּתן ואז הצבא ׂשר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹלפני

ׁשּצרי הּגלילי, יֹוסי רּבי לדעת ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָאמרּו

כן ולּולי ׁשּבידֹו, העברה על ראיה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָלהביא

אבל ׁשקר. ּבטענֹות חֹוזרים העם מרּבית ְְְֲִִִֶֶַָָָָָהיּו

יכֹול ׁשאינּנּו הּלב ּברּכּות עקיבא רּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלדברי

ׁשלּופה, חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעמד

עּמֹו: ׁשעדיו ראיה, להביא צרי ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמר

.ÂÈÁ‡ ··Ï ˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂהלכֹות ּבעל עׂשאֹו ¿…ƒ«∆¿«∆»ֲֲַַָָ

יּמנע ׁשּלא תעׂשה, לא מצות ְְֲִִֶֶַַַָֹֹּגדֹולֹות

ּכלבבֹו, אחיו לבב את יּמס ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּלׁשּוב,

כא (שמות ּבׂשרֹו את יאכל ולא ּכדר ְְְְֵֵֶֶֶָָֹוהּוא

כח):

.ÌÚ‰ L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯N e„˜Ùe ‰eˆÂ (Ë)¿ƒ»»¿»≈¿»¿…»»
ותע הארץ, ּבדר ּתצּוה הּתֹורה ׂשהּכי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

לפניו החפץ ואין ּבהסּתר. יראיו עם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנּסים

ׁשם אין ּכאׁשר זּולתי עֹולם, ׁשל טבעֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָלׁשּנֹות

לצריו ׁשמֹו להֹודיע אֹו אחרת, ּבהּצלה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָּדר

וכּיֹוצא סּוף ים ּבקריעת היה ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָלעּתים,

ּבֹו:

(È).'Â‚Â ‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èkƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֶֶַַָָּבמלחמת

לכל ּתעׂשה ּכן טו), (פסוק ּבענין ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשמפרׁש

ּכתב רׁש"י. לׁשֹון מאד, מּמ הרחקת ְְְִִִֶַַָָָָֹֹֹהערים

ׁשם ׁשּׁשנּו קצט) (שופטים מּספרי זה ְִִִֶֶַָָָהרב

מדּבר: הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת הּזה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּכּלׁשֹון

‰�ek‰Âאּלא אינּה הּזה, ּבּכתּוב לרּבֹותינּו ¿««»»ְֵֵֶֶַַַָָָ

ּבין ּתחּלק ּבסֹופה ׁשהּפרׁשה ְֵֵֵֶַַַָָָָלֹומר

אפּלּו הּׁשלֹום קריאת אבל הּמלחמֹות, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָׁשּתי

לׁשלֹום לקרא ׁשחּיבים היא, מצוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹּבמלחמת

לׁשלֹום קרא מׁשה ׁשהרי עממים, לׁשבעה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶָָָָָאפּלּו

עׂשה על עֹובר היה ולא האמרי, מל ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹלסיחֹון

ּתחרימם החרם ּכי ׁשּבּפרׁשה, תעׂשה לא ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹועל

טז). (פסוק נׁשמה ּכל תחּיה ולא יז) ְְְֶַָָָֹ(פסוק

ועׂשתה תׁשלים לא ּכאׁשר ׁשּביניהם הפרׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאבל

את להּכֹות ּברחֹוקֹות הּכתּוב ׁשּצּוה ְְְִִֶֶַַָָָָָמלחמה,

ּבּזכרים, והּטף הּנׁשים להם ּולהחיֹות זכּורּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָּכל

הּנׁשים ּגם להחרים צּוה האּלה העּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובערי

הּדברים אּלה ּבמדרׁש רּבֹותינּו אמרּו וכ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָוהּטף.

ּבתנחּומא: עֹוד והּוא יג), (ה ְְְַַָָרּבה

‡¯Ó‚·eאמר ה"א), פ"ו (שביעית ירּוׁשלמי ƒ¿»»ְְִַַָ

ּבן יהֹוׁשע נחמני ּברּבי ׁשמּואל ְְְְִִִִֵֵַַַַֻרּבי

היה יהֹוׁשע עׂשה מה הּזֹו, הּפרׁשה קּים ְִֵֶַַַָָָָָָָֻנּון

הֹול ׁשהיה מקֹום ּבכל ּפרֹוסדיטגמא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹולח

להּׁשלים ׁשמבּקׁש מי ּבּה, ּכֹותב והיה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלכּבׁש

לֹו, יל לֹו ליל ׁשמבּקׁש ּומי ויׁשלים, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָיבֹוא

מלח לעׂשֹות ׁשמבּקׁש מלחמה,ּומי יעׂשה מה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

להם עׂשה ׁשהּׁשלימּו הּגבעֹונים ּפנה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּגרּגׁשי

ׁשּבאּו מלכים ואחד ׁשלׁשים ׁשלֹום, ְְְְִִֶֶַָָָָֻיהֹוׁשע

וכ וכו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּפילם ְְִִִֵַָָָָָלהּלחם

לא כ) יט יא (יהושע ּבכּלם הּכתּוב ְַַָָָֹֻאמר

ּבלּתי יׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר עיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָהיתה

ּבּמלחמה, לקחּו הּכל את ּגבעֹון יֹוׁשבי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהחּוי

לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכי

מכלל החרימם, למען יׂשראל את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמלחמה

עּמם: מּׁשלימים היּו להּׁשלים רצּו ְְְִִִִִֶַַָָָׁשאם

‰‡¯�Â,הּׁשלֹום ּבׁשאלת עֹוד הפרׁש ׁשּיׁש ¿ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶֶַַָ

לׁשלֹום להם נׁשאל הרחֹוקֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּבערים

(הערים) ּבערי אבל ויעבדּונּו, למס לנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּיהיּו

ּומּסים לׁשלֹום להם נׁשאל האּלה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ[העּמים]

לעבד ׁשּלא עליהם ׁשיקּבלּו מנת על ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָֹֹועבּדּות

ּבּפרׁשה זה הּכתּוב הזּכיר ולא זרה, ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודה

זרה עבֹודה ּבעֹובדי לנּו נאסר ׁשּכבר ְְְֱֲֵֶֶַָָָָָָֹהּזאת,

יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו לא לג) כג ְְְְֲִֵֶַַֹ(שמות

ׁשּלא ויּתכן אלהיהם. את תעבד ּכי לי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאת

והּמּסים הּׁשלֹום רק להם להֹודיע ְְְִִִִֵֶַַַַָָָנצטר

נּגיד לנּו מׁשעּבדים ׁשּיהיּו ואחרי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻוהּׁשעּבּוד,

זרה ּבעבֹודה מׁשּפטים עֹוׂשים ׁשאנּו ְֲִִִֶֶַָָָָָָלהם

ּׁשּנאמר מה וכן רּבים. ּבין יחיד ּבין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובעֹובדיה

אתכם ילּמדּו לא אׁשר למען יח) (פסוק ְְְְֲֶֶֶַַַָֹּכאן

(שופטים ּבספרי ואמרּו ּתֹועבֹותם, ּככל ְְְְְֲֲִִַָָֹלעׂשֹות

ּבׁשבעת נהרגים, אינן ּתׁשּובה עׂשּו אם הא ְְְֱִִִֵֶַָָָָָרב)

עליהם ׁשיקּבלּו הּוא והּתׁשּובה הּוא, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָעממים

ׁשּיתּגּירּו לא נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹׁשבע

צדק: ּגרי ְִֵֵֶֶָלהיֹותם

˙ÎqÓ·eהּתֹורה ׁשּכתבּו (לה:) אמרּו סֹוטה ¿«∆∆ְְֶַָָָָ

וכתבּו לׁשֹון ּבׁשבעים האבנים ְְְְֲִִִַָָָָעל

הא לעׂשֹות, אתכם ילּמדּו לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶֶַַַָָֹלמּטה

ּפרׁש ורׁש"י אֹותם. מקּבלים ּתׁשּובה עׂשּו ְְְְִִִֵֵַַָָָאם

מּגבּולם חּוץ הּיֹוׁשבים לאּמֹות להֹודיע ְְְִִִַַָָָֻׁשם,

אּלא להחרימם, נצטּוּו ׁשּלא יׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

ילּמדּו ׁשּלא ּכדי הּגבּולים ׁשּבתֹו אֹותן ְְְְְִֵֶֶַַַָֹעל

הּיֹוׁשבים אֹותם אבל קלקּולם, מעׂשה ְְֲֲִִֵַַָָָָאֹותם

חֹוזרים אּתם אם להם אֹומרים לּה ְְִִִֶֶַָָָחּוצה

מקּבלין אין וׁשּבתֹוכּה אתכם, נקּבל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבתׁשּובה

לׁשֹון וזה עֹוׂשים, הם יראה ׁשּמחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַָָאֹותם

ַָהרב:

B�È‡Â'ה אׁשר האּלה העּמים ּבערי ּכי נכֹון, ¿≈ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

"למען אמר ּבהם, נחלה ל נֹותן ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹאלהי

ּתׁשּובה עׂשּו ׁשאם אתכם" ילּמדּו לא ְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹאׁשר

לג) כג (שמות ּבהם אמר וכן נהרגין, ְֱִֵֵֶֶַָָָָאינן

תעבד ּכי לי את יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַֹֹֹלא



נג mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(è)éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬
ñ :íòä Làøa úBàáö§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑,לחזר ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהרׁשּות

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה רמב"ן.אל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ß lel` 'f ycew zay ß

(é)ì äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék:íBìL ¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨§¨«
i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑הרחקת לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

רמב"ן."וגֹו' ְ

nÚ‡ט ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ È�a¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּׁשם הּכהן הבטיח ּכאׁשר מד.), ְֲִִֵֵֶֶַַַַֹ(סוטה

ׁשּיבטחּו ראּוי איׁש, מהם יּפקד ולא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹוׁשיעם

היראים את הּׁשֹוטרים ויזהירּו הּצּדיקים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַּבֹו

לחזר הּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידם. ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹמעברֹות

האחרים על לכּסֹות ואׁשּתֹו, וכרמֹו ּביתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָעל

"ּפן טעם ויהיה העברֹות. ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשחֹוזרין

ּדעת ועל וינּוס. ּכן ּבלּבֹו יחׁשב ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָָֹימּות",

אחר ׁשּירא מי ּכי ּכמׁשמעֹו, הּוא עקיבא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָרּבי

ולא ּכראּוי ּבה' ּבֹוטח אינּנּו הּכהן ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהבטחת

הּנס: לֹו ֵֵֶַָיעׂשה

,"··l‰ C¯Â" ÌÚËÂלראֹות ּבטבעֹו ׁשאינֹו ¿««¿««≈»ְְְִִֵֶ

אׁשר הּוא "הּירא" ּכי והרג. חרב ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָמּכת

ּבטחֹונֹו, מעּוט מּפני אֹותֹו ויחזיר יבטח, ְְְְֲִִִִִֵַַֹלא

אֹו ינּוס ּכי טבעֹו, חֹולׁש מּפני הּלבב" ְְְִִִֵֵֵַַָָו"ר

ה"ט) פ"ח (סוטה ּבירּוׁשלמי ואמרּו ְְְְִִִֵַַָיתעּלף.

ּכלֹומר לדבריהם, ראיה להביא צריכים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻׁשּכּלם

והאּׁשה הּכרם ועל הּבית על עדים ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיביאּו

וכן לחזר, רׁשּות לֹו יּתן ואז הצבא ׂשר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹלפני

ׁשּצרי הּגלילי, יֹוסי רּבי לדעת ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָאמרּו

כן ולּולי ׁשּבידֹו, העברה על ראיה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָלהביא

אבל ׁשקר. ּבטענֹות חֹוזרים העם מרּבית ְְְֲִִִֶֶַָָָָָהיּו

יכֹול ׁשאינּנּו הּלב ּברּכּות עקיבא רּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלדברי

ׁשלּופה, חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעמד

עּמֹו: ׁשעדיו ראיה, להביא צרי ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמר

.ÂÈÁ‡ ··Ï ˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂהלכֹות ּבעל עׂשאֹו ¿…ƒ«∆¿«∆»ֲֲַַָָ

יּמנע ׁשּלא תעׂשה, לא מצות ְְֲִִֶֶַַַָֹֹּגדֹולֹות

ּכלבבֹו, אחיו לבב את יּמס ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּלׁשּוב,

כא (שמות ּבׂשרֹו את יאכל ולא ּכדר ְְְְֵֵֶֶֶָָֹוהּוא

כח):

.ÌÚ‰ L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯N e„˜Ùe ‰eˆÂ (Ë)¿ƒ»»¿»≈¿»¿…»»
ותע הארץ, ּבדר ּתצּוה הּתֹורה ׂשהּכי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

לפניו החפץ ואין ּבהסּתר. יראיו עם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנּסים

ׁשם אין ּכאׁשר זּולתי עֹולם, ׁשל טבעֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָלׁשּנֹות

לצריו ׁשמֹו להֹודיע אֹו אחרת, ּבהּצלה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָּדר

וכּיֹוצא סּוף ים ּבקריעת היה ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָלעּתים,

ּבֹו:

(È).'Â‚Â ‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èkƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֶֶַַָָּבמלחמת

לכל ּתעׂשה ּכן טו), (פסוק ּבענין ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשמפרׁש

ּכתב רׁש"י. לׁשֹון מאד, מּמ הרחקת ְְְִִִֶַַָָָָֹֹֹהערים

ׁשם ׁשּׁשנּו קצט) (שופטים מּספרי זה ְִִִֶֶַָָָהרב

מדּבר: הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת הּזה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָּכּלׁשֹון

‰�ek‰Âאּלא אינּה הּזה, ּבּכתּוב לרּבֹותינּו ¿««»»ְֵֵֶֶַַַָָָ

ּבין ּתחּלק ּבסֹופה ׁשהּפרׁשה ְֵֵֵֶַַַָָָָלֹומר

אפּלּו הּׁשלֹום קריאת אבל הּמלחמֹות, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָׁשּתי

לׁשלֹום לקרא ׁשחּיבים היא, מצוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹּבמלחמת

לׁשלֹום קרא מׁשה ׁשהרי עממים, לׁשבעה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶָָָָָאפּלּו

עׂשה על עֹובר היה ולא האמרי, מל ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹלסיחֹון

ּתחרימם החרם ּכי ׁשּבּפרׁשה, תעׂשה לא ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹועל

טז). (פסוק נׁשמה ּכל תחּיה ולא יז) ְְְֶַָָָֹ(פסוק

ועׂשתה תׁשלים לא ּכאׁשר ׁשּביניהם הפרׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאבל

את להּכֹות ּברחֹוקֹות הּכתּוב ׁשּצּוה ְְְִִֶֶַַָָָָָמלחמה,

ּבּזכרים, והּטף הּנׁשים להם ּולהחיֹות זכּורּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָּכל

הּנׁשים ּגם להחרים צּוה האּלה העּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובערי

הּדברים אּלה ּבמדרׁש רּבֹותינּו אמרּו וכ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָוהּטף.

ּבתנחּומא: עֹוד והּוא יג), (ה ְְְַַָָרּבה

‡¯Ó‚·eאמר ה"א), פ"ו (שביעית ירּוׁשלמי ƒ¿»»ְְִַַָ

ּבן יהֹוׁשע נחמני ּברּבי ׁשמּואל ְְְְִִִִֵֵַַַַֻרּבי

היה יהֹוׁשע עׂשה מה הּזֹו, הּפרׁשה קּים ְִֵֶַַַָָָָָָָֻנּון

הֹול ׁשהיה מקֹום ּבכל ּפרֹוסדיטגמא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹולח

להּׁשלים ׁשמבּקׁש מי ּבּה, ּכֹותב והיה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלכּבׁש

לֹו, יל לֹו ליל ׁשמבּקׁש ּומי ויׁשלים, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָיבֹוא

מלח לעׂשֹות ׁשמבּקׁש מלחמה,ּומי יעׂשה מה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

להם עׂשה ׁשהּׁשלימּו הּגבעֹונים ּפנה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּגרּגׁשי

ׁשּבאּו מלכים ואחד ׁשלׁשים ׁשלֹום, ְְְְִִֶֶַָָָָֻיהֹוׁשע

וכ וכו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּפילם ְְִִִֵַָָָָָלהּלחם

לא כ) יט יא (יהושע ּבכּלם הּכתּוב ְַַָָָֹֻאמר

ּבלּתי יׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר עיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָהיתה

ּבּמלחמה, לקחּו הּכל את ּגבעֹון יֹוׁשבי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהחּוי

לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' מאת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכי

מכלל החרימם, למען יׂשראל את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמלחמה

עּמם: מּׁשלימים היּו להּׁשלים רצּו ְְְִִִִִֶַַָָָׁשאם

‰‡¯�Â,הּׁשלֹום ּבׁשאלת עֹוד הפרׁש ׁשּיׁש ¿ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶֶַַָ

לׁשלֹום להם נׁשאל הרחֹוקֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּבערים

(הערים) ּבערי אבל ויעבדּונּו, למס לנּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּיהיּו

ּומּסים לׁשלֹום להם נׁשאל האּלה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ[העּמים]

לעבד ׁשּלא עליהם ׁשיקּבלּו מנת על ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָֹֹועבּדּות

ּבּפרׁשה זה הּכתּוב הזּכיר ולא זרה, ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודה

זרה עבֹודה ּבעֹובדי לנּו נאסר ׁשּכבר ְְְֱֲֵֶֶַָָָָָָֹהּזאת,

יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו לא לג) כג ְְְְֲִֵֶַַֹ(שמות

ׁשּלא ויּתכן אלהיהם. את תעבד ּכי לי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאת

והּמּסים הּׁשלֹום רק להם להֹודיע ְְְִִִִֵֶַַַַָָָנצטר

נּגיד לנּו מׁשעּבדים ׁשּיהיּו ואחרי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻוהּׁשעּבּוד,

זרה ּבעבֹודה מׁשּפטים עֹוׂשים ׁשאנּו ְֲִִִֶֶַָָָָָָלהם

ּׁשּנאמר מה וכן רּבים. ּבין יחיד ּבין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובעֹובדיה

אתכם ילּמדּו לא אׁשר למען יח) (פסוק ְְְְֲֶֶֶַַַָֹּכאן

(שופטים ּבספרי ואמרּו ּתֹועבֹותם, ּככל ְְְְְֲֲִִַָָֹלעׂשֹות

ּבׁשבעת נהרגים, אינן ּתׁשּובה עׂשּו אם הא ְְְֱִִִֵֶַָָָָָרב)

עליהם ׁשיקּבלּו הּוא והּתׁשּובה הּוא, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָעממים

ׁשּיתּגּירּו לא נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹׁשבע

צדק: ּגרי ְִֵֵֶֶָלהיֹותם

˙ÎqÓ·eהּתֹורה ׁשּכתבּו (לה:) אמרּו סֹוטה ¿«∆∆ְְֶַָָָָ

וכתבּו לׁשֹון ּבׁשבעים האבנים ְְְְֲִִִַָָָָעל

הא לעׂשֹות, אתכם ילּמדּו לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶֶַַַָָֹלמּטה

ּפרׁש ורׁש"י אֹותם. מקּבלים ּתׁשּובה עׂשּו ְְְְִִִֵֵַַָָָאם

מּגבּולם חּוץ הּיֹוׁשבים לאּמֹות להֹודיע ְְְִִִַַָָָֻׁשם,

אּלא להחרימם, נצטּוּו ׁשּלא יׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

ילּמדּו ׁשּלא ּכדי הּגבּולים ׁשּבתֹו אֹותן ְְְְְִֵֶֶַַַָֹעל

הּיֹוׁשבים אֹותם אבל קלקּולם, מעׂשה ְְֲֲִִֵַַָָָָאֹותם

חֹוזרים אּתם אם להם אֹומרים לּה ְְִִִֶֶַָָָחּוצה

מקּבלין אין וׁשּבתֹוכּה אתכם, נקּבל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבתׁשּובה

לׁשֹון וזה עֹוׂשים, הם יראה ׁשּמחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַָָאֹותם

ַָהרב:

B�È‡Â'ה אׁשר האּלה העּמים ּבערי ּכי נכֹון, ¿≈ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

"למען אמר ּבהם, נחלה ל נֹותן ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹאלהי

ּתׁשּובה עׂשּו ׁשאם אתכם" ילּמדּו לא ְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹאׁשר

לג) כג (שמות ּבהם אמר וכן נהרגין, ְֱִֵֵֶֶַָָָָאינן

תעבד ּכי לי את יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַֹֹֹלא
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(àé)ðòz íBìL-íà äéäåíòä-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨¨¨´
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i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי)לקּימם רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה .אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
Ee„·ÚÂ ÒÓÏ∑(ספרי)וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו רמב"ן.עד »««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)zøöå äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®§©§−̈
:äéìò̈¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑,ּב להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר אםהּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ותל ÈÏÚ‰.ּתּניחּנה z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואיםאף מיתת .ולהמיתּה ְִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà ýåýé dðúðe-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§¨−§¦
:áøç̈«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d�˙�e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkïúð øLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²

éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ּבגדֹולים אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ÏÎיא È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp�Úz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL� „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡�Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּתרין אלהיהם את עזבּו אם הא אלהיהם, ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאת

ׁשלמה, הּמל ׁשעׂשה הענין וזה ׁשם. ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹליׁשב

הּמס ּדבר וזה טוֿכב) ט (מ"א ּבֹו ְְֶֶַַַָׁשּכתּוב

ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה הּמל העלה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹאׁשר

ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא ואת ּביתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָואת

הּפרזי החּתי האמרי מן הּנֹותר העם ּכל ְֱִִִִִִַַַָָָָָֹוגו',

אחריהם נתרּו אׁשר ּבניהם והיבּוסי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהחּוי

להחרימם יׂשראל ּבני יכלּו לא אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבארץ

ּומּבני הּזה, הּיֹום עד עבד למס ׁשלמה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַֹֹֹוּיעלם

הּזה והענין עבד, ׁשלמה נתן לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹיׂשראל

מצוֹות. ׁשבע עליהם קּבלּו ּכי עׂשאֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּכּתֹורה

עֹוׂשי ׁשלמה ׁשּנתנם ּכיון ּכי הּוא ּברּור ְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹודבר

היה ויכֹול עליהם ידֹו ּגברה ְְְְֲֵֶַָָָָָָמלאכּתֹו,

ּכמֹו לקּימם מּתר ׁשהיה אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻלהחרימם,

ְֶַָׁשּכתבנּו:

.Ee„·ÚÂ ÒÓÏ (‡È)מּסים עליהם ׁשיקּבלּו עד »««¬»ְְֲִִֵֶֶַַ

ּובספרי ׁשלמה. רּבנּו לׁשֹון ְְְְְִִִֵַָֹֹוׁשעּבּוד,

מּסים עלינּו אנּו מקּבלין אמרּו, ר) ְְְִִִֵַָָָ(שופטים

ׁשֹומעין אין מּסים ולא ׁשעּבּוד ׁשעּבּוד, ְְְְְִִִִִֵֹֹולא

וזֹו: זֹו עליהם ׁשיקּבלּו עד ְְֲֵֶֶֶַַָָלהם,

ÔÈ�ÚÂיׂשראל מל עליהם ׁשּיעלה הּמּסים, ¿ƒ¿«ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

לּמל ּבית לבנֹות מס הּסנהדרין ְְְִִִֶֶֶַַַַַאֹו

הּׁשם. ּבית לבנין וכן לֹו, אׁשר הּמסּכנֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָוערי

לּקח מּיׂשראל איׁש ּכל ׁשּיּוכל הּוא, ְְְִִִִִֵֶַַַָָוהּׁשעּבּוד

ׂשכר לֹו ונֹותן מימיו ולׁשאב עציו לחטב ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹמהם

ּבׁשלמה הּכתּוב עבד" "למס טעם וזה ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹֹהראּוי.

ועבּדּות מּסים עליהם ׁשּקּבלּו כא), ט ְְְֲִִִֵֶֶַ(מ"א

א (שופטים ׁשּכתּוב ּכענין לא הּתֹורה. ְְְִִֶַַָָֹּכדין

הּכנעני את וּיׂשם יׂשראל חזק ּכי ויהי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָכח)

מזּכיר אינּנּו ׁשם ּכי הֹוריׁשֹו, לא והֹוריׁש ְְִִִֵֵֶַַָָֹלמס

ּתּקיף למל ׁשחד ׁשּנֹותן ּכמל אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹעבּדּות,

ּבֹו: יּלחם ׁשּלא ִִֵֶֶָֹמּמּנּו

Ú„Âהיּו ׁשּלא מּפני היה ּגבעֹון אנׁשי ענין ּכי ¿«ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבקריאת יׂשראל ׁשל מׁשּפטם ְְְְִִִִִֵֶַָָָיֹודעין

להם ׁשּתבא קדם והקּדימּו ְְִִֶֶֶַָָָֹֹהּׁשלֹום,

(יהושע אמרּו ּולכ יהֹוׁשע, ׁשל ְְְְְְִֶַַָָָֻּפרֹוסּדיטגמא

רצּו ׁשּלא אֹו לנפׁשֹותינּו. מאד וּנירא כד) ְְְִֵֶַַָָֹֹט

ּפחדּו, ּובּסֹוף יהֹוׁשע, לדברי לׁשמע ְְְְְֲִִִִֵַַָָֹֻמּתחּלה

ג פסוקים (שם ּדכתיב נכרים, עצמם ְְְְִִִַָָָועׂשּו

יהֹוׁשע עׂשה אׁשר את ׁשמעּו גבעֹון ויׁשבי ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֻד)

והיה ּבערמה, הּמה ּגם וּיעׂשּו ולעי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָליריחֹו

לעבדים להם יהיּו ׁשּלא עֹוד, להם ְֲִִִֶֶֶַָָָֹמֹועיל

הקּפידּו זה ּומּפני ּברית. ּבעלי עּמם יהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאּלא

הּנׂשיאים, ׁשבּועת אלמלא נהרגין והיּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעליהם,

ּכמֹו וׁשעּבּוד מּסים לקּבל עליהם ׁשהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּפני

ְֶַָׁשאמרנּו:

Ì‰Âלהם ׁשוים להיֹותם ּברית להם ּכרתּו ¿≈ְְְִִִֶֶָָָָָ

לזה זה ועֹוזרים ּברית ְְְֲִִֵֶֶַָּובעלי

ׁשהיּו לפי ׁשלֹום עּמהם ועׂשּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָּבמלחמֹותיהם,

העּמים מן מאד רחֹוקֹות ערים ׁשהם ְְְִִִִֵֶַָָֹסבּורין

קּלל ּולפיכ ּכלל. עליהם לבא ּדעּתם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין

ועּתה כג) פסוק (שם ואמר יהֹוׁשע ְְְַַַָָָֻאֹותם

הע מן ׁשהם אּתם, אׁשרארּורים הארּורים ּמים ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

להעׂשֹות הראּוי ּכּמׁשּפט להם ועׂשה ה', ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָאררם

ּׁשּנאמר מה לקּים Ee„·ÚÂ,ּבהם ÒÓÏׁשּיהיּו ְֱֵֶֶֶַַַָ»««¬»ְִֶ

ה', ּולמזּבח לעדה מים וׁשֹואבי עצים ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָחֹוטבי

ׁשּפרׁשנּו: ּכמֹו והּׁשעּבּוד הּמס ְְְְְִֵֶַַַַוהּוא

LÈÂּפרּוׁש ּכי E�Úz,אֹומרים, ÌBÏL Ì‡ ‰È‰Â ¿≈ְִִֵ¿»»ƒ»««¿

מּתחּלה מאנּו אם אבל הּקריאה, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָּבעת

מאנּו והּגבעֹונים אֹותם, מקּבלין אין ְְְְֲִִִֵֵַַָׁשּוב

לקּבלם: הּדין היה ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָֹּבּפרּוסּדיטגמא

·¯‰Â,(ה"ה פ"ו מלכים (הל' ּכתב מׁשה רּבי ¿»«ִֶַַָ

להם ׁשּכרתּו מּפני עליהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשהקּפידּו

לא לב) כג (שמות אֹומר הּוא והרי ְֲִֵֵַֹּברית,

ּברית. ולאלהיהם להם ּבעיני,תכרת נכֹון ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

לעבד ׁשּלא עליהם קּבלּו ּבוּדאי הּגבעֹונים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּכי

ּבאּו ט) ט (יהושע ׁשאמרּו ּכמֹו זרה, ְְֲֶָָָָָעבֹודה

הצר לא ּולכ ,אלהי ה' לׁשם ְְְֱֲֵֶֶַָָֹֹֻעבדי

עליהם ׁשיקּבלּו להם לֹומר כן אחרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֻיהֹוׁשע

ּבּברית היּו מּתרין ׁשּכן ּכיון הּׁשם, את ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלעבד

הארץ, ּביׁשיבת מּתרין ׁשהיּו ּכמֹו ְִִִֶֶַַָָָָֻההּוא

ּכמֹו הּתׁשּובה קדם אּלא נאסרּו לא ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשׁשּתיהן

לי, את יחטיאּו ּפן לג) כג (שמות ְֲִִֶֶַַָֹׁשאמר

ּברית, ולאלהיהם להם תכרת לא אמר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹוכן

ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּדבר ְְֲֶַַָָָָאבל

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(åè)øLà ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àìŸ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øEì ïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä:E ©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑את .הּגרּגׁשילרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)íúáòBz ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈
ñ :íëéäìà ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם רמב"ן.הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)dNôúì äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈
ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½
éðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøëú àì BúàåE §Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−

:øBöna©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה ימים(שבת מּׁשלׁשה ּפחֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, א)קדם ׁשנים",(שמואל-ב ימים ּבצקלג ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ‰O„‰.(ספרי)ּובמלחמת ıÚ Ì„‡‰ Èk∑עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְִֵֶֶַַָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס העיהּׂשדה ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם הּמחׁשבהּדֹומם: אֹותּיֹות - ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לגדלּות.צֹומחוהּדּבּור. מּקטנּות ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חי- והחכמה חכמה, ּבחינת הּׂשדה- עץ הינּוהאדם האדם, עּקר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות מּדֹותיו להפְך הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻחכמתֹו

טֹוב ׁשם ּכתר ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּוְך ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, ּגאֹון,(סכ"ד)וטֹוב סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעּקר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות רמב"ןהּוא ְִֶַַָ

CpÓטו ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL� Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï d�ÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡�Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L�‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÁÈ)לעׂשֹותוטעם אתכם ילּמדּו לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶֶַַַַֹ

לאלהיהם. עׂשּו אׁשר ּתֹועבתם ְֲֲֵֵֶֶָָֹֹֹּככל

ּבׂשרפת הּנכּבד הּׁשם לעבד אתכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשילּמדּו

ׂשנא, אׁשר ה' ּתֹועבת וכל ּובנֹותיכם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָּבניכם

אתכם הזהיר ׁשהּוא אלהיכם, לה' ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹוחטאתם

את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה תאמר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

ל): יב (לעיל אני ּגם ּכן ואעׂשה ְֱֱִֵֵֶֶֶַָֹאלהיהם

‰p‰Âיׁשבּו לא לג) כג (שמות הזהירה הּתֹורה ¿ƒ≈ְְִִֵַָָֹ

תעבד ּכי לי את יחטיאּו ּפן ְְְְֲֲִִִֶַַַֹֹּבארצ

אזהרה והיא למֹוקׁש, ל יהיה ּכי אלהיהם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹאת

ולאלהיהם להם ּתכרת אם ּכי ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹּבעֹובדי

לעבד יפּתּו מהם ורּבים ּבארצ יׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹּברית

תחּיה ׁשּלא לבאר הֹוסיף וכאן זרה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹעבֹודה

ּביניכם הּנׁשאר הּיחיד אפּלּו ּכי נׁשמה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכל

ואּולי לאלהיהם, עבֹודתם ל יזּכיר ,ל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹלעבד

ותחטא הּנכּבד לּׁשם ּכן לעׂשֹות אּתה ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתתּפּתה

:יתּבר ְְִַָָָלפניו

.‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk (ÎŒËÈ)ּפרׁש יפה ƒ»»»≈«»∆ֵֵֶָ

ּכי הּכתּוב, ׁשעּור ּכי אברהם, ְִִִִַַַָָָרּבי

לא ואתֹו הּׂשדה עץ האדם ּכי תאכל ְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמּמּנּו

וטעם ּבּמצֹור, מּפני לבא ‰‡„Ìתכרת Èk ְְִִֶַַַָָָֹֹƒ»»»

,‰„O‰ ıÚלהלן) חֹובל הּוא נפׁש ּכי ּכמֹו ≈«»∆ְִֵֶֶ

ו): כד

Ï·‡לכרת מּתר צא:) (ב"ק רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְִֵַַַַָֹֻ

ּתֹורה אמרה ולא מצֹור, לבנֹות מאכל ¯˜עץ ְְְֲִֵַָָָָָֹ«

'Â‚Â ‡e‰ ÏÎ‡Ó ıÚ ‡Ï Èk Ú„z ¯L‡ ıÚ≈¬∆≈«ƒ…≈«¬»

לאילן קדם סרק ׁשאילן ולֹומר להקּדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא

לדעּתם, הּפרׁשה ּפרּוׁש ּכן, אם ְְֲִֵֵַַַָָָָָמאכל.

לכרת עצּה את תׁשחית לא ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשהזהירה

ּכמנהג הּמצֹור, לצר ׁשּלא הׁשחתה ּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותם

ֲַַהּמחנֹות:

,ÌÚh‰Âּוסביב ּבעיר מׁשחיתים הּנלחמים ּכי ¿«««ְְְִִִִִִִַַָָ

ׁשּנאמר ּכענין לּה, יּוכלּו אּולי ְְְֱִֶֶֶַַַָָָהארץ,

מעיני וכל ּתּפילּו טֹוב עץ וכל יט) ג ְְְְִֵֵַַָָ(מ"ב

להׁשחיתּה, כן תעׂשּו לא ואּתם ּתסּתמּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹמים

ּכי ּבידכם. אֹותּה ׁשּיּתן ּבּׁשם ּתבטחּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכי



נה mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(åè)øLà ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àìŸ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øEì ïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä:E ©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑את .הּגרּגׁשילרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)íúáòBz ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈
ñ :íëéäìà ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם רמב"ן.הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)dNôúì äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈
ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½
éðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøëú àì BúàåE §Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−

:øBöna©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה ימים(שבת מּׁשלׁשה ּפחֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, א)קדם ׁשנים",(שמואל-ב ימים ּבצקלג ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ‰O„‰.(ספרי)ּובמלחמת ıÚ Ì„‡‰ Èk∑עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְִֵֶֶַַָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס העיהּׂשדה ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם הּמחׁשבהּדֹומם: אֹותּיֹות - ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לגדלּות.צֹומחוהּדּבּור. מּקטנּות ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חי- והחכמה חכמה, ּבחינת הּׂשדה- עץ הינּוהאדם האדם, עּקר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות מּדֹותיו להפְך הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻחכמתֹו

טֹוב ׁשם ּכתר ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּוְך ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, ּגאֹון,(סכ"ד)וטֹוב סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעּקר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות רמב"ןהּוא ְִֶַַָ

CpÓטו ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL� Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï d�ÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡�Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L�‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÁÈ)לעׂשֹותוטעם אתכם ילּמדּו לא אׁשר ְְְְֲֲֶֶֶַַַַֹ

לאלהיהם. עׂשּו אׁשר ּתֹועבתם ְֲֲֵֵֶֶָָֹֹֹּככל

ּבׂשרפת הּנכּבד הּׁשם לעבד אתכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשילּמדּו

ׂשנא, אׁשר ה' ּתֹועבת וכל ּובנֹותיכם ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָּבניכם

אתכם הזהיר ׁשהּוא אלהיכם, לה' ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹוחטאתם

את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה תאמר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

ל): יב (לעיל אני ּגם ּכן ואעׂשה ְֱֱִֵֵֶֶֶַָֹאלהיהם

‰p‰Âיׁשבּו לא לג) כג (שמות הזהירה הּתֹורה ¿ƒ≈ְְִִֵַָָֹ

תעבד ּכי לי את יחטיאּו ּפן ְְְְֲֲִִִֶַַַֹֹּבארצ

אזהרה והיא למֹוקׁש, ל יהיה ּכי אלהיהם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹאת

ולאלהיהם להם ּתכרת אם ּכי ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹּבעֹובדי

לעבד יפּתּו מהם ורּבים ּבארצ יׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹּברית

תחּיה ׁשּלא לבאר הֹוסיף וכאן זרה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹעבֹודה

ּביניכם הּנׁשאר הּיחיד אפּלּו ּכי נׁשמה, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכל

ואּולי לאלהיהם, עבֹודתם ל יזּכיר ,ל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹלעבד

ותחטא הּנכּבד לּׁשם ּכן לעׂשֹות אּתה ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתתּפּתה

:יתּבר ְְִַָָָלפניו

.‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk (ÎŒËÈ)ּפרׁש יפה ƒ»»»≈«»∆ֵֵֶָ

ּכי הּכתּוב, ׁשעּור ּכי אברהם, ְִִִִַַַָָָרּבי

לא ואתֹו הּׂשדה עץ האדם ּכי תאכל ְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹמּמּנּו

וטעם ּבּמצֹור, מּפני לבא ‰‡„Ìתכרת Èk ְְִִֶַַַָָָֹֹƒ»»»

,‰„O‰ ıÚלהלן) חֹובל הּוא נפׁש ּכי ּכמֹו ≈«»∆ְִֵֶֶ

ו): כד

Ï·‡לכרת מּתר צא:) (ב"ק רּבֹותינּו ּדעת על ¬»ְִֵַַַַָֹֻ

ּתֹורה אמרה ולא מצֹור, לבנֹות מאכל ¯˜עץ ְְְֲִֵַָָָָָֹ«

'Â‚Â ‡e‰ ÏÎ‡Ó ıÚ ‡Ï Èk Ú„z ¯L‡ ıÚ≈¬∆≈«ƒ…≈«¬»

לאילן קדם סרק ׁשאילן ולֹומר להקּדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא

לדעּתם, הּפרׁשה ּפרּוׁש ּכן, אם ְְֲִֵֵַַַָָָָָמאכל.

לכרת עצּה את תׁשחית לא ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשהזהירה

ּכמנהג הּמצֹור, לצר ׁשּלא הׁשחתה ּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותם

ֲַַהּמחנֹות:

,ÌÚh‰Âּוסביב ּבעיר מׁשחיתים הּנלחמים ּכי ¿«««ְְְִִִִִִִַַָָ

ׁשּנאמר ּכענין לּה, יּוכלּו אּולי ְְְֱִֶֶֶַַַָָָהארץ,

מעיני וכל ּתּפילּו טֹוב עץ וכל יט) ג ְְְְִֵֵַַָָ(מ"ב

להׁשחיתּה, כן תעׂשּו לא ואּתם ּתסּתמּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹמים

ּכי ּבידכם. אֹותּה ׁשּיּתן ּבּׁשם ּתבטחּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכי



mihteyנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f ycew zayl inei xeriy

(ë)úéçLú Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enò äNò àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

ô :dzãø ãò äîçìî¦§¨¨−©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékEì ïúð E ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

(á)éð÷æ eàöéåéèôLå Eúáéáñ øLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ
:ììçä¤«¨¨«

i"yx£EÈ�˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה(סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשֹוכבמּמקֹום(סוטה .ׁשהחלל ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֵֶֶָָָ
ÏÏÁ‰ ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)àåää øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
:ìòa äëLî-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§¨−§«Ÿ

(ã)ïúéà ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈
äìâòä-úà íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈

:ìçpa©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁ�ŒÏ‡∑,נעבדקׁשה ּבת∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא עגלה 'ּתבא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

לעׂש הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ֹותׁשנתּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
רמב"ן.ּפרֹות' ֵ

ÏÎ‡Ócכ ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È�·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈ�i„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e�¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯È�a ˙„È‚� ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ת מּמּנּו הּוא, הּׂשדה עץ ותחיה,האדם אכל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אּתה לֹומר ּבּמצֹור. מּפני העיר ּתבֹוא ִִֶַַַָָָָָּובֹו

ּבהיֹות וגם העיר, ׁשּתכּבׁש אחרי מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּתחיה

כן: ּתעׂשה ּבּמצֹור, מּפני לבא ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמחנה

,z¯ÎÂ ˙ÈÁL˙ B˙B‡ ÌÚËÂאּתה מּתר ּכי ¿«««¿ƒ¿»»»ִַָָֻ

וגם הּמצֹור, לבנֹות אֹותֹו ְְְִִַַָֹלכרת

ּתהיה לפעמים ּכי רדּתּה, עד ְְְְְִִִִִִֶַַָָלהׁשחיתֹו

אנׁשי ׁשיהּו ּכגֹון הּכּבּוׁש, צר ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹההׁשחתה

אֹו מּמּנּו, עצים ּומלקטין יֹוצאים ְְְִִִִִֵֶַָהעיר

ׁשהם אֹו ּבכם, להּלחם ּבּיער ׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנחּבאים

נגף: מאבן ּולמסּתר למחסה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹלעיר

.Ô˙È‡ ÏÁ� Ï‡ (ÁŒ„),נעבד ׁשּלא קׁשה ∆««≈»ֱֶֶֶַָֹ

(סוטה אמרּו ורּבֹותינּו רׁש"י. ְְִֵַַָָלׁשֹון

לעֹולם, ּבֹו ולזרע לחרׁש נאסר ׁשהּוא ְְְֱֲִֶֶַַַָֹמו:)

ּבֹו העֹובד אֹו ׁשהּזֹורע אזהרֹות הן ּכן ְִֵֵֵֵֶַַַָָאם

אֹותֹו יֹוציאּו אׁשר והּטעם הּזה. ּבּלאו ְֲִֵֶֶַַַַַַעֹובר

יּזרע ולא ּבֹו יעבד לא ּכי איתן, נחל ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאל

וטעם ÈÂÏ.לעֹולם. È�a ÌÈ�‰k‰ eLb�Âלאמר ְְַַָ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈≈ƒֵֹ

(Á ˜ÂÒÙ) ˙È„t ¯L‡ Ï‡¯NÈ EnÚÏ ¯tk: «≈¿«¿ƒ¿»≈¬∆»ƒ»

¯eÚLÂ,הּכתּוביםÏÎÂ ,ÈÂÏ È�a ÌÈ�‰k‰ eLb�Â ¿ƒְִַ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈≈ƒ¿…

ÏÏÁ‰ Ï‡ ÌÈ·B¯w‰ ‡Â‰‰ ¯ÈÚ‰ È�˜Êƒ¿≈»ƒ«ƒ«¿ƒ∆∆»»

.e¯Ó‡Â e�ÚÂ ,Ì‰È„È ˙‡ eˆÁ¯Èוהרחיצה ƒ¿¬∆¿≈∆¿»¿»¿ְְִָָ

ּכדר ּבמקצתם, והעניה הּנזּכרים מן ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּבמקצת

ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹואכלּת

כג): יד (לעיל וגו' ְְִֶָויצהר

ÔÈ�ÚÂצּוה ׁשהּׁשם אברהם רּבי אמר העריפה, ¿ƒ¿«ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לּולי ּכי הּקרֹובה, העיר על ּכן ְֲִִֵֵַַַָָלעׂשֹות

ׁשּיהרג נזּדמן לא לּה ּכּדֹומה עברה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעׂשּו
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·�‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גבורה הם שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -

של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדים ולכן כו')ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). לבוש שום בלי פל"ו:

לקמן".ÔÂ˘Ïשהוא ראה - כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא קטז,

יא.7. כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט 

ופרקים א-ג

יום רביעי - ד' אלול
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

יום שני - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום חמישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום שלישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום שישי - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

שבת קודש - ז' אלול
פרק כ 

מפרק לט עד סוף פרק מג ופרקים יט-כא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -

של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדים ולכן כו')ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). לבוש שום בלי פל"ו:

לקמן".ÔÂ˘Ïשהוא ראה - כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא קטז,

יא.7. כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז
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אלול ב' שני יום

,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîäù éôì äðäå,ehw 'nr cr.äøåúä úåöî

.dwcvl mipzepya ïäL úBöî óàåäàøé Bîk ,íãàä úeiðçeø §©¦§¤¥§£¦¨¨¨§¦§¨
äáäàå,zeipgex zecne zeybx ixd ody -ïä ïë-ét-ìò-óàmb - §©£¨©©¦¥¥

,okäáäà ék ,ììk óBñ-ïéà úðéçáa àìå äcîe ìeáb úðéçáa¦§¦©§¦¨§Ÿ¦§¦©¥§¨¦©£¨
Baìa dìáñì ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø©¨©§¦¥§¦¨¥¨¨¨¨§¨§¨§¦

úBéäìå,dry dze`a - §¦§
,òâø elôà Bôeâa íi÷©¨§£¦¤©
íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨

äëøáì12ïzî úòLaL , ¦§¨¨¤¦§©©©
úelbúä äúéäL ,äøBz¨¤¨§¨¦§©
-ïéà-øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥
úðéçáa àeä-Ceøa óBñ¨¦§¦©

úelbúäå øeacoipra `l - ¦§¦§©
dyrn enk ,dyrn ly

,zelbzde xeaic ly dpiga m` ik ,zeevnd:'eë ïúîLð äçøt- ¨§¨¦§¨¨
mdl xifgd d"awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l mdizenyp

dzidy oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp

dleki dzid `l ,"seq oi`" `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef

zx`yp ,ef dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd

dad`e d`xia mb jk ;zlabene dcecn `idy ixd ,seba dnypd

zelbzdd ici lr ze`ad

xkfpk ,zeevnay ziwl`d

iptn df lke ,lirl

ziwl`d dkynddy

zyaeln ,zeevne dxezay

df ,'eke ,dxeab zpigaa

,"enl zc y` epinin" yexit

"oini"n `id dxezd yxeyy

dcxi `id j` ,cqge

zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

äøeáb úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©§¨
,'eë äøàää íeöîöå,zeevnay zelbzdde -Lé úBönä áø ïëì §¦§©¤¨¨¨¥Ÿ©¦§¥
íöîöî øeòL ïäì13Bîk , ¨¤¦§ª§¨§

ïéìcb á"é úéöévä Cøà14, Ÿ¤©¦¦ª¨¦
ïélôzäåzeidl zekixv - §©§¦¦

íéòaöà ìò íéòaöà- ¤§¨©¦©¤§¨©¦
`aenk ,mipe`bd zrc itl

owfd epax jexr ogleya15,

à÷åc úBòaøîe16áìeläå , §ª¨©§¨§©¨
exeriy -íéçôè 'ã17, §¨¦
äkqäådxeriy -'æ §©ª¨
íéçôè18øôBMäå ,- §¨¦§©¨
exeriyçôè19äå÷näå ,- ¤©§©¦§¤
dxeriyäàñ 'î20;ixd - §¨

xeriy zelra mlek ody

.dcneLé úBðaø÷a ïëå§¥§¨§¨¥
,ïîæì íöîöî øeòL ïäì̈¤¦§ª§¨¦§©

,oaxwl eze` miaixwny igd lra didi onf dnk oa -íéNák Bîk§§¨¦
äðL éða21íézL éða íéìéàå ,22'eë íéøôe ,23.lky ixd - §¥¨¨§¥¦§¥§©¦¨¦

,mdiig onfe zepy xeriya milaben zepaxwdä÷ãvä äNòîa ïëå§¥§©£¥©§¨¨
ãîBò íìBòäL íéãenòäî àéäL óà ,BðBîîa íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦§¨©¤¦¥¨©¦¤¨¨¥

íäéìò24:áéúëãëe ,- £¥¤§¦§¦
eaezky enk25:ãñç íìBò"¨¤¤

dì Lé éëä elôà ,"äðaé¦¨¤£¦¨¦¥¨
äåöîì Lîç :áeö÷ øeòL¦¨Ÿ¤§¦§¨

øçánä ïî26,mivexyk - ¦©ª§¨
dlrp ote`a devnd miiwl

yneg zzl mikixv ,xzei

,geeixdnäcîì øNòîe©£¥§¦¨
'eë úéðBðéa.50z` miiwl - ¥¦

`ly ,zipepia dcna devnd

- ax xecida `lye mevnva

xyrn zzl mikixv

yi dwcvly ixd ,geeixdn

,xeriye dcnàø÷ð äæå§¤¦§¨
,"íìBò ãñç"cqgd - ¤¤¨

xeriyae dcna ,dwcv zpizp ly df ote` ici lr jynpd dlrnly

,"mler cqg" `xwp -"íBiä ìk ìà ãñç" :Leøt27Laìúnä , ¥¤¤¥¨©©¦§©¥
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äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá
úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä

:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù
íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏלאחרי) "מצומצם" בההוספה

(חסד "שיעור") אמר ולאÚÌÏÂשכבר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰צ"ע) ווינציקער" "נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שיעורÎ"ÂÎÂשהרי יש ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף (אףËÓÏ‰פעמים פרוטה -

שציצית - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד מוסיףÈ‚שמצד אינו הציציתÌÂÏÎגודלין גודלין,„È·על

ששיעור ˘·ˆÈˆÈ˙ז.א. ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סל"ב15.שו"ע או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' או"ח

˘ËÈÏ"‡:16.סל"ט. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - בציצית‰‚·Ï‰כלל וגם וכיו"ב). עגולה הגבלות˘È�ÙÏ'(לא כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו משא"כÂÏ„‚Âישנן מ)מרובע,

איזו דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע תרנ.17.שולל".˜Ò"„בציצית ר"ס תרלד.18.שם ר"ס שם19.שם

ס"ט. סר"א.20.סתקפ"ו יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' שם.22.רמב"ם מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם אבות24.ראה

מ"ב. ג.25.פ"א פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד ג.27.שו"ע נב, תהלים
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אלול ג' שלישי יום
אגרתי ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

,àzúìc àúeøòúà éãé ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa- §¨¤§¦§©§¦©§¥¦§¨¨¦§©¨
lr xxern mc`dy "dhnln zexxerzd",ezcear iciúåöî àéä¦¦§©

éða íéNBòL ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤¤¦§¥
.äæ íò äæ íãàdwcvdy - ¨¨¤¦¤

z` mikiynn mdly cqgde

yalziy dlrnly cqgd

,zenleraíìBòäL éôìe§¦¤¨¨
¯ äcîe ìeáb úðéçáa àeä¦§¦©§¦¨

òé÷øì ãò õøàäîjldn - ¥¨¨¤©¨¨¦©
÷"ú500 -äðL28ïëå , ¨¨§¥

,'eë òé÷øì òé÷øîjldn - ¥¨¦©§¨¦©
riwxne riwx lk ly ezcnmiaygn l"f epinkgy itk ,dpy (500) w"z

,mewne dcn ly leab - ,riwxl'eë àîìò éåä éðL éôìà úéLå29- §¦©§¥§¥¨¥¨§¨

oeeike .onf ly dcne leab - ,mlerd meiw zepy od dpy itl` zyy

,laben mlerdyä÷ãvä úåöîì ïk íb äcîe øeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦¦¨©¥§¦§©©§¨¨
Bîk äøBzaL ãñçäå§©¤¤¤©¨§

ì.äøBzä úBöî øàL- ¦§¨¦§©¨
xkfpk ,dcne xeriy odlyiy

cqgdy myk .lirl

df xac lry dlrnly

ly cqg" `ed ,jiyndl

ezlekiay cqg ,"mler

xeriya mlera yalzdl

dceard mb okl ,dcnae

ly cqge dwcv zcear - dlrnly cqgdn ef dkynd d`iand

.dcnae xeriya ok mb `id - mc`d

ì à÷åc eðééä Càelôà ìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ£¦
;àîéð àìîk,zg`dxrya`l elit`dxezdndhp `ly inl -ìáà ¦§Ÿ¦¨£¨

Cøcä åéìò øéáòäL éî,dxezd ly -äåòäL øçàî ,íBìLå ñç ¦¤¤¡¦¨¨©¤¤©§¨¥©©¤¤¡¨
,ïBéìòä Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøcjiynn ixd icedi ,oky - ©§¨¥¦§¨©Ÿ¤¨¤§

ici lr "oeilrd ycw"n

mixne` ep`y itk ,zeevn

xy`" zeevnd zkxaa

ici lry ,"eizeevna epycw

"dyecw" mikiynn zeevn

Îi` ici lre ,"oeilrd ycw"n

minxeb ,zeevn meiw

,oeilrd ycwa zrxbnl

úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©
ìBëé äéäM äî ,BúëLîä©§¨¨©¤¨¨¨

éLîäìBúeäìà úðéçaî C §©§¦¦§¦©¡Ÿ
-ïéà-øBàî øBàä úøàäå§¤¨©¨¥¥

àeä-Ceøa óBñdidy - ¨
,jiyndl eciaäéä elà¦¨¨

dîi÷îe äøBzä øîBL¥©¨§©§¨
äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk§¦§¨¨£¥§ª¨¤

íà ék ,ï÷úì ìëeé àìlr - Ÿ©¦§Ÿ¦¦
,iciïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§

Bðéàå úBîìBòäî äìòîlL¤§©§¨¥¨¨§¥
,ïäa Laìúîxe` oi` - ¦§©¥¨¤

,zenlerayalzn df oeilr"äàlò ãñç" àø÷pä,xzei dlrp cqg - ©¦§¨¤¤¦¨¨
,"ãñç áø"å,ieaixa cqg -óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì §©¤¤§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥

CBz íöîöî epðéàL øçàî ,äcîe ìeáb éìazeinipta -úBîìBòä §¦§¦¨¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨
éwî úðéçáa àlàóBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¤¨¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©

,'eëåote`a mdilr siwn `ed ,oteq cr zebixcnd lk zlgzdn - §

.deeyBëéLîî íãàäLëexe` -,dfàúeøòúà"å åéNòîa ähîì §¤¨¨¨©§¦§©¨§©£¨§¦§¨¨
,"àzúìc,dhnl ezcear ici lr xxern `edy zexxerzda -éæà ¦§©¨£©

úeòî ìk ïwúîe úBîìBòä CBz èMtúîe øéàî äæ ïBéìò øBà¤§¤¥¦¦§©¥¨¨§©¥¨§ª¨
øúéa ïáeèå ïøBà Lcçîe ,ïBéìòä Lãwa eðzpL úBòøâî ìëå§¨¦§¨¤¦§©Ÿ¤¨¤§§©¥¨§¨§¤¤
úðéçáa ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§¦©

.Lnî Lãç øBàxe` `l - ¨¨©¨
xaky ,zelylzyd xcq ly

wx zrke ok iptl mb did

xe`a xaecnd `l` ,dlbzp

xcqn dlrnly ycg

,zelylzyd:eøîà ïëì- ¨¥¨§
l"f epinkg30:íB÷îa"- §¨
,dbixcnaeäáeLz éìòaL¤©£¥§¨

."'eëå ïéãîBòelit` - §¦§
micner mpi` mixenb miwicv

ilray iptn z`fe ,my

xe` mikiynn daeyzycg

xcqn ixnbl dlrnl `edy

ila `edy xe` ,zelylzyd

`"hily iaxdy itke .leab

dnka z`aend oeyla wiicn

zenewn31ilray mewna" :

miwicv ,micner daeyz

oi` mixenboilekicenrl

daeyz ilra"y dbixcnae mewnay ,"eaoicnermiwicv" - zeriawa "

oi` mixenboilekid elit` mdl oi` ,"ea cenrlzleki`l ;my cenrl

oi`" `l` ,ef dbixcna "oicner" oi`y cala efoilekielit` mdl oi` ,"

zcear ici lr jynpd xg` xe` beqa xaecn oky ,jkl zlekid

.`wec daeyzd
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àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã
õøàäî äãîå ìåáâ 'éçáá àåä íìåòäù éôìå äæ íò äæ
úéùå 'åë òé÷øì òé÷øî ïëå äðù ÷"ú òé÷øì ãò
íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë

äøåúä

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì
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א.28. יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם



סי lel` 'b iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ג' שלישי יום
אגרתי ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

,àzúìc àúeøòúà éãé ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa- §¨¤§¦§©§¦©§¥¦§¨¨¦§©¨
lr xxern mc`dy "dhnln zexxerzd",ezcear iciúåöî àéä¦¦§©

éða íéNBòL ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤¤¦§¥
.äæ íò äæ íãàdwcvdy - ¨¨¤¦¤

z` mikiynn mdly cqgde

yalziy dlrnly cqgd

,zenleraíìBòäL éôìe§¦¤¨¨
¯ äcîe ìeáb úðéçáa àeä¦§¦©§¦¨

òé÷øì ãò õøàäîjldn - ¥¨¨¤©¨¨¦©
÷"ú500 -äðL28ïëå , ¨¨§¥

,'eë òé÷øì òé÷øîjldn - ¥¨¦©§¨¦©
riwxne riwx lk ly ezcnmiaygn l"f epinkgy itk ,dpy (500) w"z

,mewne dcn ly leab - ,riwxl'eë àîìò éåä éðL éôìà úéLå29- §¦©§¥§¥¨¥¨§¨

oeeike .onf ly dcne leab - ,mlerd meiw zepy od dpy itl` zyy

,laben mlerdyä÷ãvä úåöîì ïk íb äcîe øeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦¦¨©¥§¦§©©§¨¨
Bîk äøBzaL ãñçäå§©¤¤¤©¨§

ì.äøBzä úBöî øàL- ¦§¨¦§©¨
xkfpk ,dcne xeriy odlyiy

cqgdy myk .lirl

df xac lry dlrnly

ly cqg" `ed ,jiyndl

ezlekiay cqg ,"mler

xeriya mlera yalzdl

dceard mb okl ,dcnae

ly cqge dwcv zcear - dlrnly cqgdn ef dkynd d`iand

.dcnae xeriya ok mb `id - mc`d

ì à÷åc eðééä Càelôà ìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ£¦
;àîéð àìîk,zg`dxrya`l elit`dxezdndhp `ly inl -ìáà ¦§Ÿ¦¨£¨

Cøcä åéìò øéáòäL éî,dxezd ly -äåòäL øçàî ,íBìLå ñç ¦¤¤¡¦¨¨©¤¤©§¨¥©©¤¤¡¨
,ïBéìòä Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøcjiynn ixd icedi ,oky - ©§¨¥¦§¨©Ÿ¤¨¤§

ici lr "oeilrd ycw"n

mixne` ep`y itk ,zeevn

xy`" zeevnd zkxaa

ici lry ,"eizeevna epycw

"dyecw" mikiynn zeevn

Îi` ici lre ,"oeilrd ycw"n

minxeb ,zeevn meiw

,oeilrd ycwa zrxbnl

úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©
ìBëé äéäM äî ,BúëLîä©§¨¨©¤¨¨¨

éLîäìBúeäìà úðéçaî C §©§¦¦§¦©¡Ÿ
-ïéà-øBàî øBàä úøàäå§¤¨©¨¥¥

àeä-Ceøa óBñdidy - ¨
,jiyndl eciaäéä elà¦¨¨

dîi÷îe äøBzä øîBL¥©¨§©§¨
äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk§¦§¨¨£¥§ª¨¤

íà ék ,ï÷úì ìëeé àìlr - Ÿ©¦§Ÿ¦¦
,iciïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§

Bðéàå úBîìBòäî äìòîlL¤§©§¨¥¨¨§¥
,ïäa Laìúîxe` oi` - ¦§©¥¨¤

,zenlerayalzn df oeilr"äàlò ãñç" àø÷pä,xzei dlrp cqg - ©¦§¨¤¤¦¨¨
,"ãñç áø"å,ieaixa cqg -óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì §©¤¤§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥

CBz íöîöî epðéàL øçàî ,äcîe ìeáb éìazeinipta -úBîìBòä §¦§¦¨¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨
éwî úðéçáa àlàóBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¤¨¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©

,'eëåote`a mdilr siwn `ed ,oteq cr zebixcnd lk zlgzdn - §

.deeyBëéLîî íãàäLëexe` -,dfàúeøòúà"å åéNòîa ähîì §¤¨¨¨©§¦§©¨§©£¨§¦§¨¨
,"àzúìc,dhnl ezcear ici lr xxern `edy zexxerzda -éæà ¦§©¨£©

úeòî ìk ïwúîe úBîìBòä CBz èMtúîe øéàî äæ ïBéìò øBà¤§¤¥¦¦§©¥¨¨§©¥¨§ª¨
øúéa ïáeèå ïøBà Lcçîe ,ïBéìòä Lãwa eðzpL úBòøâî ìëå§¨¦§¨¤¦§©Ÿ¤¨¤§§©¥¨§¨§¤¤
úðéçáa ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§¦©

.Lnî Lãç øBàxe` `l - ¨¨©¨
xaky ,zelylzyd xcq ly

wx zrke ok iptl mb did

xe`a xaecnd `l` ,dlbzp

xcqn dlrnly ycg

,zelylzyd:eøîà ïëì- ¨¥¨§
l"f epinkg30:íB÷îa"- §¨
,dbixcnaeäáeLz éìòaL¤©£¥§¨

."'eëå ïéãîBòelit` - §¦§
micner mpi` mixenb miwicv

ilray iptn z`fe ,my

xe` mikiynn daeyzycg

xcqn ixnbl dlrnl `edy

ila `edy xe` ,zelylzyd

`"hily iaxdy itke .leab

dnka z`aend oeyla wiicn

zenewn31ilray mewna" :

miwicv ,micner daeyz

oi` mixenboilekicenrl

daeyz ilra"y dbixcnae mewnay ,"eaoicnermiwicv" - zeriawa "

oi` mixenboilekid elit` mdl oi` ,"ea cenrlzleki`l ;my cenrl

oi`" `l` ,ef dbixcna "oicner" oi`y cala efoilekielit` mdl oi` ,"

zcear ici lr jynpd xg` xe` beqa xaecn oky ,jkl zlekid

.`wec daeyzd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã
õøàäî äãîå ìåáâ 'éçáá àåä íìåòäù éôìå äæ íò äæ
úéùå 'åë òé÷øì òé÷øî ïëå äðù ÷"ú òé÷øì ãò
íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë

äøåúä

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì
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`lelסב 'c iriax mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ד' רביעי יום

,230 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä ø÷éò äðäå,fhw 'nr cr.áéúë åùôð

à÷îòî äèøçä éãé ìò ék ,ála àeä äáeLzä øwò ,äpäå§¦¥¦©©§¨©¥¦©§¥©£¨¨¥ª§¨
àaìc,ald wnern -.äfä ïBéìòä øBà ÷îò øøBòî- §¦¨§¥Ÿ¤¨¤§©¤

ytpd ly "miwnrnn"dxxernxe` jiyndl ,dlrnly wnerd z`

exiqgdy dn owzl egeka yiye zelylzydn dlrnly df dlrp

.zeevnde dxezd ipipraCà©
BëéLîäì éãkdlrp xe` - §¥§©§¦

,dfúBîìBòa øéàäì§¨¦§¨
éøö ¯ íéðBzçúå íéðBéìòC ¤§¦§©§¦¨¦
"àzúìc àúeøòúà"- ¦§¨¨¦§©¨

dhnln zexxerzdLnî©¨
eðéäc ,äNòî úðéçáa¦§¦©©£¤§©§
éìa ãñçå ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨¤¤§¦

,äcîe ìeábdfy - §¦¨
dhnln zexxerzdd

a oeilr xe` jiyndlmler,

áø òétLî íãàäL Bîëc¦§¤¨¨¨©§¦©©
,ãñçly ote`a cqg - ¤¤

,leab ila ,ieaixLeøt- ¥
:"cqg" dlnd,ú"éìc ñ"ç©©¥

`edy in lry zepngxd -

,z"ilc zpigaaìãì eðéäc§©§§¨
ïBéáàådhnl `ed "oeia`" - §¤§

dlnd zernyn oky ,"ipr"n

lkl a`zd" :`id oeia`

"xac32lky avna `edy ,

,el xqg xacdéì úéìc§¥¥
,íeìk déîøbîel oi`y - ¦©§¥§

elynmelk`ed dfkle ,

,cqg ritynïúBð Bðéàå§¥¥
òétLî àeä-Ceøa-LBãwä Ck ,BúòtLäå Búðéúðì äcîe ìeáb§¦¨¦§¦¨§©§¨¨¨©¨¨©§¦©

,äàlò ãñç úðéçáa Báeèå BøBà,oeilr cqg -áø" àø÷pä §¦§¦©¤¤¦¨¨©¦§¨©
úBîìBòä CBz äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa øéànä ,"ãñç¤¤©¥¦¦§¦©¥§¦§¦¨¨¨

ílkL ,íéðBzçúå íéðBéìò,mipezgzde mipeilrd zenlerd lk - ¤§¦§©§¦¤ª¨
,íeìk ïBäéîøbî ïBäì úéìc ,Cøaúé Bìöà ú"éìc úðéçáa íä¥¦§¦©©¥¤§¦§¨¥§¥§¦©§¥§

mdlyn zenlerd lkl oi`y -melk,,éáéLç àìk dén÷ àlëå- §ª¨©¥§¨£¦¥
l miaygp mlekemelk,melk mdlyn odl oi`y ,xnelk ,d"awd iabl

oeeik ,d"awdn melk mdl ribn `l mzcear cvne mnvr cvn md

zqtez dppi` mzceary ixd - "melk"k miaygp ,"iaiyg `lk" mdy

drtydd lk `l` ,mzcear cvn edyn mdl ribiy ,llk mewn

yiy dn mb ,oky - cqg zpigaa wx `ed mdl ozep d"awdy

cvn wx ok mb `a ,jiyndle xxerl ick mzcearadlrnly cqgd.

mc`d jiynn ,leab ilay dfk cqge dwcv beq ici lr ,mipt lk lr

,zelylzydn dlrnly oeilrd xe`d z`ìk eð÷úð äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§§¨
íéðBéìò úBîìBòa äìòîì åéúBðBòa íãàä íâtL íéîâtä©§¨¦¤¨©¨¨¨©£¨§©§¨§¨¤§¦

.íéðBzçúåici lry ,ixd - §©§¦
,zlabend dwcvd zcear

cqg" zpiga mikiynn

cqge dwcv ici lre ,"mler

mikiynn ,dlabd ila

."cqg ax" zpigaeäæå§¤
áeúkL33ä÷ãö äNò" : ¤¨£§¨¨
ètLîe34'äì øçáð ¦§¨¦§¨©
,"çáfîdwcv zeyr - ¦¨©

aiage aed` ,htyne

z`ad xy`n xzei d"awdl

,el oaxwúBðaøwäL éôì§¦¤©¨§¨
äcîe øeòL úðéçáa ïä¥¦§¦©¦¦¨
ïk ïéàM äî ,ìeáâe§©¤¥¥
éìa øfôì ìëeiL ä÷ãöa¦§¨¨¤©§©¥§¦

.åéúBðBò ïwúì ìeáb,ixd - §§©¥£¨
mbe zepaxw mby zexnl

dwcvmixtkn,zepeer lr

xeriya md zepaxw ,j`

dleki dwcv eli`e ,leabe

,leabe xeriy ila zeidl

xe` dkiynn `id `linae

zxtke ,dlabdn dlrnly

df xe` ici lry zepeerd

.ixnbl xg` ote`a `idäîe©
:eøîàMl"f epizeax -35:æaæáîä"xzei ,ax ieaixa dwcv ozepd - ¤¨§©§©§¥

,aiiegn `ed xy`n,"Lîçî øúBé æaæáé ìà,cvik ,ely geeixdn - ©§©§¥¥¥Ÿ¤
ila dwcv zzl c`n dlecb dlrny ,o`k mixne` ep` ,`eti`

?dlabdBà ,àèç àlL éîa à÷åc eðéä`l` ,`hgy in -zLïw ©§©§¨§¦¤Ÿ¨¨¤¦¥
,éeàøk úBiðòúå íéôebña åéàèç,yxcpy itk -ìk ïwúì £¨¨§¦¦§©£¦¨¨§©¥¨

.äìòîì íéîâtä,dwcv zpizpl wewf `ed oi` eizepeer zxtkle - ©§¨¦§©§¨
`ed.ynegn xzei fafai `lyéøvL éî ìáà¯ ïéãò BLôð ïwúì C £¨¦¤¨¦§©¥©§£©¦

àèéLt,xacd xexa ixd -äòøb àìcdrexb `ly -úàeôø §¦¨§¨¨§¨§©
ïzé Léàì øLà ìëå" ,áLçð óñk ïéàL ,óebä úàeôøî Lôpä©¤¤¥§©©¤¥¤¤¤§¨§¨£¤§¦¦¥

áéúk "BLôð ãòa36,eiig cra :`id dpeekd heytd yexitd itl - . §©©§§¦
cra" aezk `l weqtae zeid j`eiigcra" `l` ,"eytpdpeekd ixd ,"
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ùã÷ä úøâà
ø÷éò äðäå
àáìã à÷îåòî äèøçä éãé ìò éë áìá àåä äáåùúä
åëéùîäì éãë êà äæä ïåéìòä øåà ÷îåò øøåòî
ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
éìá ãñçå ä÷ãöä äùòî åðééäã äùòî 'éçáá ùîî
ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Óמובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה

עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל,

צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש

א.35.א. נ, ד.36.כתובות ב, איוב

lel` 'd iying mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ה' חמישי יום

,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

z` owzl ick el xy` lk zzl i`cky ,ynn ytpd cra `idytpd.

'd icqg" zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl

ik" xnel jixv did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik

zpizp ote` `id "'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l

."epnz `l ik" aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv

:owfd epax oeylae

ìL BîL ìò úàø÷ð äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d"awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç"- ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg:áéúëãkaezky enk -37:'ä ãñçå" §¦§¦§¤¤
éìîBâå íéðîçø íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥©£¨¦§§¥

ìeáb Lé íøa ,íéãñç£¨¦§¨¥§
ìáà ,íãàä éîçøì äcîe¦¨§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ ïéà åéúBcîìemyk - §¦¨¥
mb jk ,seq oi` jxazi `edy

,zeiteq oi` od eizecn

:áéúëãkaezky enk -38: §¦§¦
."'eëå åéîçø eìë àì ék"¦Ÿ¨©£¨§
,ixd ,seq ila md eingx -

Îyecwd ly ecqgy myk

jk ,iteq oi` `ed `edÎjexa

dwcv dyery mc`d mb

ok mb df ,dlabd ila cqge

cqgd ote` ,"'d icqg" `xwp

.d"awd lyøîàL eäæå§¤¤¨©
àéápä39ïaøçä øçà ©¨¦©©©ª§¨

,eðîú àlL éôì Leøt ,"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå- §©¨©§¥¦Ÿ¨§§¥§¦¤Ÿ©§
mininz ep` oi`y iptn40,íeL éìa íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL¤¥¨§¦¦§¥¦§¦

,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpa íâôe àèçmipipr oiicr epa yi `l` - ¥§§¨©¤¤§¨¤§¦
,minbte mi`hg lyíäL 'ä éãñça âäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥§©§¥¤¥

micqg -ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥§¥¨¥©£¦§¤¤
,äàlò,oeilr cqg -àeäLzpiga -ìeáb éìa íéîçøå ãñç áø ¦¨¨¤©¤¤§©£¦§¦§

:áeúkL Bîk ,úéìëúå:weqt eze` ly eteqa -eìë àì ék" §©§¦§¤¨¦Ÿ¨
."'Bâå åéîçømingx jiyndl yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ©£¨§

dl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"icqg" weqtd yexit df .

mininz ep` oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d

ick leab ilay oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre minlye

ici lr ie`xk epwezi dl`y ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl

miyelgd epizexec ly ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz41

jxcd `l` ,z`f miyxn

- (dwcv ici lr wx `id

zeidl xcqd lr okle

ila cqg ,"'d icqg"a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø42: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eNòiL ,"ä÷ãöa- ¦§¨¨¤©£

,dwcvdeéäé íà íb©¦¦§
,àðécî íéøeètm` mb - §¦¦¦¨

zzln mixeht md oicd cvn

,dwcvékepizeaxy itk - ¦
mixne` l"f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,"qikd on dhext

elit` ,olvil `pngx ,didz

epzi z`f lkae ,qika dhext

dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv

z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk

"oil`bp od cin"d44cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .

iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy

`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily

eaygi micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvrzeipgexaepax oi`y dn mb dfy xnel yie .milcke miyxk

" xne` owfdeidiykdf oipr ,oky - "m`" `l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki

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

ùã÷ä úøâà
ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורבן - לעיל41."והראי' כמשנ"ת

פ"ג. 42.9.באגה"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' רמב"ם



סג lel` 'd iying mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ה' חמישי יום

,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

z` owzl ick el xy` lk zzl i`cky ,ynn ytpd cra `idytpd.

'd icqg" zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl

ik" xnel jixv did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik

zpizp ote` `id "'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l

."epnz `l ik" aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv

:owfd epax oeylae

ìL BîL ìò úàø÷ð äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d"awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç"- ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg:áéúëãkaezky enk -37:'ä ãñçå" §¦§¦§¤¤
éìîBâå íéðîçø íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥©£¨¦§§¥

ìeáb Lé íøa ,íéãñç£¨¦§¨¥§
ìáà ,íãàä éîçøì äcîe¦¨§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ ïéà åéúBcîìemyk - §¦¨¥
mb jk ,seq oi` jxazi `edy

,zeiteq oi` od eizecn

:áéúëãkaezky enk -38: §¦§¦
."'eëå åéîçø eìë àì ék"¦Ÿ¨©£¨§
,ixd ,seq ila md eingx -

Îyecwd ly ecqgy myk

jk ,iteq oi` `ed `edÎjexa

dwcv dyery mc`d mb

ok mb df ,dlabd ila cqge

cqgd ote` ,"'d icqg" `xwp

.d"awd lyøîàL eäæå§¤¤¨©
àéápä39ïaøçä øçà ©¨¦©©©ª§¨

,eðîú àlL éôì Leøt ,"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå- §©¨©§¥¦Ÿ¨§§¥§¦¤Ÿ©§
mininz ep` oi`y iptn40,íeL éìa íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL¤¥¨§¦¦§¥¦§¦

,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpa íâôe àèçmipipr oiicr epa yi `l` - ¥§§¨©¤¤§¨¤§¦
,minbte mi`hg lyíäL 'ä éãñça âäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥§©§¥¤¥

micqg -ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥§¥¨¥©£¦§¤¤
,äàlò,oeilr cqg -àeäLzpiga -ìeáb éìa íéîçøå ãñç áø ¦¨¨¤©¤¤§©£¦§¦§

:áeúkL Bîk ,úéìëúå:weqt eze` ly eteqa -eìë àì ék" §©§¦§¤¨¦Ÿ¨
."'Bâå åéîçømingx jiyndl yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ©£¨§

dl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"icqg" weqtd yexit df .

mininz ep` oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d

ick leab ilay oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre minlye

ici lr ie`xk epwezi dl`y ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl

miyelgd epizexec ly ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz41

jxcd `l` ,z`f miyxn

- (dwcv ici lr wx `id

zeidl xcqd lr okle

ila cqg ,"'d icqg"a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø42: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eNòiL ,"ä÷ãöa- ¦§¨¨¤©£

,dwcvdeéäé íà íb©¦¦§
,àðécî íéøeètm` mb - §¦¦¦¨

zzln mixeht md oicd cvn

,dwcvékepizeaxy itk - ¦
mixne` l"f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,"qikd on dhext

elit` ,olvil `pngx ,didz

epzi z`f lkae ,qika dhext

dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv

z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk

"oil`bp od cin"d44cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .

iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy

`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily

eaygi micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvrzeipgexaepax oi`y dn mb dfy xnel yie .milcke miyxk

" xne` owfdeidiykdf oipr ,oky - "m`" `l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki

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

ùã÷ä úøâà
ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורבן - לעיל41."והראי' כמשנ"ת

פ"ג. 42.9.באגה"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' רמב"ם
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,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed oi`y iptn elhan
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llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt`
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mze` el yi xy`k beprz mey el oi` ok`y zizin` dgked df

:owfd epax oeylae .mixac
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã

1
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כב.1. ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :

‰ÏÎ˘‰‰�È··ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! ונמשכת„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

בשםÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ�‰קדושה ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל

אדם יאמר שלא יאמר‡"‡הה"מ), אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו אבלÚÓÏ˘‰כו' שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו ÔÂÎ˘È."(3לא (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רצונך (בטל שזהו משמע זה העבודהÂÎÂ'"מל' לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור (פ"ו);·ÁÎד"ישכון

הביטוי‡Â¯ש"ישכון גם צ"ל - ה'" הביטול·‚ÈÂÏÈ(גילוי) גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);

כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, מ"ד.אבו4.הגלוי פ"ב ˘ËÈÏ"‡:5.ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„והיינו - הזה הרצון לו

(פמ"ט)". כו' בטבעו בהן דקשור מכ"ב.6.בתומ"צ, פ"ד ˘ËÈÏ"‡7.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד :

lel` 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úàø÷pä`xwp "oi`"d -,"äîëç úéLàø""oi`" dlnd yexit - ©¦§¥¥¦¨§¨
xacdy eppi` o`kepi`xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw

"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel ixd8lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a

xac ,oky .byen `le oaen

`ed eze` oian `xapdy

xacl eli`e ,"yi" el `xew

ezbydn dlrnl `edy

`xew `ed ,ixnbl ezpade

dpadd mlera oky ,"oi`"

df .miiw xacd oi` ely

`ad "yi" ,"oi`n yi" yexit

.dnkg ly "oi`"dn

,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e

aezky enk9ziy`x" :

dxitqd `id ,"dnkg

.zelylzyd ly dpey`xd

`ed "dnkg"n dlrnl ,oky

zelylzydn dlrnl

ziy`x `id "dnkg" `l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle

."yi"l xewn zeidl zelylzyddBúîëç àéäåzbixcne zpiga - §¦¨§¨
,dnkgd zxitqúâOî äðéàL,dpada -ìàøáð íeLxvei" edf - ¤¥¨ª¤¤§¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"a lkd xvei `ed ,"ziy`xaúàfä äàéøaä©§¦¨©Ÿ
úò ìëa àéä10íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"Lé" ¦§¨¥¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî "ïéà"î11z` dign `ed - . ¥©¦¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkdzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvepzicinz.

xacdyk ,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk

(aaeqnd) "lelr"d leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd

eli`e .ea z`vnp `l xak (daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl

,ixnbl df iptl zniiw dzid `ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a

ik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy

,ycgzpy xaca cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m`

cegid xry"a xaqedy itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl

"dpen`de12zeedzde z`ixay - jk ,(seq mi zrixwn "oky lkn"a

mei lka ycgn eaehae" ,zicinz `id xac lk"cinz13lka" wx `l ,

`l` ,zxkip zeycgzddyk ,"mei"cinz"d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"n zeycgzddedfjxazi eznkg zpiga - ?

.dbydn dlrnlyøiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥
Bzòãadidiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - §©§

,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`kBúéåä£¨¨
"yi" ,ez`ixae -Lnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨

,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbxéàäC ©¥

Bà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé,el yiy -éiç éða"î íéøeqé íeL ©£¤©©§¦©¦¦¦¨¥©¥
øàL Bà ,"éðBæîe,íìBòa ïéøeqé éezrca zelrl leki cvik - §¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxyéøäÎy drya -àéäL ,"ïéà"ä £¥¨©¦¤¦
àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëçzpiga - ¨§¨¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§

íìBòî äìòîlL ïãòä̈¥¤¤§©§¨¥¨
,àaä,`ad mler -ocr ob, ©¨

mibeprzd zcn `edy

dnypd ly xzeia deabd

zbyde zpadn zbprznd

df - zewl`obcala

`edy "ocr"n jynpd

dpigae ,exewnefdign

,cinz eze` deedne÷ø©
L éðtîdf xac -Bðéà ¦§¥¤¥

Bì äîãð ïëì ¯ âOî- ª¨¨¥¦§¤
,el yiy,íéøeqé Bà òø©¦¦

ãøBé òø ïéà úîàa ìáà£¨¤¡¤¥©¥
÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî¦§©§¨§©Ÿ©

,âOî BðéàL"aeh"d - ¤¥ª¨
,dfay.Báeè áøå Bìãâì`ed - xzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

zeig ,xnelk .dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl

oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk

,zn`a aeh xac `ed yxeya ixd - olvil `pngx mixeqie rx ly

`edy d`xiye dhnl zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j`

dfy itk xzeia dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aehzligza

ly yeala dhnl cxei df okle dbydn dlrnl df myy ,zelbzdd

owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr eay "aeh"d ,oky ,mixeqie rx

oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgay e"k wxta `ian

weqtd z` (oipr eze`a14mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`" :

iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly "dÎi"n mi`a

od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y) "d"e"a cxei dfy

dn ,"zelbp"cxeiyixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda

d`xpy dn xac ly ezzin`l ixd ,(d"in mi`a ,mixeqi ,"epxqiz"

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqie rxk mc`lowfd epax `iany itke ,

"dxez ihewl"a15ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n ,

"daehl16ay wx `l ,ernyny ,xge`n,daeh ly oipr jkn `vi

.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrk mby `l`

øwò äæå17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , §¤¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥
,"déðéî éeðt øúà`vnp mewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥
,`ed jexa yecwd,"íéiç Cìî éðt øBàá"emr `vnp jlndyk - §§¥¤¤©¦

oipra xaqeny itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg`

,miigd jtidl olvil `pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd

,miiga x`yp `ede ehtyn z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd
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ùã÷ä úøâà
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
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יד.8. כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א נוסח13.שם.12."כדלעיל

שחרית. של ק"ש יב.14.ברכות צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זח"ב מרע"מ "להעיר

פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. ˘ËÈÏ"‡:18.כה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ".ÓÓ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת



סה lel` 'e iyiy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úàø÷pä`xwp "oi`"d -,"äîëç úéLàø""oi`" dlnd yexit - ©¦§¥¥¦¨§¨
xacdy eppi` o`kepi`xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw

"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel ixd8lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a

xac ,oky .byen `le oaen

`ed eze` oian `xapdy

xacl eli`e ,"yi" el `xew

ezbydn dlrnl `edy

`xew `ed ,ixnbl ezpade

dpadd mlera oky ,"oi`"

df .miiw xacd oi` ely

`ad "yi" ,"oi`n yi" yexit

.dnkg ly "oi`"dn

,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e

aezky enk9ziy`x" :

dxitqd `id ,"dnkg

.zelylzyd ly dpey`xd

`ed "dnkg"n dlrnl ,oky

zelylzydn dlrnl

ziy`x `id "dnkg" `l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle

."yi"l xewn zeidl zelylzyddBúîëç àéäåzbixcne zpiga - §¦¨§¨
,dnkgd zxitqúâOî äðéàL,dpada -ìàøáð íeLxvei" edf - ¤¥¨ª¤¤§¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"a lkd xvei `ed ,"ziy`xaúàfä äàéøaä©§¦¨©Ÿ
úò ìëa àéä10íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"Lé" ¦§¨¥¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî "ïéà"î11z` dign `ed - . ¥©¦¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkdzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvepzicinz.

xacdyk ,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk

(aaeqnd) "lelr"d leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd

eli`e .ea z`vnp `l xak (daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl

,ixnbl df iptl zniiw dzid `ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a

ik ,"oi`" did `l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy

,ycgzpy xaca cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m`

cegid xry"a xaqedy itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl

"dpen`de12zeedzde z`ixay - jk ,(seq mi zrixwn "oky lkn"a

mei lka ycgn eaehae" ,zicinz `id xac lk"cinz13lka" wx `l ,

`l` ,zxkip zeycgzddyk ,"mei"cinz"d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"n zeycgzddedfjxazi eznkg zpiga - ?

.dbydn dlrnlyøiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥
Bzòãadidiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - §©§

,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`kBúéåä£¨¨
"yi" ,ez`ixae -Lnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨

,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbxéàäC ©¥

Bà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé,el yiy -éiç éða"î íéøeqé íeL ©£¤©©§¦©¦¦¦¨¥©¥
øàL Bà ,"éðBæîe,íìBòa ïéøeqé éezrca zelrl leki cvik - §¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxyéøäÎy drya -àéäL ,"ïéà"ä £¥¨©¦¤¦
àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëçzpiga - ¨§¨¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§

íìBòî äìòîlL ïãòä̈¥¤¤§©§¨¥¨
,àaä,`ad mler -ocr ob, ©¨

mibeprzd zcn `edy

dnypd ly xzeia deabd

zbyde zpadn zbprznd

df - zewl`obcala

`edy "ocr"n jynpd

dpigae ,exewnefdign

,cinz eze` deedne÷ø©
L éðtîdf xac -Bðéà ¦§¥¤¥

Bì äîãð ïëì ¯ âOî- ª¨¨¥¦§¤
,el yiy,íéøeqé Bà òø©¦¦

ãøBé òø ïéà úîàa ìáà£¨¤¡¤¥©¥
÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî¦§©§¨§©Ÿ©

,âOî BðéàL"aeh"d - ¤¥ª¨
,dfay.Báeè áøå Bìãâì`ed - xzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

zeig ,xnelk .dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl

oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk

,zn`a aeh xac `ed yxeya ixd - olvil `pngx mixeqie rx ly

`edy d`xiye dhnl zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j`

dfy itk xzeia dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aehzligza

ly yeala dhnl cxei df okle dbydn dlrnl df myy ,zelbzdd

owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr eay "aeh"d ,oky ,mixeqie rx

oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgay e"k wxta `ian

weqtd z` (oipr eze`a14mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`" :

iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly "dÎi"n mi`a

od 'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y) "d"e"a cxei dfy

dn ,"zelbp"cxeiyixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda

d`xpy dn xac ly ezzin`l ixd ,(d"in mi`a ,mixeqi ,"epxqiz"

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqie rxk mc`lowfd epax `iany itke ,

"dxez ihewl"a15ef mb" xn` xac lk lry "efnb yi` megp"n ,

"daehl16ay wx `l ,ernyny ,xge`n,daeh ly oipr jkn `vi

.("aeh"d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrk mby `l`

øwò äæå17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18úéì"c ïéîàäì , §¤¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥
,"déðéî éeðt øúà`vnp mewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - £©¨¦¥
,`ed jexa yecwd,"íéiç Cìî éðt øBàá"emr `vnp jlndyk - §§¥¤¤©¦

oipra xaqeny itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg`

,miigd jtidl olvil `pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd

,miiga x`yp `ede ehtyn z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd
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ùã÷ä úøâà
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
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יד.8. כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א נוסח13.שם.12."כדלעיל

שחרית. של ק"ש יב.14.ברכות צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰זח"ב מרע"מ "להעיר

פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. ˘ËÈÏ"‡:18.כה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ".ÓÓ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת



`lelסו 'f ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ז' קודש שבת יום
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Búðeîàa Lnî äéçéå ,äòLå22ìëa Bnò áéèîe äiçîä ,'äa §¨¨§¦§¤©¨¤¡¨©©§©¤¥¦¦§¨

òâø23ávòúnL éîe .,eala -ïðBàúîe-,xeaicaBîöòa äàøî24 ¤©¦¤¦§©¥¦§¥©§¤§©§
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,miny.Bì áBè äæ ék- ¦¤
`id mc`d zbdpdy drya
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éøçà Bááì äðôé íà¦¦§¤§¨©£¥
íäL ,"íéøçà íéäìà"¡Ÿ¦£¥¦¤¥

ìzLnä óebä úBåàzíéìL ©£©©¦§©§§¦
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mzeig zelawne ze`ad sebd zee`z mb okly ,"mixg` miwl`"
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ùã÷ä úøâà

ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå
íåéä ìë áåè ÷ø àåäå

çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî
úåáöòä úãî å÷éçøä ë"òå å"ç øôåëë äæ éøäå äáåè
íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
åîöòá äàøî åì ïéåù ïéàù éîå úéúéîà äàååùäá
úàöì ò"à áäåàå ïéãáò åäééîøâìã áø áøòî àåäù
ò"à åúáäà ìéáùá â"åò ééçá úåéçìå 'ä ãé úçúî
åì áåè äæ éë éðåæîå éðáå íéøùá ééçá õôç àåä ë"òå
æ"äåòá íãàä úàéøá ø÷éò éë àøáð àìù åì çåðå
øùà úà úòãìå åìà úåðåéñðá åúåñðì ìéáùá àåä
íäù íéøçà íéäìà éøçà åááì äðôé íà åááìá
åà õôç àåä íäáå à"ñî íéìùìúùîä óåâä úååàú
íéìùìúùîä íéúéîà íééç úåéçì åðåöøå åöôç íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -È�Ù ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘

מובן אינו דלכאורה וכו',ÏÏÎלהביאו. במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :

שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ ˘ËÈÏ"‡:20.לתנ"ך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ‡„È˘‡¯·.".21¯"ÂÓ˙"כמו ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘שיש אף דמרמז שוניםÁÎ"י"ל האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."חי הוא ושעה עת בכל והרי - נברא דבשבילה ושעה".23."כיון עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

היפך ויל"פ: רגיל. לא וגם מיותר (כנ"לÌˆÚ"לכאורה ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד"

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כח, כה".·'ישעי' ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"כנ"ל"

.[24 ˘ËÈÏ"‡:27.[הערה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו ‡„ÂÓ"¯28."תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘לעיל"‡Ïהענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה מלך,„ÌÈÈÁהודגש פני באור

חפץ". שצ"ל פשיטא ובזה

lel` 'f ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìzLnäìBëé BðéàL óà ,"íéiç íé÷ìà"î íéìLmiig zeigl - ©¦§©§§¦¥¡Ÿ¦©¦©¤¥¨
ztki` `di `ly cr - zewl`e miipgex mipipr eidi eiig lky ,dl`k

.miinybd mipiprdn mixeqid llk eléøö)ãé éáúk äæéàáe .ïeiò C ¨¦¦§¥¤¦§¥¨

:Ck eðàöî úøçà àçñðáe .[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéìBà" ¥¨¥¥©¤¥¨§ª§¨©¤¤¨¨¨

óà ¯ BðBöøe Böôç íà¦¤§§©
éiç úBéçì ¯ ìBëé BðéàL¤¥¨¦§©¥
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,íäamiizin`d miiga - ¨¤

,"miig miwl`"n mi`adìëå§¨
åéðéðò ìëå åéëøö§¨¨§¨¦§¨¨

ìzLîúîàa íéìL- ¦§©§§¦¤¡¤
,mzeig milawneéèøôa¦§¨¥

àlL íäéúeièøt§¨¦¥¤¤Ÿ
,"àøçà àøèq"î`ly - ¦¦§¨¨¢¨

,zetilwd on'äî" ék29 ¦¥
"eððBk øáâ éãòöî30- , ¦§£¥¤¤¨

,'dn md mc` ly eicrv

ïéà"å31"'eë älî32rci `l `ed jexa yecwde xaci mc`dy - , §¥¦¨
weqtdy itk ,mcewn jkn33wx `ly ,"dlek zrci 'd od" :miiqn

cer ,`ed jexa yecwd rcei ,mc`d ly mixeaic mb `l` ,miyrn

eze` xacl zeigd z` lawn `ed epnne ,mze` `han mc`dy iptl

.xeaicïk íàå,`ed jexa yecwdn ezeig lk lawn `edy -ìkä §¦¥©Ÿ
,âOî BðéàL ÷ø úéìëúa áBè.dfay "aeh"d mc`l -äðeîàáe §©§¦©¤¥ª¨¤¡¨

Bæjka oin`n `edy -

íb áBè ìkä äNòð úîàa¤¡¤©£¤©Ÿ©
,éeìbadfy ielba e`xiy - ©¨
,aehïéîànL Bæ äðeîàaL¤¤¡¨¤©£¦

,éeìâa äîãpä òøäL- ¤¨©©¦§¤§¨
,"rx"k ielba dncpy dny

"áBh"î àeä Búeiç ìk̈©¦
Búîëç àéäL ,ïBéìòä̈¤§¤¦¨§¨
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äìòîlL "ïãò"ä àéäå§¦¨¥¤¤§©§¨

àaä íìBòî,lirl xkfpk - ¥¨©¨
`ed (ocr ob) "`ad mler"y

,"ocr"n dkynde "ob"k wx

"aeh" `ed "ocr"ny "aeh"de

dlrn dlrnly34aehdn

,ocr obe dfd mlerd lyéøä£¥
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:æeðbä.xya ipira aehd z` e`xiy ,ielba mb aeh `lina dyrpe - ©¨
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ùã÷ä úøâà
) ìåëé åðéàù óà íééç íé÷ìàîúåáéú àúéì é"úë äæéàáå .ò"ö

.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå
à"ñî àìù íäéúåéèøô éèøôá úîàá íéìùìúùî
ìëä ïë íàå 'åë äìî ïéàå åððåë øáâ éãòöî 'äî éë

÷ø úéìëúá áåèúîàá åæ äðåîàáå âùåî åðéàù
ïéîàîù åæ äðåîàáù éåìâá íâ áåè ìëä äùòð
ïåéìòä áåèî àåä åúåéç ìë éåìâá äîãðä òøäù
ïãòä àéäå úâùåî äðéàù êøáúé åúîëç àéäù
äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù

:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá
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כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פÊ‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, לזה.˜Ì„Âדוקא

נר' בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ‰„ÂÈ˜ומובן Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, תהלים

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' גםÔ‡Îל"נ - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' (ע"פ

שם.33.'מחשבת'". ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות "וכמחז"ל
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היום יום . . . סח

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ ִני ּדְ ר ִמּיֹום ׁשֵ דּוַע, ֲאׁשֶ ם מֹורֹו ַהּיָ ׁשֵ ם טֹוב( ּבְ ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים:  ה ּפְ ּשָׁ ים ְוׁשִ ֹלׁשִ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ ֹלׁשָ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֹיאְמרּו ּבְ
ֹראׁש  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשֵׁ ט ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ֹחֶדׁש, ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ֵרְך ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהַבת ה' ִיְתּבָ ה ֲחָפִצים ְיָקִרים ּבְ ּמָ ֶהם ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ִנְקְראּו "ֶאֶרץ ֵחֶפץ", ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָכל  ר ּבְ רּור הּוא, ֲאׁשֶ ָבר ּבָ עֹוֵרר. ּדָ ּמְ א ּבַ לּוי ֶאּלָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ּתָ ּלּוי ַהּמִ ַבר ּגִ ּוִמּדֹות טֹובֹות, ְוֵאין ּדְ
ן ֲהֹלא ַהּכֹל  ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. לּוי ּבְ ּתָ
ִפי  ל ַהּכֹחֹות, ּוַמְכִריָחם ַלֲעׂשֹות ְוִלְפֹעל ּכְ ד ַעל ּכָ ָהָרצֹון הּוא ּכַֹח ֶעְליֹון ַהּגֹוֵזר ּוְמַפּקֵ ְוֵכיָון ׁשֶ
ַעְצמֹו ֵהן  ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָרצֹון ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות ֵהן ּבְ ן ֵאפֹוא ִעּקַ ּלֹו, ִאם ּכֵ ֻקּדֹות ׁשֶ ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר  ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין  ַהּמַ
ָבר  ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ם ִמּשְׁ ִנים, אֹו ּגַ ּשָׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ן ֵאיֶזה ּבֵ ּוְלַתּקֵ
ה  זּו ִהּנֵ ָמה ַהּלֵ נֹו, ְוַגם ְנׁשָ בֹוא ְלָבְררֹו ּוְלַתּקְ ּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוָתּה ַהּנְ ן ְמַחּכֶ ּקֵ ֵרר אֹו ְלִהְתּתַ ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ׁשֶ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֵמָאז ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ַמֲעַלת  ִאיׁש –  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמִֹחין  ַמֲעַלת  ָאָדם –  ָאִרים:  ּתְ ָעה  ַאְרּבָ ָנם  ֶיׁשְ י,  ָהֱאנֹוׁשִ ִמין  ַמֲעַלת  ּבְ
ר ַעל  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ב ְוַהּמִ ַהּלֵ
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סט היום יום . . . 
ֶגֶבר עֹוֵסק  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ַעְצמֹו ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ִעם ָהֱאנֹוׁש ְלַהְגּבִ
אֹוָתם  ל  ּכָ ָנם  ֶיׁשְ ֱאנֹוׁש  ּבֶ ַגם  ּדְ ֶהְכֵרַח  ּבְ ֲהֵרי  ָאָדם,  אֹו  ִאיׁש  ֵמֱאנֹוׁש  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ּוֵמַאַחר 

ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ֲעלֹות ׁשֶ ַהּמַ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ֵתף ָיִמין ּובֹוְדִקים ַהּצִ ל ַעל ּכָ דֹול ְמֻקּפָ ית ּגָ ּלִ יִחים ַהּטַ דֹול: ַמּנִ ית ּגָ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ִמְנָהֵגנּו ּבִ
ִטים אֹותֹו,  ֵתף, ּפֹוׁשְ ית ִמן ַהּכָ ּלִ ְך לֹוְקִחים ַהּטַ י ּגֹו'". ַאַחר ּכָ ְרִכי ַנְפׁשִ ִדיָקה אֹוְמִרים "ּבָ ַעת ַהּבְ ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְמַנּשְׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' רז, 
דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְוֹלא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ ַנת תרס"ח ְרִאיִתיו, ְוָכתּוב ּבֹו "ּדַ ׁשְ ְפרַאג ּבִ ָהִייִתי ּבִ ׁשֶ ַמע. ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ִמיד ּבְ ְוגֹוְלִלין אֹותֹו ּתָ
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ר ְמֻקּבָ ם ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ַנת תרס"ז, ָרִאיִתי ׁשָ ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ
ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ
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ה'תשע"ב אלול א' ראשון יום המותר? דין מה - ויורד עולה קרבן
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ה"ד)שנינו פ"ב אם(שקלים כלומר, לנדבה". מותרן "חטאות :

חלק נותר הבהמה קניית ולאחר חטאת לקרבן כסף הפרישו

אחר ובמקום נדבה. עולת בו יקנו ב)(כריתותמהכסף, שנינוכז,

הפריש כלומר, עוף". יביא – העני לשעירה, או לכשבה "הפריש

עוף מביא עני, ונהיה ויורד' עולה 'קרבן של לחטאת כסף

רש"י ופירשו הפריש)לחטאתו. ד"ה המשניות)והרמב"ם(שם (בפירוש

חולין. יהא – לעוף כבשה שבין העלות מהפרשי הנותר שהכסף

שמעות הרמב"ם פירש המשניות, בין סתירה תהא שלא וכדי

dreawמותר z`hgשל מחטאת המותר אבל לנדבה", "יפלו

cxeie dler oaxw"בהן "ויהנה חולין .משנה)(כסףיהא

במשנה להבין: שם)וצריך הפריש(כריתות שאם נאמר אמנם

מנין אך עוף, קרבן יביא עני ונעשה עשיר כשהיה לחטאת כסף

חולין? הוא הנותר שהכסף והרמב"ם רש"י למדו

טוב' יום ה'תוספות שם)ופירש לא(כריתות "שאם היא שסברא ,

נדבה לעולת ילך הנותר הכסף אם כלומר, לו?" הועיל מה – כן

שהמותר וודאי אלא כבשה ולא עוף שמביא מכך העני חסך מה

חולין. הוא

אמת' במשנה)וה'שפת ד"ה שם כך:(כריתות על תמה

עוף יביא עני ונהיה לבהמה שהמפריש לומר מקום היה הרי

את לשנות אפשר אי (כי הבהמה לקרבן שהופרש מהכסף לא

אלא `xgיעודו) sqknקרבן את לקנות שיכול מלמדת והמשנה

dfהעוף sqknשהכסף לנו מנין אבל העני, של החיסכון וזהו

חטאת'? 'מותר ככל נדבה לעולת ילך ולא חולין יהא שנשאר

להעיר: [ויש

שהמקדיש המשנה, שמדין היא טוב' יום ה'תוספות כוונת

התורה עשיר, קרבן להקריב משגת ידו אין וכעת בהמה לקרבן

הוא הנשאר שהכסף משמע (עוף), עני קרבן להביא לו מתירה

זה עני יביא לא מדוע – נדבה לעולת ילך הנותר אם כי חולין

מהכסף?]. ליהנות יכול אינו כך בין הרי בהמה, קרבן

ה'תשע"ב אלול ב' שני יום בוודאי? קרבן או קרבן 'אולי'

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úBàhçä ìëå§¨©©¨

.÷ôñ íäL éðtî ,úBìëàð ïðéà elàä̈¥¥¨¤¡¨¦§¥¤¥¨¥

קרבן איננה שאם משום נאכלת אינה מספק שהובאה חטאת

שנשחטו 'חולין מדין באכילה אסורה היא הרי חולין בהמת אלא

בעזרה'.

תלוי לאשם הספק על הבאה העוף חטאת בין ההבדל ולגבי

קרבן) עליה שחייב עבירה עבר (האם ספק על בא הוא שאף

בגמרא מבואר נאכל, מקום א)ומכל כט, אם(נזיר תלוי שבאשם

קרבן, זה ואין חטא לא (חוליןהאדם אחד איסור מתירים אנו

אלא קרבן היא אין אם העוף בחטאת ואילו בעזרה), שנשחטו

נשחטת אינה העוף חטאת כי באכילתה נוסף איסור יש חולין,

אסור נשחט שלא חולין של ועוף ראשה, את מולקים אלא

שני להתיר יש אכילתו את להתיר שכדי ונמצא באכילה,

מהכתוב. מקור אין ולכך איסורים,

אלו: קרבנות שני בין נוסף הבדל נובע ומכך

קרבן מביא שחטא לו נודע הבאתו לאחר אם תלוי, באשם

בחטאת אך מספק, שהביא בקרבן חובתו ידי יוצא ואינו נוסף

קרבן. עוד להביא צריך לא שחייב, כך אחר נודע אם העוף,

שיתכן (אף אכילתו את התירה התורה תלוי באשם הדבר: וטעם

אותו והפכה בעזרה) שנשחטו חולין לכאורה זה והרי חטא שלא

באמת אם אף – קרבן מחייב ספק של מצב גם כי גמור, לקרבן

כי נוסף, קרבן מביא שחטא לו נודע אם ולכן, חטא, היה לא

וידיעה חטא, ספק של מצב על לכפר הובא הקודם הקרבן

מלכתחילה העוף חטאת אבל עצמו. בפני חיוב יוצרת וודאית

אינה כך (ומשום קרבן כ'אולי' אלא גמור, קרבן נחשבת אינה

כי אחר בקרבן צורך אין חטא שהיה התברר אם ולכן נאכלת)

התכפר כבר נזירהחטא שמחה, מאיר רבי .שם)(חדושי

ה'תשע"ב אלול ג' שלישי יום בדיבור או במחשבה - הקרבן פיגול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚"È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìLL ¨

àlL çáfä úà èçBMä ...úBðaøwä úà ïéìñBtL ïä úBáLçî©£¨¥¤§¦¤©¨§¨©¥¤©¤©¤Ÿ

ì.íéîìL àeäL áLçéå äìBò äéäL ïBâk ,BîL ¦§§¤¨¨¨§©§Ÿ¤§¨¦

רש"י אבל)לדעת ד"ה ב ב, בקדשים(מנחות פוסלת פיגול מחשבת

התוספות כתבו וכן בפה, הוציאה אם ר"מ)רק ד"ה א סג, (פסחים

בשפתיו". שיוציא עד פיגול "אינו בקדשים פיגול שמחשבת

בקודש פוסלת לבד מחשבה הרמב"ם לדעת למלך)אבל .(משנה

הרמב"ם כתב ה"ב)והנה, פי"ח מחשבת(להלן על לוקין שאין

אין מעשה בו שאין ולאו מעשה" המחשבה "שאין מכיון פיגול

שור' ה'תבואות זה על והקשה עליו. דלוקין ב)(סי' הריס"ק :

ואם דיבור, בלא במחשבה היא פיגול מחשבת הרמב"ם לדעת

שהרי והתראה עדים כאן אין כי מלקות, חיוב אין הכי בלאו כן

את הרמב"ם הוסיף ומדוע מחשבתו, את לדעת לעדים מנין

מעשה"? המחשבה ש"אין הטעם

יודה האדם אם דיבור בלא פוסלת פיגול מחשבת (ואמנם

אין אבל הקרבן, את לפסול הוא ונאמן כזו מחשבה לו שהיתה

והתראה) עדים ללא מלקות חיוב

מגדים' סק"א)וה'פרי משב"ז תמה:(יו"ד

שלא הזבח את ששוחט עדים בפני יאמר אם לכאורה הרי

לוקה אינו אז שגם הרמב"ם אומר כך ועל מלקות, יתחייב לשמו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

- שור' ה'תבואות כוונת זו ואולי מעשה. כאן שאין כיון

"שאין משום לוקה שאינו הרמב"ם שכתב מה על להקשות

daygndמדובר האמור לפי והרי המפגלzxin`aמעשה",

לכתוב הרמב"ם על והיה עדים) אין כך על כי – במחשבה (ולא

מעשה"!xeaicd"שאין

הבושם' 'ערוגת י"ח)ובספר סי' ה'תבואות(יו"ד שקושיית מבאר

היא: כך שור'

עצם היא הפיגול מחשבת הרי פוסלת, לבד מחשבה אם

כן ואם המחשבה. גילוי אלא אינו בפה והדיבור האיסור,

צריכה ההתראה (כי נחשבת אינה הדיבור פעולת על 'התראה'

על עלdyrnלהיות היא העדים שהתראת לומר ואין האיסור),

והקרבן חלפה כבר המחשבה ההתראה בשעת שהרי המחשבה

בפיו מחשבתו את אומר המפגל כאשר גם כן, ואם נתפגל. כבר

ה כאן האיסור).אין פעולת קודם להיות (שצריכה עדים תראת

בגלל לוקין שאין לנמק הרמב"ם צריך כן אם מדוע השאלה: וזו

מעשה? בו שאין לאו שזהו

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום לחטאת פסח קרבן בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰çñtä©¤©

ì BîL äpML ïéa ,íMä éepL úáLçîa BèçMLïéa øçà çáæ íL ¤§¨§©£¤¤¦©¥¥¤¦¨§§¥¤©©¥¥

ì eäpML.'äì àeä çñt çáæ ízøîàå :øîàpL ;ìeñt Z ïélç íL ¤¦¨§¥ª¦¨¤¤¡©©£©§¤¤©¤©©

בגמרא אמבואר ג, אחר"ופרש"י)(מנחות זבח "לשם שמחשבה

כי פוסלת, אינה חולין" "לשם מחשבה אבל הקרבן את פוסלת

"אין מינו שאינו דבר אבל שמו את את עוקר מינו שהוא דבר

קדשים. מין אינו וחולין שמו" את לעקור הזבח על נתפס שמו

לעיל הרמב"ם פסק זבח(ה"ד)וכך לשם "שחטה חטאת: בקרבן

הרי חולין לשם שחטה אם אבל שביארנו, כמו פסולה אחר...

כשרה". זו

למלך' ה'משנה הזבח)והקשה ברכת נשתנה(בשם מה כן, אם :

פסול"? – חולין לשם "שינהו כאשר שגם פסח קרבן

מחשבה ולכן גבוה לצורך היא חטאת שמח': ה'אור ומבאר

וקרוב "הואיל פוסלת, גבוה לצורך הוא שאף אחר זבח לשם

השחיטה, יחס "דרחוק חולין לשם מחשבה אבל אצלם", היחס

נחשבת גבוה" לצורך עיקרו וכאן לאכילה להתיר בא דכאן

מתחילתו בא "שלא פסח בקרבן אבל פוסלת, ואינה מינה' ל'לאו

לאכילה" ב)אלא ע, שעניינה(פסחים חולין לשם השחיטה הרי

פסח לשם השחיטה של מינה' 'בת היא באכילה, להתיר

ופוסלת.

ז)וב'מרחשת' סי' אחרת:(ח"א בדרך מבואר

הגמרא לשם(שם)בהמשך שהמחשבה לכך נוסף טעם מוסבר

ממחשבת נתעלם אם שאפילו כיון - בקדשים פוסלת אינה חולין

מחשבה ללא בסתם הקרבן את שחט כאילו זה הרי החולין

כשרים". – ו"סתמא מיוחדת,

בשאר לפסח. הקדשים כל בין ההבדל מובן זה ולפי

כי שהוקדש למה עומד ('סתמא') עצמו מצד הקרבן הקרבנות,

להשתנות יכול פסח קרבן אבל ייעודו, את לשנות איֿאפשר

יתכן פסח לשם וכשהוקדש השנה, ימות בשאר שלמים לקרבן

לא פסח קרבן ייחשב שאכן וכדי כשלמים, ויוקרב זמנו שיעבור

השוחט ולכן לשמו. מיוחדת מחשבה צריך אלא ב'סתמא' די

'לשם הפסח את כששחט הדין והוא פסול, ב'סתמא' הפסח את

'סתמא' הוא הרי החולין ממחשבת נתעלם אם כי – חולין'

ופסול.

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום היום'? 'צורך מצוה נחשבת מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úôøO ïéà¥§¥©

.áBè íBé úà äçBc ìebôe øúBðå àîè̈¥§¨¦¤¤

א)בגמרא ו, טוב(ביצה ביום המת את לקבור שאסור מבואר

שהקבורה אומרים יש הראשונים: ונחלקו ישראל. ידי על

שהמלאכות הלל כבית הלכה שהרי מותר להוציאו אך אסורה,

לצורך שלא אף הותרו נפש אוכל לצורך טוב ביום שהותרו

היא המת והוצאת היום, לצורך שנעשות ובלבד נפש, אוכל

מצוה ביצהצורך ורא"ש .שם)(ר"ן

כי טוב ביום נאסרה המת הוצאת שגם כתב הרמב"ן אך

שאין והראיה היום, כצורך זאת מחשיבה איננה שבדבר המצוה

עשה. מצות שהיא אף טוב ביום קדשים שורפים

כצורך נחשב מצוה שצורך בפירוש מצאנו לכאורה והנה,

למולו תינוק להוציא הלל בית התירו זה מטעם שהרי היום,

זה? בכלל אינה קדשים שריפת ומדוע בו, לצאת ולולב

בטעם תלויה המת בהוצאת הראשונים שמחלוקת נראה אלא

שאין טוב:הדין ביום קדשים שורפים

המצוה כאשר רק הוא במצוה היום' 'צורך הרמב"ן לדעת

סוכות של הראשון ביום לולב כגון זה, מסוים ליום שייכת

קדשים שריפת אך למצוה. גורם היום שעצם בשמיני, ומילה

נטמאו קדשים שכאשר אלא זה, המסוים ליום שייכת אינה

ביום לעשותה ואין היום' כ'צורך נחשבת ואינה לשורפם מצוה

כי טוב ביום המת את מוציאין שאין הרמב"ן סובר ולכן טוב.

זה מסוים ליום שייכת אינה קדשים, שריפת כמו זו, מצוה גם

היום. לו נזדמנה המצוה יום, באותו ומת שמאחר אלא

הן כי טוב יום דוחים ולולב מילה הראשונים, שאר ולדעת

ביום רק הרי לדחותה, שניתן מילה (ואף עוברת' 'מצוה בגדר

מוגבל זמן אין קדשים לשריפת אך בזמנה'), 'מילה היא השמיני

ואם היום. צורך נחשבת ואינה היום כמו מחר לעשותה ואפשר

ע"י (שתיעשה הקבורה כי ולולב למילה דומה המת הוצאת כן

המיתה, ביום לקיימה שחייבים עוברת מצוה היא אף הנכרי)

היום'. ל'צורך נחשבת הקבורה לצורך ההוצאה ולכן

(eh 'iq a"g migqt (oeqpnlw) mixeriy zeniyx)



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

- שור' ה'תבואות כוונת זו ואולי מעשה. כאן שאין כיון

"שאין משום לוקה שאינו הרמב"ם שכתב מה על להקשות

daygndמדובר האמור לפי והרי המפגלzxin`aמעשה",

לכתוב הרמב"ם על והיה עדים) אין כך על כי – במחשבה (ולא

מעשה"!xeaicd"שאין

הבושם' 'ערוגת י"ח)ובספר סי' ה'תבואות(יו"ד שקושיית מבאר

היא: כך שור'

עצם היא הפיגול מחשבת הרי פוסלת, לבד מחשבה אם

כן ואם המחשבה. גילוי אלא אינו בפה והדיבור האיסור,

צריכה ההתראה (כי נחשבת אינה הדיבור פעולת על 'התראה'

על עלdyrnלהיות היא העדים שהתראת לומר ואין האיסור),

והקרבן חלפה כבר המחשבה ההתראה בשעת שהרי המחשבה

בפיו מחשבתו את אומר המפגל כאשר גם כן, ואם נתפגל. כבר

ה כאן האיסור).אין פעולת קודם להיות (שצריכה עדים תראת

בגלל לוקין שאין לנמק הרמב"ם צריך כן אם מדוע השאלה: וזו

מעשה? בו שאין לאו שזהו

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום לחטאת פסח קרבן בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰çñtä©¤©

ì BîL äpML ïéa ,íMä éepL úáLçîa BèçMLïéa øçà çáæ íL ¤§¨§©£¤¤¦©¥¥¤¦¨§§¥¤©©¥¥

ì eäpML.'äì àeä çñt çáæ ízøîàå :øîàpL ;ìeñt Z ïélç íL ¤¦¨§¥ª¦¨¤¤¡©©£©§¤¤©¤©©

בגמרא אמבואר ג, אחר"ופרש"י)(מנחות זבח "לשם שמחשבה

כי פוסלת, אינה חולין" "לשם מחשבה אבל הקרבן את פוסלת

"אין מינו שאינו דבר אבל שמו את את עוקר מינו שהוא דבר

קדשים. מין אינו וחולין שמו" את לעקור הזבח על נתפס שמו

לעיל הרמב"ם פסק זבח(ה"ד)וכך לשם "שחטה חטאת: בקרבן

הרי חולין לשם שחטה אם אבל שביארנו, כמו פסולה אחר...

כשרה". זו

למלך' ה'משנה הזבח)והקשה ברכת נשתנה(בשם מה כן, אם :

פסול"? – חולין לשם "שינהו כאשר שגם פסח קרבן

מחשבה ולכן גבוה לצורך היא חטאת שמח': ה'אור ומבאר

וקרוב "הואיל פוסלת, גבוה לצורך הוא שאף אחר זבח לשם

השחיטה, יחס "דרחוק חולין לשם מחשבה אבל אצלם", היחס

נחשבת גבוה" לצורך עיקרו וכאן לאכילה להתיר בא דכאן

מתחילתו בא "שלא פסח בקרבן אבל פוסלת, ואינה מינה' ל'לאו

לאכילה" ב)אלא ע, שעניינה(פסחים חולין לשם השחיטה הרי

פסח לשם השחיטה של מינה' 'בת היא באכילה, להתיר

ופוסלת.

ז)וב'מרחשת' סי' אחרת:(ח"א בדרך מבואר

הגמרא לשם(שם)בהמשך שהמחשבה לכך נוסף טעם מוסבר

ממחשבת נתעלם אם שאפילו כיון - בקדשים פוסלת אינה חולין

מחשבה ללא בסתם הקרבן את שחט כאילו זה הרי החולין

כשרים". – ו"סתמא מיוחדת,

בשאר לפסח. הקדשים כל בין ההבדל מובן זה ולפי

כי שהוקדש למה עומד ('סתמא') עצמו מצד הקרבן הקרבנות,

להשתנות יכול פסח קרבן אבל ייעודו, את לשנות איֿאפשר

יתכן פסח לשם וכשהוקדש השנה, ימות בשאר שלמים לקרבן

לא פסח קרבן ייחשב שאכן וכדי כשלמים, ויוקרב זמנו שיעבור

השוחט ולכן לשמו. מיוחדת מחשבה צריך אלא ב'סתמא' די

'לשם הפסח את כששחט הדין והוא פסול, ב'סתמא' הפסח את

'סתמא' הוא הרי החולין ממחשבת נתעלם אם כי – חולין'

ופסול.

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום היום'? 'צורך מצוה נחשבת מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úôøO ïéà¥§¥©

.áBè íBé úà äçBc ìebôe øúBðå àîè̈¥§¨¦¤¤

א)בגמרא ו, טוב(ביצה ביום המת את לקבור שאסור מבואר

שהקבורה אומרים יש הראשונים: ונחלקו ישראל. ידי על

שהמלאכות הלל כבית הלכה שהרי מותר להוציאו אך אסורה,

לצורך שלא אף הותרו נפש אוכל לצורך טוב ביום שהותרו

היא המת והוצאת היום, לצורך שנעשות ובלבד נפש, אוכל

מצוה ביצהצורך ורא"ש .שם)(ר"ן

כי טוב ביום נאסרה המת הוצאת שגם כתב הרמב"ן אך

שאין והראיה היום, כצורך זאת מחשיבה איננה שבדבר המצוה

עשה. מצות שהיא אף טוב ביום קדשים שורפים

כצורך נחשב מצוה שצורך בפירוש מצאנו לכאורה והנה,

למולו תינוק להוציא הלל בית התירו זה מטעם שהרי היום,

זה? בכלל אינה קדשים שריפת ומדוע בו, לצאת ולולב

בטעם תלויה המת בהוצאת הראשונים שמחלוקת נראה אלא

שאין טוב:הדין ביום קדשים שורפים

המצוה כאשר רק הוא במצוה היום' 'צורך הרמב"ן לדעת

סוכות של הראשון ביום לולב כגון זה, מסוים ליום שייכת

קדשים שריפת אך למצוה. גורם היום שעצם בשמיני, ומילה

נטמאו קדשים שכאשר אלא זה, המסוים ליום שייכת אינה

ביום לעשותה ואין היום' כ'צורך נחשבת ואינה לשורפם מצוה

כי טוב ביום המת את מוציאין שאין הרמב"ן סובר ולכן טוב.

זה מסוים ליום שייכת אינה קדשים, שריפת כמו זו, מצוה גם

היום. לו נזדמנה המצוה יום, באותו ומת שמאחר אלא

הן כי טוב יום דוחים ולולב מילה הראשונים, שאר ולדעת

ביום רק הרי לדחותה, שניתן מילה (ואף עוברת' 'מצוה בגדר

מוגבל זמן אין קדשים לשריפת אך בזמנה'), 'מילה היא השמיני

ואם היום. צורך נחשבת ואינה היום כמו מחר לעשותה ואפשר

ע"י (שתיעשה הקבורה כי ולולב למילה דומה המת הוצאת כן

המיתה, ביום לקיימה שחייבים עוברת מצוה היא אף הנכרי)

היום'. ל'צורך נחשבת הקבורה לצורך ההוצאה ולכן

(eh 'iq a"g migqt (oeqpnlw) mixeriy zeniyx)
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הּמלח‡. לים הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמפריׁש
בהם] יהנו שלא ואבדּו,[- לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן ;ְְְְְִֵַַַָָָ

ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהקריב
הּמלח. ְֶַַָלים

אחרֹות·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש
לּקח הסּפיק לא - ׁשּנמצאּו[לקנות]ּתחּתיהן עד חּטאת, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יּפלּו והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָמעֹות
ְִָָלנדבה.

ּתחּתיהן‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש
החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

.לנדבה ְִָָ
לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה ְִָָ
צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאםמעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ

מהשני] יקנה האחד יּפליאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבהׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Êׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביאהּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' ׁשהּדבר[הנשאר]מהן לי יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻקל

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
נדבה. מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהפריׁש

ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר [מנחת]אבל ֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשל לחמֹו ּומֹותר תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָהחבּתין

י - לנדבה.נזיר יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר ּבארנּורקבּו; ּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
חּלין.ּבׁשקלים הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְִִִִֶַַָָֻ

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים קּני[עופות, זבֹות, קּני זבים, ִִִִֵֵֵַָָ
ויקרבּו לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיֹולדֹות,
ׁשלמים, מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַָָָעֹולֹות
לׁשלמים. ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלׁשלמים;

נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, ּדבריםמֹותר ּבּמה ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ
קבּועה ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר .[רגילה]אמּורים ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ויֹורד עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי ביןאבל המשתנה [קרבן ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
לעני] יביאעשיר - והעני ּבהמה, לחּטאת מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

הפריׁש אם וכן ּבהן. ויהנה העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתחּתיהן
ויחּלל האיפה, עׂשירית ּתחּתיהן מביא - והעני עֹוף ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּדמי

ּבהן. ויהנה עליה, ְֵֶֶֶַָָָָָהּמעֹות
.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש

עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל
ּפדיֹון לעֹוף ׁשאין הּמזּבח.האיפה; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ּבכל להביא רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתֹורה
עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ּדמי ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
חּטאתֹו ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעֹולתי'
הּקּנין ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָֹועֹולתֹו,

נקבעות]מתּפרׁשֹות ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה הּבעלים[- ְְְְִִִִֶַַָָָ
ּבעׂשּית בהקרבת]אֹו ּכהן.[- ֲִֵַַֹ

.·Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח לים ילכּו -. ְְֵֶַַָ

ו ¤¤ּפרק

הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן כגוןנתערב להקריבו שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמיטרפה] ויביא ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּיפה
החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
צרי ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻֻחּלין
ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹלהביא

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻוהּדמים
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין אֹותֹו לצריכי הּׁשאר ּבקדׁשיםויּמכרּו קדׁשים נתערבּו . ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבעליו, לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמין
ּדברים ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאף

סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות ידיםאמּורים? סמיכת -] ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
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ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום נשוי גדול בכהן הכפורים יום עבודת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìk úãBáò£©¨

ìL úBãBáòä øàL ïëå ...äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa äøOò Lîç£¥¤§¥§¥¥©§¥¦§¤§¥§¨¨£¤

ãòáe Bãòa øtëå :øîàpL .éeOð ìBãb ïäëa éeOò ìkä ...äæ íBé¤©Ÿ¨§Ÿ¥¨¨¤¤¡©§¦¤©£§©

.BzLà Bæ Z 'Búéa' ;Búéa¥¥¦§

להבין: צריך לכאורה

צריכות הכיפורים יום עבודות שכל התורה קבעה מדוע

גדול בכהן אלוieypלהיעשות לעבודות שקודם ובפרט דווקא,

ליום [קודם אלו" ימים שבעת כל מאשתו אותו "מפרישין

ה"ב)הכיפורים] ?(להלן

לבאר: ויש

ישראל כל על מכפר הכיפורים יום של תשובהשעיר הל' (רמב"ם

כלה"ב)פ"א בשליחות הוא מתוודה הגדול שהכהן והוידוי

שבתורה, עבירות כל על מכפר השעיר אין שני, מצד ישראל.

תשובה עשה אם הציבור(שם)אלא על השעיר כפרת כלומר, .

ישראל, כל של שלוחם שהוא הגדול הכהן ידי על הנעשית כולו

תשובה. עשה כן אם אלא ליחיד מועילה אינה

הציבור לכל שייך שהשעיר היות עם כי הוא הדבר וטעם

לחול צריכה הכפרה זאת עם בציבור, נכלל ויחיד יחיד וכל כולו

תשובה). שעשה (בתנאי עצמו בפני יחיד כל על

היחיד על לחול צריכה השעיר שכפרת – זו הדגשה פי ועל

לכפרת נוסף פר הגדול הכהן הביא מדוע מובן – עצמו בפני

ה"ד)עצמו פ"ד להיותו(לקמן נוסף כי הכלל, בכפרת נכלל ואינו

גם לו יש ישראל כל של ובאֿכוחם כשלוחם הציבור איש

עצמו. לכפרת נוסף פר להביא עליו ולכן פרטית, מציאות

וכולל נשוי להיות צריך הגדול שהכהן לכך הסיבה גם וזו

הפר שאת משתמע בכך כי עצמו, בכפרת אשתו') ('זו 'ביתו' את

כאיש אלא הציבור כנציג מביא איננו עצמו לכפרת שמביא

פרטי.

(110 'nr a"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אלול ז' קודש שבת הגרלה? עורכים מתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰éðL§¥

,íéîãáe äîB÷áe äàøîa ïéåL eéäiL ïúåöî íéøetkä íBé éøéòO§¦¥©¦¦¦§¨¨¤¦§¨¦§©§¤§¨§¨¦

.ïéøLk Z ïéåL ïðéàL ét ìò óà .úçàk ïúçé÷ìe§¦¨¨§©©©©¦¤¥¨¨¦§¥¦

החסידות ובכ"מ)בתורת א. קכא, אור הגורל(תורה שענין מוסבר

זה שונים דברים שני לפנינו כאשר שכן, מהשכל. למעלה הוא

לעריכת מקום אין – בזולתו שאין מעלה יש מהם ובאחד מזה

גו ללא גם כי השניים.גורל, מבין הטוב את להעדיף יש רל

השכל מצד להכריע ואיֿאפשר שוים הדברים שני כאשר דווקא

שלמעלה הגורל פי על לבחור מקום יש – לבחור מהם באיזה

מהשכל.

בהם הכיפורים, יום של השעירים ששני להלכה הסיבה זוהי

כך ובדמים, בקומה במראה, 'שוין' להיות צריכים הגורל, נעשה

השני. על לאחד העדפה תהיה שלא

בדברים רק שייך הגורל אם השאלה: נשאלת כן שאם אלא

הם שוין' 'אינן כשהשעירים בדיעבד מדוע לזה, זה שווים

כשרים?

והביאור:

גם יתכן – שוים בדברים הוא הגורל כללי שבאופן למרות

כלל שבדרך למרות כי שוים, שאינם בדברים יהיה שהגורל

להחליט יכול האדם יותר, הטוב בדבר לבחור מחייב השכל

פי על אלא מחייב שהשכל מה לפי ייקבע לא שלו שהרצון

הגורל.

בשני להיות הכיפורים יום של הגורל צריך לכתחילה לכן

בדברים הוא הגורל עניין בכלל כי – לזה זה שוים שעירים

שייך אז גם כי – כשרים שוים כשאינם גם בדיעבד אבל שוים,

הגורל. פי על לבחור

(zexrdae vw 'nr d"g hweln mixn`nd xtq)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - zekxa(iriax meil)

,mipicd ipy z` zenclíúäleg ly xikfde drhy in oiprl my ± ¨¨
,zayaàeä àáeiç øa àøábdpenyd lk z` jxal aiig mc`d ± ©§¨©¦¨

,lega enk zekxa dxyreäeçøèà àìc àeä ïðaøåminkgy `l` ± §©¨¨§Ÿ©§§
mlek z` jxal edegixhd `l,úaL ãBák íeMîligzd m` okle ¦§©¨

,dxnebàëä ìáà,lltzd xaky xkfpy in oiprl o`k ±déì élö àä £¨¨¨¨©¥¥
xenble jiyndl el oi` jkle ,ezaeg ici `vie lltzd xak `ed ixd ±

.dkxad rvn`a wiqti `l` ,dkxad z`
:lltzd xaky in oipra ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

,ìàeîL øîà äãeäéxaky inàöîe úñðkä úéáì ñðëðå ,ìltúä §¨¨©§¥¦§©¥§¦§©§¥©§¤¤¨¨

da Lcçì ìBëé íà ,ïéìltúnL øeaö[dlitza-]øBæçé ,øác ¦¤¦§©§¦¦¨§©¥¨¨¨©£
.ìltúéå øBæçé ìà ,åàì íàå .ìltúéå§¦§©¥§¦¨©©£§¦§©¥

mipicd ipy z` xnel l`eny jxved recn zx`an `xnbd
:lltzdle xefgl i`yx epi` lltzdy iny eprny mdipyny

àëéøöe,el` mipic ipy eprinydl l`eny jixve ±ïðéòîLà éàc §¦¨§¦©§§¦©
àúéén÷lltzdy xkfp m`y oey`xd oicd z` eprinyn did m`y ± ©©§¨

c xnel mixeaq epiid ,dkxa rvn`a wiqtnéléî éðäepi` df xacy ± ¨¥¦¥
a dpey`x mrt lltzdy ina `l`å ãéçégkyy dipyd mrta mb ¨¦§

a lltzdl ligzd lltzdy,ãéçé̈¦
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הּמלח‡. לים הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמפריׁש
בהם] יהנו שלא ואבדּו,[- לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן ;ְְְְְִֵַַַָָָ

ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהקריב
הּמלח. ְֶַַָלים

אחרֹות·. מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש
לּקח הסּפיק לא - ׁשּנמצאּו[לקנות]ּתחּתיהן עד חּטאת, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יּפלּו והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָמעֹות
ְִָָלנדבה.

ּתחּתיהן‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש
החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

.לנדבה ְִָָ
לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָמּום

.לנדבה ְִָָ
צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש שאםמעֹות -] ְְְֲִִִֵֵַָָ

מהשני] יקנה האחד יּפליאבד והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִָָלנדבה.

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבהׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Êׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביאהּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' ׁשהּדבר[הנשאר]מהן לי יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻקל

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
נדבה. מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהפריׁש

ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר [מנחת]אבל ֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשל לחמֹו ּומֹותר תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָהחבּתין

י - לנדבה.נזיר יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר ּבארנּורקבּו; ּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
חּלין.ּבׁשקלים הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְִִִִֶַַָָֻ

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים קּני[עופות, זבֹות, קּני זבים, ִִִִֵֵֵַָָ
ויקרבּו לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיֹולדֹות,
ׁשלמים, מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַָָָעֹולֹות
לׁשלמים. ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלׁשלמים;

נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, ּדבריםמֹותר ּבּמה ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָ
קבּועה ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר .[רגילה]אמּורים ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ויֹורד עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי ביןאבל המשתנה [קרבן ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
לעני] יביאעשיר - והעני ּבהמה, לחּטאת מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

הפריׁש אם וכן ּבהן. ויהנה העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתחּתיהן
ויחּלל האיפה, עׂשירית ּתחּתיהן מביא - והעני עֹוף ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּדמי

ּבהן. ויהנה עליה, ְֵֶֶֶַָָָָָהּמעֹות
.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש

עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל
ּפדיֹון לעֹוף ׁשאין הּמזּבח.האיפה; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ּבכל להביא רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתֹורה
עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ּדמי ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
חּטאתֹו ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעֹולתי'
הּקּנין ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָֹועֹולתֹו,

נקבעות]מתּפרׁשֹות ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה הּבעלים[- ְְְְִִִִֶַַָָָ
ּבעׂשּית בהקרבת]אֹו ּכהן.[- ֲִֵַַֹ

.·Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻאֹותן

.עֹולה ָ
.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי

ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח לים ילכּו -. ְְֵֶַַָ

ו ¤¤ּפרק

הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

הּמזּבח·. מאּסּורי אחד ּבהן כגוןנתערב להקריבו שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמיטרפה] ויביא ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּיפה
החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו

הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ
ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.
צרי ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻֻחּלין
ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹלהביא

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻוהּדמים
הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב

הּמין אֹותֹו לצריכי הּׁשאר ּבקדׁשיםויּמכרּו קדׁשים נתערבּו . ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבעליו, לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמין
ּדברים ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאף

סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות ידיםאמּורים? סמיכת -] ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
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הקרבן] מהןעל אחד וכל הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּיּתן עד יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹצרי

חלקֹו ּבּכל[בבהמה]האחד מּום ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָויּמכרּו,

לא‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו

.הּפסּול ְַ
.Âממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם

עד ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיּפל
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ
.Êׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהןמּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהפריׁשּה חטא על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן .לֹו, ָָֻ

.Ëׁשּתי לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל על[פודה]בהמֹות, ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ

יֹולי חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָחּטאת,
הּמלח לים הּמעֹות בהם]ּכל יהנו לא קרב[- ּכבר ואם ; ְְְִֶַַַַָָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו ְְֲִִַָָָֹאׁשמֹו,
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה אחרתּתֹודה בבהמה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו הּלחם- ויניף יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶֶֶַָ
התודה] אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם נתערבה[- אם וכן . ְְְִִִֵֶָָָ

הּכל ירעּו ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּתֹודה
ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

אחר. זבח ֵֶֶַַַָהּיפה
.‡Èהּלחם ויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹודה

.עּמהן ִֶָ
.·È,מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

לכל נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹויאכלּו
אּלא נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאדם

ממעטיןלּכהנים; ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ

.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
ּבמּומן יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

.„Èעד ירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ּכמעׂשר אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל

מּום ּבֹו .ׁשּנפל ֶַָ
.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

אּלא יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּׁשניהם
ּובדמי אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹירעּו

מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; והקריבהּיפה קדם ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפלּו ׁשניהם ְְְֲִִֵֶָָָאׁשמֹו,

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ
.ÊÈהּמתערבין אּלּו ׁשאיןוכל הּורצה; הקריב, אם - ּבחּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי
.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת [-ּבהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

זה] ּכֹונסּהכמרחק היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל
ּבת[לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשםהיא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
היה, ׁשלמים ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָואֹומר:
מּׁשל ּונסכיו עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
ּומה היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצּבּור,
אֹו ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּיעׂשה
זה הרי הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשר,
אׁשם 'ׁשּמא ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹׁשלמים;
חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו ְְְִִִִֵָָָָָָֹֹנזיר,

.להם ֶָ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן ּבחּליןּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפהבלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי

ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּמקֹום ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Îׁשל חתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחּטאת
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות
יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּנתערבה

ה ּככל לּכהנים הּכל יאכל חוליןמדּמעֹותאּלא תערובת -] ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
.וקודש]

ז ¤¤ּפרק

ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין לעופות]ּכל מיוחדת שחיטה -], ְְֲִֶַָָָָ
אינֹו ּפסּול, העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; ְְְִִֵֶַַָָָָָמליקתן
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לטמאה הּטהֹור העֹוף באכילתו]ּכנבלת שמטמא אם[- וכן . ְְְְְִִֵַַָָָֻ
אינם - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמלק

ְִֵָּכנבלה.
בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן[שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ

ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ
ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדבר; לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת, -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] עליהן,[כשאכלם חלה הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין ְֲֵֵֶַַָֹוהרי

הּקרּבנֹות‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשיתּכבר העֹוף ׁשחּטאת ,-] ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] המזבח]למּטהנזרק של התחתון בחציו העֹוף[- ועֹולת , ְְַַָָ

ׁשעׂשה ּבין ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלמעלה.
ּבין עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזיתּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Âאחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין[- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה - .עֹולה ְָָ

.Áלׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת[- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ëמּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן[שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן[- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף מחשבהחּטאת ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מטּמאהלא אינּה - נֹותר נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבית

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
עלנאכלת ּתבֹוא וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכל יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּספק?
נסּתּפק ׁשאם ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם ְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹלֹו

ׁשגגֹות. ְְְִָּבהלכֹות

.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ׁשּלא[- ּכדי ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהרי ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאמרּו:

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר ִֵָ

ה'תשע"ב אלול ב' שני יום

ח ¤¤ּפרק

העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ
אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאם
זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן [-אּלא ְְְְְִֶַָָָָָָָֻ

ועולה]הּסתּומהבקן] חטאת בה ּדינים[שיש להן יׁש - ְִִֵֶַָָ
ֲִֵאחרים.

הּסתּומה,·. זֹו ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכיצד
מנין אבל ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאין
ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולֹות

ּבעֹולֹות חּטאת נתערבה .ׁשהרי ְְְֲִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,שתילפיכ התערבו -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

למעלה] וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע -חטאות

החֹובה -הקן]חצי ׁשהּוא[ לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם ְְֲֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחצי

עֹולה. ּכמעׂשה ְְְֲֵַַָָלמעלה
סתּומה‰. איזחֹובה פירש שלא קן לעולה][- ואיזו לחטאת ו ְָָ

מּׁשם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ּכגֹון ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאחד,
ּבין אחד, לאדם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקּני

אם - לׁשנים ׁשוֹותׁשהיּו ׁשניהן ּכׁשר[במספרם]היּו מחצה , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומחצה
ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעׂשה
חּטאת, וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומחצה
למעלה, הּכל עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹוהחּטאת
חצין למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻחצין
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לטמאה הּטהֹור העֹוף באכילתו]ּכנבלת שמטמא אם[- וכן . ְְְְְִִֵַַָָָֻ
אינם - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמלק

ְִֵָּכנבלה.
בעוף]מלק·. מיוחדת זמּנן[שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ

ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ
ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא
ּבסּכין‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדבר; לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמלק
ּכׁשר ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ְִֵַַלּמזּבח.
הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ

זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת, -] ְְְֱֶֶַָָָ
והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ

ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ
ּבגדים ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו

והגיע] עליהן,[כשאכלם חלה הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבבית
ּבּקדׁש. ּפסּולן אין ְֲֵֵֶַַָֹוהרי

הּקרּבנֹות‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשיתּכבר העֹוף ׁשחּטאת ,-] ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] המזבח]למּטהנזרק של התחתון בחציו העֹוף[- ועֹולת , ְְַַָָ

ׁשעׂשה ּבין ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָלמעלה.
ּבין עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזיתּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Âאחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין[- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשיּה
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה - .עֹולה ְָָ

.Áלׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת[- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ëמּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן[שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן[- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף מחשבהחּטאת ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מטּמאהלא אינּה - נֹותר נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבית

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
עלנאכלת ּתבֹוא וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכל יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּספק?
נסּתּפק ׁשאם ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם ְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹלֹו

ׁשגגֹות. ְְְִָּבהלכֹות

.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ׁשּלא[- ּכדי ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהרי ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאמרּו:

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.·Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר ִֵָ

ה'תשע"ב אלול ב' שני יום

ח ¤¤ּפרק

העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת
ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשהיּואלפים] אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְֲִִֶֶַָָָָֻ
אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹמפרׁשֹות
ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאם
זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה סתּומֹות, ּכּלן [-אּלא ְְְְְִֶַָָָָָָָֻ

ועולה]הּסתּומהבקן] חטאת בה ּדינים[שיש להן יׁש - ְִִֵֶַָָ
ֲִֵאחרים.

הּסתּומה,·. זֹו ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכיצד
מנין אבל ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאין
ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולֹות

ּבעֹולֹות חּטאת נתערבה .ׁשהרי ְְְֲִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,שתילפיכ התערבו -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

למעלה] וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע -חטאות

החֹובה -הקן]חצי ׁשהּוא[ לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם ְְֲֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן
ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחצי

עֹולה. ּכמעׂשה ְְְֲֵַַָָלמעלה
סתּומה‰. איזחֹובה פירש שלא קן לעולה][- ואיזו לחטאת ו ְָָ

מּׁשם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ּכגֹון ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאחד,
ּבין אחד, לאדם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקּני

אם - לׁשנים ׁשוֹותׁשהיּו ׁשניהן ּכׁשר[במספרם]היּו מחצה , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אֹו למּטה, הּכל אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומחצה
ּכׁשר מחצה לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעׂשה
חּטאת, וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומחצה
למעלה, הּכל עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹוהחּטאת
חצין למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻחצין
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חצי - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשרֹות
עֹולֹות; והּוא הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהחצי

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָוחצי
.Âּכגֹון מּזֹו, גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

הּכל עׂשה אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהיתה
ּכׁשר ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו ,למעלה, ְְְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אחר אם - למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּטעם
המרּבה עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּׁשאל

ֵָּכׁשר.
.Êלמעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחציןזה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Áקּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים

ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן
עֹולה הּבעליםיקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו
.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו

חצין עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ
.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום והאחד ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות,
ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עׂשה אם -ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

.ּפסּול ָ
.‡Èאּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה

והּוא למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
יֹודע אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמתחּלק
הּצּבּורין ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלאי
ואיזֹו למעלה עׂשה איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהמפרׁשין
למעלה והחּטאת למּטה נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, .עׂשה ְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ט ¤¤ּפרק

סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ
העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו
לבין·. אחרות]ּפרח אחד[קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ

ּפסּול הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
הרי - ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

אחד ׁשנּיֹותּפסל עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּפרח מןסתּומֹות, אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשנּיֹות.
מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונֹות

ּבלבד.[נשארו]הראׁשֹונֹות ׁשּתים ְְִִִַַָ
הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּפסּול ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
הּׁשליׁשית ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלראׁשֹונה
עֹופֹות ׁשני לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוהרביעית
עׂשרה. לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכׁשרים,
לזֹו מּזֹו רביעית ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָּפרח

ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל והּׁשּׁשית- החמיׁשית : ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכׁשרין. עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֻנפסלּו
יהיּו - למעלן וׁשבע למּטן ׁשבע עׂשר הארּבעה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּכׁשּיעׂשה
ּגֹוזלֹות ּתערבת מּפני ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

ּובחזירה ּבהליכה ׁשּפרחּו .אּלּו ְֲֲִִֵֶַַָָָ
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח מן[הנשאר אחד ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ
אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפרׁשֹות
נתערבה עֹולה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
ּבהן נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל -ְְִֶָָָָָָֻ
.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; .ּכּלן ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻ

י ¤¤ּפרק

ׁשאמרה‡. זכר,האּׁשה ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
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לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן[ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לעׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין טעה[עופות]ׁשלׁש למּטן. אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים שאלועׂשה לא -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת איזו ּפרידההאשה: עֹוד להביא צריכה -ְְְִִִָָָ
למעלה. ויקריבּנה ּבׁשהביאהאחת, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אבל יֹונה; ּבני ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻהארּבעה
למעלה ׁשּתים ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ויעׂשה יֹונה, ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתחּלה עׂשה ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתיהן
חֹובתּה; להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשּתי
למעלה יֹונה ּבן צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹובתּה ּתֹורלהׁשלים אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין ; ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואחד

לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה למעלה;ׁשנים ים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהם למּטה, נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
הארּבעה ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּפסּולֹות.
ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּפרׁשה
נדרּה ּבֹו ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמינין,
לחֹובתּה, יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיעׂשּו

למּטה ואחד למעלה אחד .ויעׂשּו ְְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

ּוׁשנים לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָתֹורים',
איזה ידע ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחֹובתּה,
ולא ׁשכחה היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹנעׂשה
- יֹונה ּבבני אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָידעה
לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָהרי

אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן מיןויעׂשּו [מאיזה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
עׂשהשתרצה] ׁשּכבר למעלה; ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָלהׁשלים

חּטאת. ׁשהם למּטה ּבׁשהביאהׁשנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צריכה מינין, ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָהארּבעה
לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָלהביא
אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָותביא
מה וׁשכחה לּכהן, נתנתם אם וכן למּטה. ואחד ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ואינֹו ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹּנתנה
למּטה ּומחצה למעלה מחצה אֹו למּטה, הּכל אם ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי ּתביא זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָ

לחֹובתּה יֹונה ּבני ׁשני אֹו תֹורים .ׁשּתי ְְְְִֵֵֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָואפׁשר
ּוׁשנים לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָלחּטאת
עם ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד ְְִִֶַַַָָָָָלחֹובתּה,

עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת .הּכבׂש; ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ב אלול ג' שלישי יום

יא ¤¤ּפרק

ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ
הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין

והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ
לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ

ּפסּול - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‚- לבֹונה קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

.ּפסל ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן[לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.Áחּליןמנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפסּולה ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·È;מּספק ּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנתן

ּפֹוסל ואינֹו ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאבל
לבֹונה ּכּזית ׁשּיּתן עד .ּבּלבֹונה ְְִִֵֶַַַַָָ

.‚Èעד ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאפּלּו
.ׁשּילּקט ְֵֶַ

.„Èּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂËרּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
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לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן[ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לעׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

ּפרידין טעה[עופות]ׁשלׁש למּטן. אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים שאלועׂשה לא -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת איזו ּפרידההאשה: עֹוד להביא צריכה -ְְְִִִָָָ
למעלה. ויקריבּנה ּבׁשהביאהאחת, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אבל יֹונה; ּבני ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻהארּבעה
למעלה ׁשּתים ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ויעׂשה יֹונה, ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתחּלה עׂשה ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתיהן
חֹובתּה; להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשּתי
למעלה יֹונה ּבן צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹובתּה ּתֹורלהׁשלים אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין ; ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָואחד

לחֹובתי',·. ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה למעלה;ׁשנים ים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשהם למּטה, נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
הארּבעה ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּפסּולֹות.
ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּפרׁשה
נדרּה ּבֹו ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמינין,
לחֹובתּה, יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיעׂשּו

למּטה ואחד למעלה אחד .ויעׂשּו ְְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

ּוׁשנים לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָתֹורים',
איזה ידע ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלחֹובתּה,
ולא ׁשכחה היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹנעׂשה
- יֹונה ּבבני אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָידעה
לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָהרי

אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן מיןויעׂשּו [מאיזה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
עׂשהשתרצה] ׁשּכבר למעלה; ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָלהׁשלים

חּטאת. ׁשהם למּטה ּבׁשהביאהׁשנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
צריכה מינין, ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָהארּבעה
לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָלהביא
אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָותביא
מה וׁשכחה לּכהן, נתנתם אם וכן למּטה. ואחד ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ואינֹו ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹּנתנה
למּטה ּומחצה למעלה מחצה אֹו למּטה, הּכל אם ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי ּתביא זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָ

לחֹובתּה יֹונה ּבני ׁשני אֹו תֹורים .ׁשּתי ְְְְִֵֵֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָואפׁשר
ּוׁשנים לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָלחּטאת
עם ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד ְְִִֶַַַָָָָָלחֹובתּה,

עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת .הּכבׂש; ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה'תשע"ב אלול ג' שלישי יום

יא ¤¤ּפרק

ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ
הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין

והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ
לׂשמאלֹו·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ

ּפסּול - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
.‚- לבֹונה קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ

.ּפסל ַָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה
.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן[לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ
הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.Áחּליןמנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפסּולה ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.·È;מּספק ּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנתן

ּפֹוסל ואינֹו ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאבל
לבֹונה ּכּזית ׁשּיּתן עד .ּבּלבֹונה ְְִִֵֶַַַַָָ

.‚Èעד ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאפּלּו
.ׁשּילּקט ְֵֶַ

.„Èּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂËרּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפחּותה הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּוא

ִִַַמּכּזית.
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.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביאּבמנחה - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

נתינתּה לא הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּתֹו
ׁשרת. ְִִֵָּבכלי

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי חסר[- אם - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, לחםּכל -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיּוהפנים] עד ּפסּולין; ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ועד מּתחּלה קמצין סֹוף.ׁשני ְְְְִִִֵַָָ

.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ׁשרּבהוכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר [הוסיף; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
בזיכיל:] לׁשני קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָלבֹונתּה.

הּבזיכין סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו [מהשולחןלחם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
הקרבתן] הּבזיכין,לשם סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִִִִֵַַַָֹֻ

הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, ְְְְִִִֵָֻהקּבעּו,
.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הגדול]קמץ הכהן [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

הּקדׁשים";[מכפר]מרּצה עֹון את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּציץ אין - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיצא
הּיֹוצא. על מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמרּצה;

.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
הּקמץ יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îמנחה ׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָהיתה
קמץ, ואם יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹֹ

.ּפסּולה ְָ
.·Î- מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו .קֹומץ ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
ואם יקטיר. לא קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הרצה התקבל]הקטיר, הּׁשירים.[- יאכלּו ולא ; ְְְְְִִִֵַָָָֹֻ
.„Îמערכת ּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ

להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים חוץלחם יצא או ילון אם -] ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתקּדׁשלעזרה] עד קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

לקמץ. הראּוי ׁשרת ְְִִֵֶָָָֹּבכלי
.‰Îעל הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהדּביק

הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹידֹו
.הרצה ְָֻ

.ÂÎאחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון
ונמ ואיןּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

חלק עם מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין
יׁשלים אּלא מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; [-ראׁשֹון, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

וראׁשֹון[וכשר]עליויוסיף] מפרׁש - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַָָָָָֻֻ
נטמא עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמצטרפין
מצטרפין. ּתחּתיו והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחלק

.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
הראׁשֹון מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשיריו
הן ׁשהרי יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן -ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
אסּורה. ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָֹעּׂשרֹון
מּפני ּומחצה? עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיא
ּדעּתֹו אין ׁשּקֹומץ ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהּקמיצה
ּבזה זה נֹוגעין אינן החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על .אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
ּבמנחת הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן

ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו -[מנחת]ּכהנים, ּגדֹול כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ
לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהרי

.ËÎיכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
לאו, ואם ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹלקמץ

.ּפסּולֹות ְ
.Ïואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ

נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר
לּבעלים עלת .לא ְִַָָָֹ

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

יב ¤¤ּפרק

הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר[שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
העומר]הּתנּופה קרבן חּסר[- אֹו ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ְֶָּכל
קרבן]חּלֹות·. ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה -]- ׁשחסרּו נזיר ְְִִֵֶַָָָ

הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַֹעד
ְִֵּכׁשרים.

הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים ׁשּלא[- עד - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּכׁשרים. ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנזרק

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא[של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין ּבין[- - ׁשחסרּו ְְֲִֵֶָָָ
נסכים ויביא ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשּקרב

למּלאתן. ְֲִֵַָֹאחרים
.Âנפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא הדם]ּבּׁשחיטה, [של ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
לּקרב מתקּדׁשין הּנסכים ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואיל
זבח ׁשם היה אם ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשם היה לא ואם עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹאחר
ּבלינה, ׁשּנפסלּו ּכמי נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָזבח
ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָויּׂשרפּו.

עליהן מתנה ּדין אחר]ּבית זבח עם יקרב יפסל, שאם אבל[- . ְֲֲִֵֵֶֶַָ
על ואף אחר, זבח עם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבקרּבן
ׁשּיּפסלּו עד מּניחן אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפי

ויּׂשרפּו. ְְְִִָָּבלינה,
.Êנסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ
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ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
טעּונה אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
אין ׁשּתיהן - ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלחם,

.לחםטעּונֹות ְֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו
הּתֹודה וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - ְְְִִַַַַָָָָָָהּמעֹות

לחם ּבלא ּתקרב .האחרֹונה ְְֲִֶֶַַָָֹ
.‡È,הּלחם אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:

אחרת; ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמביא
ּבגלל ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּפני

.הּלחם ֶֶַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
ּכׁשרֹות החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו אֹוהחּלה לחמּה, נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

אחר לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
הּדם יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק
יצא אֹו נטמא, אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ על .ּׁשּבפנים ְִִֶֶַַ
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים ׁשמֹונים'מּתֹו מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַָָ
קרּבן מּכל אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ארבע] סה"כ - חלה מין מכל יּפדּו[- הּׁשנּיֹות והארּבעים ,ְְְִִִַַָָָ
לחּלין. ְְְִֵֻויצאּו

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצאת
הּלח קדׁש ׁשּלֹו.לא הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

יג ¤¤ּפרק

הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי ׁשּלאמחׁשבת הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשמֹו
אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָלׁשם
הּׁשם. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשחט
על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחׁשבת
חּוץ להקטרה, הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹמנת
למקֹום חּוץ לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו ְֱֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹלעזרה,

הּמקֹום ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו ּבהןאכילתֹו, ׁשחׁשב ּוזבחים . ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
למקֹומן'. חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמחׁשבה
מנת על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמחׁשבת
אֹו זריקתֹו; זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלזרק
ׁשּיעלה מאחר למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלהקטיר
ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעּמּוד
מחׁשבת היא זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהראּוי
'זבחים הּנקראין הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזמן.
וזה מקֹום; ּבכל 'ּפּגּול' הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשחטּו

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" ִַָָָהּוא
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּנאמר[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

ּבּיֹום ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ׁשּיאכל הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשליׁשי"
ּבׁשעת עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּמּנּו
קרּבן. אֹותֹו לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹמעׂשיו
להקטרה, הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן אחדלאחר : ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
לאחר עליהן חׁשב אם - מזּבח אכילת ואחד אדם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאכילת

ּפּגּול. הּקרּבן הרי ְְֲִֵַַָָָזמּנן,
נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ

זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו

נרצה "ואני[התקבל]ּכבר ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנתּתיו
אין לעֹולם לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּכהלכתֹו,

לא ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא לּמזּבח,מתּפּגל ּבין דם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ
ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
טעּונה אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
אין ׁשּתיהן - ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלחם,

.לחםטעּונֹות ְֶֶ
.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש

הראׁשֹונֹות מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו
הּתֹודה וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - ְְְִִַַַַָָָָָָהּמעֹות

לחם ּבלא ּתקרב .האחרֹונה ְְֲִֶֶַַָָֹ
.‡È,הּלחם אבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:

אחרת; ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמביא
ּבגלל ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּפני

.הּלחם ֶֶַ
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
ּכׁשרֹות החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו אֹוהחּלה לחמּה, נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

אחר לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
הּדם יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק
יצא אֹו נטמא, אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ על .ּׁשּבפנים ְִִֶֶַַ
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים ׁשמֹונים'מּתֹו מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַָָ
קרּבן מּכל אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש -ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ארבע] סה"כ - חלה מין מכל יּפדּו[- הּׁשנּיֹות והארּבעים ,ְְְִִִַַָָָ
לחּלין. ְְְִֵֻויצאּו

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ
.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה

הּלחם קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצאת
הּלח קדׁש ׁשּלֹו.לא הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

יג ¤¤ּפרק

הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי ׁשּלאמחׁשבת הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשמֹו
אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָלׁשם
הּׁשם. ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשחט
על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחׁשבת
חּוץ להקטרה, הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹמנת
למקֹום חּוץ לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו ְֱֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹלעזרה,

הּמקֹום ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו ּבהןאכילתֹו, ׁשחׁשב ּוזבחים . ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
למקֹומן'. חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמחׁשבה
מנת על לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמחׁשבת
אֹו זריקתֹו; זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלזרק
ׁשּיעלה מאחר למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלהקטיר
ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעּמּוד
מחׁשבת היא זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהראּוי
'זבחים הּנקראין הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזמן.
וזה מקֹום; ּבכל 'ּפּגּול' הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשחטּו

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" ִַָָָהּוא
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ׁשּנאמר[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

ּבּיֹום ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ׁשּיאכל הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשליׁשי"
ּבׁשעת עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּמּנּו
קרּבן. אֹותֹו לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹמעׂשיו
להקטרה, הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן אחדלאחר : ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
לאחר עליהן חׁשב אם - מזּבח אכילת ואחד אדם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאכילת

ּפּגּול. הּקרּבן הרי ְְֲִֵַַָָָזמּנן,
נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ

זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
והּקרּבן לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָאכילתֹו

נרצה "ואני[התקבל]ּכבר ּבּדם: אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנתּתיו
אין לעֹולם לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּכהלכתֹו,

לא ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא לּמזּבח,מתּפּגל ּבין דם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאּלּו

הּמזּבח. על זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבׁשעת
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
דברים‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, בעוף]: מיוחדת שחיטה -], ְְְְִִִִֵָָָ

הּדם המזבח]ּובמּצּוי על הדם סחיטת -]. ְִַָ
.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, הקומץוהּמנחֹות נטילת -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

הּקמץמהמנחה] ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
האׁש. על ּובזריקתֹו ְְִִִֵֵַַַָָלּמזּבח,

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת[אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום מפסדת ׁשחיטההּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
למחר, אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקּבלה
הּכבׁש על הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

היסֹוד ּכנגד המזבח]ׁשּלא את[בסיס לּתן אֹו [הדמים], ְְִֵֶֶֶֶַֹ
למּטן המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו ואת[- למעלן, ְְְֲִִֶַַַָָָ

החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּתנין
להכניס אֹו ּבחיצֹון, ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבּמזּבח

לפנים החּטאת להיכל]ּדם הּזבח[- ׁשּיאכלּו ׁשחׁשב אֹו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
טמאים ׁשּיקריבּוהּו אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָטמאים
ּבדם הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָאֹו
נא מּמּנּו ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּפסּולין,

חלקית] חּוץ[מבושל הּנׂשרפֹות חּטאֹות לׂשרף ׁשחׁשב אֹו ,ְְִִֶַַַָָָֹ
ּבהן, וכּיֹוצא הּמחׁשבֹות אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלזמּנן

ּכׁשר. ּובׁשעתהּזבח הּמנחה, קמיצת ּבׁשעת חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
האׁש, על זריקתֹו ּובׁשעת הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָנתינתֹו
הרי - לחּוץ להֹוציאֹו אֹו למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻלהּניח

כׁשרה .זֹו ְֵָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולאוהּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
הרי - ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. ֶֶזֹו

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום

יד ¤¤ּפרק

העֹובד‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבתאין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ׁשהּואּובדבר מּמי . ְְֲֲִִֶָָָָָָָָָָָ

הּדם, ׁשּקּבל לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי
מקֹוםא מחׁשבת העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹו

ראּוי ׁשאינֹו לפי ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאֹו
לאּמה יּׁשפ מקצתֹו ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלעבֹודה.

העזרה] ּדם[תעלת נׁשאר ואם בו], יחזר[שיוצאת - הּנפׁש ְְֲִִֶֶַַַַֹ
ויקּבל לעבֹודה אם[הדם]הראּוי אבל נכֹונה. ּבמחׁשבה ְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָ

ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל - ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָחׁשב
ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות יׁש ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשרה
זה ּבהן הּדם קּבל אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׁשמן,
הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו הֹוליכֹו, אֹו לעבֹודה, ראּוי ְֲִֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ּפסּול. ׁשהּוא לׁשמֹו, עׂשהּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכאּלּו
ולא הּזבח; נפסל ּכבר - וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּנפׁש,
ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ּפסל הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ְְֲֵֶַָָָּפסּול
ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

להקרבה] ממנה קומץ ּכמינטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא
הּׂשעֹורים, מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנעׂשית
המחּׁשב וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָואין

קנאֹות סוטה]ּבמנחת של ׁשּילּקט[- קדם עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדבר[מעליה]הּלבֹונה אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לעבֹודה לבונה]הראּוי עם קריבה שאינה ּכּיֹוצא[- ּכל וכן . ְֲֵֵַָָָָֹ
ֶָּבזה.

וחׁשב„. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחהזֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ אֹו[- זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָמחׁשבת
ּוראּויין‰. הּקרּבנֹות, מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, הקרבים]להקטרה: אברים העֹולה,[- ּובׂשר , ְְְְִֵַַַָָָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹוהּקמץ

.Âהּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות חּטאֹות מעֹורּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק לאכילה.[- ראּוי ׁשהּוא ְֲִֶַַָָָָ
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הּמּורא ּבין[ה]אבל ּומבּדיל ּבעֹור הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ
והּגידים, העצמֹות, וכן לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹור
והחרטֹום והּצּפרנים, עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָָָוהּקרנים,

מקֹומֹות[מקור] אפּלּו - הּזנב וראׁש אגּפים, וראׁשי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹׁשּלֹו,
החי מן יחתכּו ׁשאּלּו ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרּכים
ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין חׁשּובין, ואינן הֹואיל ויצא, הּדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיבצּבץ

הּקרּבנֹות. לענין לאכילה' והּתבלין,ראּוי הּמרק, וכן ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יצא]והּׁשליל שלא והּבׂשר[עובר העֹוף, ּוביצי והּׁשליה, , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּפלטּתּו
מחׁשבת לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - 'אלל' ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקרא

לאכילה. ראּוי ׁשאינֹו ּכדבר הן והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין ּדבר[- על אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָָָ

אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעֹומד
ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן,
ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
אֹו הּזבח, מּדם לׁשּתֹות חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
הּמנחה, מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמחר,

ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו אֹוּבחּוץ לאכל חׁשב אם וכן ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אֹו והּמרק, והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָלהקטיר

מח ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא מקֹוםהאלל, ׁשבת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּוׂשעירים מּפרים לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; הּזבח -ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרים הן הרי - למחר אֹו ּבחּוץ ּכּיֹוצאהּנׂשרפין ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èּפחּותה[נחשבת]אין הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמּכּזית;
ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּכּזית,
הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּכּזית,

זיתּכׁשר. ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּולהקטיר אכילה זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹּבחּוץ,
אכילה ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכחצי

מצטרפין ואמרוהקטרה אכילה, ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
אּלּו הרי - זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹׁשּיאכל
להקטיר אֹו לאכל חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹמצטרפין;

ּבאֹותּה אחר זית חצי על וחׁשב וחזר זית, הּמחׁשבהּכחצי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ
ּבהמה וׁשּתאכל זית ּכחצי לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
זמן ּבמחׁשבת ּבין מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאֹו

הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי ּכּזית- על חׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; אּלּו הרי ׁשנים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיאכלּוהּו

ּפרס אכילת מּכדי זמן]ּביתר שיעור חׁשב[- מצטרף. זה הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ּכחצי לאכל זביחה ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשעת
ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָזית

ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב אם וכן הּזמן. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכּזית
וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי להקטיר חׁשב אחת. ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכעבֹודה
הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; אּלּו הרי - הּלבֹונה מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזית
מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ לּזבח. ּכאמּורין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלּמנחה,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי לזמּנֹו, חּוץ אחדהּלבֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו הּזבח ּדם לזרק ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהמחּׁשב
ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלזרק

ּפסל הּדם, מן .הּזיה ִַַַָָָָ

טו ¤¤ּפרק

ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
יחיד עלּוּבקרּבנֹות ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

חֹובה לׁשם כקרבן]לּבעלים -]- והּפסח החּטאת מן חּוץ ; ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
המׁשּנה ואחד ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאם
ּבׁשעת אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשם
לּבעלים עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכה,
עלת לא ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹלׁשם
מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - ְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹלּבעלים
עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
ּכׁשרים, - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות [-ׁשעקירה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

בעוף] מיוחדת ׁשּמּצהשחיטה המזבח]ּדמּה[סחט]אֹו [על ִֶָָָ
הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם -[שלא ְֲִֵֶֶַַ

ּפסּולה. העֹוף, וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּכׁשרֹות,·. - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

קנאֹות ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו [שלולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
מחׁשבתסוטה] ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם ,ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנּוי
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחות:]מנחת מרחׁשת[במיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מרחׁשת, לׁשם מחבת אֹו מחבת, ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלׁשם
נכֹונה‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ

מנחה אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הזהיר]הּקנאֹות עליהם[- ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לחּטאת", אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹהּכתּוב:
לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונאמר:
"ועׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכּפר
"ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּפסח

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



פי oiycwend ileqt zekld - lel` 'c iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמּורא ּבין[ה]אבל ּומבּדיל ּבעֹור הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ
והּגידים, העצמֹות, וכן לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹור
והחרטֹום והּצּפרנים, עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָָָוהּקרנים,

מקֹומֹות[מקור] אפּלּו - הּזנב וראׁש אגּפים, וראׁשי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹׁשּלֹו,
החי מן יחתכּו ׁשאּלּו ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרּכים
ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין חׁשּובין, ואינן הֹואיל ויצא, הּדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיבצּבץ

הּקרּבנֹות. לענין לאכילה' והּתבלין,ראּוי הּמרק, וכן ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יצא]והּׁשליל שלא והּבׂשר[עובר העֹוף, ּוביצי והּׁשליה, , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

והּוא ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּפלטּתּו
מחׁשבת לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - 'אלל' ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקרא

לאכילה. ראּוי ׁשאינֹו ּכדבר הן והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין ּדבר[- על אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָָָ

אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעֹומד
ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן,
ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
אֹו הּזבח, מּדם לׁשּתֹות חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
הּמנחה, מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלמחר,

ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו אֹוּבחּוץ לאכל חׁשב אם וכן ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אֹו והּמרק, והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָלהקטיר

מח ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא מקֹוםהאלל, ׁשבת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּוׂשעירים מּפרים לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; הּזבח -ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכׁשרים הן הרי - למחר אֹו ּבחּוץ ּכּיֹוצאהּנׂשרפין ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èּפחּותה[נחשבת]אין הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמּכּזית;
ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּכּזית,
הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּכּזית,

זיתּכׁשר. ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּולהקטיר אכילה זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹּבחּוץ,
אכילה ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכחצי

מצטרפין ואמרוהקטרה אכילה, ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
אּלּו הרי - זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹׁשּיאכל
להקטיר אֹו לאכל חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹמצטרפין;

ּבאֹותּה אחר זית חצי על וחׁשב וחזר זית, הּמחׁשבהּכחצי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ
ּבהמה וׁשּתאכל זית ּכחצי לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
זמן ּבמחׁשבת ּבין מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאֹו

הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי ּכּזית- על חׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכּזית לאכל חׁשב מצטרפין; אּלּו הרי ׁשנים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיאכלּוהּו

ּפרס אכילת מּכדי זמן]ּביתר שיעור חׁשב[- מצטרף. זה הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּכחצי לאכל זריקה ּובׁשעת זית, ּכחצי לאכל זביחה ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשעת
ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָזית

ועל קּבלה ּבׁשעת ּכּזית על חׁשב אם וכן הּזמן. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
הן והרי מצטרפֹות, העבֹודֹות ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכּזית
וכחצי הּקמץ מן זית ּכחצי להקטיר חׁשב אחת. ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכעבֹודה
הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה מצטרפין; אּלּו הרי - הּלבֹונה מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹזית
מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם לפיכ לּזבח. ּכאמּורין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלּמנחה,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול זה הרי לזמּנֹו, חּוץ אחדהּלבֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ּכּלֹו הּזבח ּדם לזרק ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהמחּׁשב
ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - למחר אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלזרק

ּפסל הּדם, מן .הּזיה ִַַַָָָָ

טו ¤¤ּפרק

ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
יחיד עלּוּבקרּבנֹות ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

חֹובה לׁשם כקרבן]לּבעלים -]- והּפסח החּטאת מן חּוץ ; ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
המׁשּנה ואחד ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאם
ּבׁשעת אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשם
לּבעלים עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכה,
עלת לא ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹלׁשם
מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - ְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹלּבעלים
עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
ּכׁשרים, - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות [-ׁשעקירה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

בעוף] מיוחדת ׁשּמּצהשחיטה המזבח]ּדמּה[סחט]אֹו [על ִֶָָָ
הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם -[שלא ְֲִֵֶֶַַ

ּפסּולה. העֹוף, וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּכׁשרֹות,·. - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

קנאֹות ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו [שלולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
מחׁשבתסוטה] ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם ,ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנּוי
אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחות:]מנחת מרחׁשת[במיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מרחׁשת, לׁשם מחבת אֹו מחבת, ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלׁשם
נכֹונה‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ

מנחה אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הזהיר]הּקנאֹות עליהם[- ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לחּטאת", אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹהּכתּוב:
לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונאמר:
"ועׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכּפר
"ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּפסח
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אם הא ּפסח; לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזבח
אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָׁשּנה

היא" מנחה קנאת"ּכי מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ּובמנחת , ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָֹ
לׁשמן. מעׂשיהן ּכל ׁשּיהיּו - ְְֲִִִֵֶֶַָָהיא"

לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים[מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êחּטאת אפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ּפסּולה.[רגילה]ׁשאינּה זֹו הרי - ְְֲֵֵֶָָָ
.Áזֹו הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל

לּבעלים עלת ולא עליו,ּכׁשרה, - עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ְְְֲֵֶַַָָֹֻולא

.Ëּכׁשר - מת לׁשם ׁשאיןהׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא
יֹודע ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ

.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה
לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
ׁשחטֹו אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשחטֹו
ּבלא ׁשחטֹו אם אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבׁשחרית
- ּבעליו לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזמּנֹו

ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי ְְְֲִִִֵֶַַָָָנעׂשה
.·È,ּפסּול - חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּפסח

זמּנֹו ׁשאינֹו ׁשנתֹולפי עברה ופ. פסח][- לקרבן ּוׁשחטֹוסול , ְְְְְִֵֶַָָָָ
אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזמּנֹו
לּבעלים עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחטן

חֹובה. ְֵָלׁשם
.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים עלּו לא ּתֹודה, לׁשם נקראתׁשּׁשחטן ׁשהּתֹודה לפי ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים ְְְְִִִָָָֹ'ׁשלמים',

.„Èעלת לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֻעֹולה
ׁשּזה ּפי על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלּבעלים;
ׁשּלא אפׁשר אי - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻׁשּׁשחטּה
עבר ׁשּלא מּיׂשראל אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיהיה

עׂשה מצות .על ְֲִֵַַ

.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה

מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין
.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּוׁשחטן אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם

.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם
בהֹונֹות ּגּבי ּבלא[המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,
.ÁÈעם הּבא לא[קרבן]ּכבׂש - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

אחד עּׂשרֹון אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיביא
ּתמיד וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשאר
ּכׁשאר עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשחטֹו
הּוא הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתמידין;

הּנדבֹות. ְְַָָּככל
.ËÈּבין ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

אף יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפני
לא ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעל

הרצה[הדם]יזרק זרק, ואם ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֻ
לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Îׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
לחם טעּונין ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, .עלּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוכן

נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּפי

טזּפרק ¤¤

ּבארנּו‡. מחׁשבתּכבר העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
במקומו]הּמקֹום לאכלו שלא ּפּגּול;[- ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן - ְְִֵַַָָָָ

הּזמן מחׁשבת חּׁשב בזמנו]ואם לאוכלו שלא הּקרּבן[- - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
הּזמן מחׁשבת עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפּגּול.
מחׁשבת אֹו הּמקֹום מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; ֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה

הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הקרבן מין לשם שלא ּובחּטאת[- ּבפסח ְְִֵֶַַַָ
ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעם
מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ּבארּבע ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָוקּבל
הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ּבאחת מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן,
ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, מחׁשבּתֹו היתה העבֹודֹות ְְְְְֲֲִַַָָָָָָָָֹּובׁשאר

ּפּגּול. זה הרי - העבֹודֹות ּבׁשאר ּכלל אםמחׁשבה אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָ
וקּבל הּזמן, ּבמחׁשבת זרק[הדם]ׁשחט אֹו הֹולי אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

אֹו וקּבל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּמקֹום, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין - הּזמן ּבמחׁשבת זרק אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹולי

הּׁשם,ּבלבד. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת הּפסח וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת וזרק והֹולי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוקּבל
אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּזמן,

ּבעֹופֹות הּדין והּוא ּפסּול. אּלא ּפּגּול ׁשםזה אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל קרּבן אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפּגּול,
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עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
ּכּזית·. לאכל ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי אכילתו]מּדבר למקום חוץ וכּזית[- ְֲִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָלמחר,
- ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָוכחצי
הּמחׁשבֹות ערב אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהרי

בזמנו]ּבהקטרה שלא וחלק במקומו שלא חלק להקטיר [כגון: ְַַָָ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית„. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על שלחׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

להמזבח] אֹותן אֹותןלּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,
עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבת
.Âאֹו למּטה, למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
ּבּמזּבח למחר אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל
אֹותֹו לּתן החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהחיצֹון,
ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמחר
ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָמחׁשבת

ּפּגּול ואינֹו ּפסּול, זה הרי אּלּו- ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּומאחר . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהּדם
ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה
ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמחר?
זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבאכילה, הּבׂשר מּתיר אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכׁשר,
חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ּבאכילה הּבׂשר מּתרת ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינּה
מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם לפיכ ּפּגל. לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלזמּנּה,

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ְְֲִֵֵֶַַָהּזמן
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא[מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעתּבׁשע הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כלואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם עםהמרכיבים הּקמץ ׁשהּוא ,ִֶֶַֹ

ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה

ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב[דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהקטיר

ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי [באופןׁשּיאכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
[ - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את עםזה הּקמץ ִֶַָֹּכל

ׁשאף ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלבֹונה
,ּבכ הקטרה ּדר אין מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֻֻאּלא
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיהמנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמןבהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט אחרקדם ואם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלּקט
.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום
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מּתנה‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא אֹו[- ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום במקומוּבמחׁשבת לאכלו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] והרצהאו ּכּפר, זה הרי נתן[התקבל]- ואם הּקרּבן; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת

העּקר. היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - אבלהּמקֹום ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
מעּכבין וכּלן הֹואיל - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את ּכתקנּהזה ׁשּלא מהן אחת נתן אם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

ּפסּול. הּזבח - ְְִֶַַָָּכתקנן
ׁשּנתן·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב

הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
ּפסּול ׁשהריזה הּזמן, ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

הן. אחת ּבמּתנה ְֵַַַָָָֻּכּלן
הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמםּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּבּדםבהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.
הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת

הּנעׂשֹות„. ּבחּטאֹות זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהיה
ּבדבר חׁשב ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבפנים

ּפּגּול זה הרי - ּבחּוץ .הּנעׂשה ֲֲִֵֶֶַַַ
להּזֹות‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

ּבהיכל לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.Âׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
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עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא מקֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמחׁשבת
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת

ֵַהּׁשם.
ּכּזית·. לאכל ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב

ּבחּוץ לאכילה הראּוי אכילתו]מּדבר למקום חוץ וכּזית[- ְֲִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָלמחר,
- ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָוכחצי
הּמחׁשבֹות ערב אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהרי

בזמנו]ּבהקטרה שלא וחלק במקומו שלא חלק להקטיר [כגון: ְַַָָ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית„. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על שלחׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

להמזבח] אֹותן אֹותןלּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,
עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבת
.Âאֹו למּטה, למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב

ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
ּבּמזּבח למחר אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעל
אֹותֹו לּתן החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהחיצֹון,
ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמחר
ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָמחׁשבת

ּפּגּול ואינֹו ּפסּול, זה הרי אּלּו- ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּומאחר . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהּדם
ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה
ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמחר?
זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבאכילה, הּבׂשר מּתיר אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכׁשר,
חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ּבאכילה הּבׂשר מּתרת ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינּה
מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם לפיכ ּפּגל. לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלזמּנּה,

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ְְֲִֵֵֶַַָהּזמן
.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא[מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשעתּבׁשע הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט

הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כלואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[- המנחה את מתירה שהקטרם עםהמרכיבים הּקמץ ׁשהּוא ,ִֶֶַֹ

ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה

ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב[דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת
.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהקטיר

ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי [באופןׁשּיאכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
[ - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את עםזה הּקמץ ִֶַָֹּכל

ׁשאף ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלבֹונה
,ּבכ הקטרה ּדר אין מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֻֻאּלא
.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא שיהיהמנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ

לבונה] הּזמןבהן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט אחרקדם ואם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלּקט
.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום
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מּתנה‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא אֹו[- ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום במקומוּבמחׁשבת לאכלו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] והרצהאו ּכּפר, זה הרי נתן[התקבל]- ואם הּקרּבן; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת

העּקר. היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - אבלהּמקֹום ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
מעּכבין וכּלן הֹואיל - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את ּכתקנּהזה ׁשּלא מהן אחת נתן אם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

ּפסּול. הּזבח - ְְִֶַַָָּכתקנן
ׁשּנתן·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב

הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
ּפסּול ׁשהריזה הּזמן, ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

הן. אחת ּבמּתנה ְֵַַַָָָֻּכּלן
הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמםּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּבּדםבהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.
הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת

הּנעׂשֹות„. ּבחּטאֹות זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהיה
ּבדבר חׁשב ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבפנים

ּפּגּול זה הרי - ּבחּוץ .הּנעׂשה ֲֲִֵֶֶַַַ
להּזֹות‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

ּבהיכל לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.Âׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
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ּבחּוץ. הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמחר'
לׁשּפ מחּׁשב והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹאבל
ּפּגּול, זה הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשירים

ּבחּוץ הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב .ׁשהרי ְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה מפּגל[שבא אינֹו והּלחם , ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

מחּׁשב והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָאת
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם[- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
הּלחם ׁשּתי - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּתי
העבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּפּגּול,
לבּדֹו הּלחם - למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלאכל

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ְְִִִֵַַָָָּפּגּול,
.Ëוחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

ּפּגּול. הּלחם הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
.Èמׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט

ּפּגּול ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ
.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר

הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·Èאֹו הּתֹודה, מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן

ּפּגּול החּלֹות ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות .ּבאחת ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָ
.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל

ּבין זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„Èמׁשּתי ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

הּבזיכין מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּלחם
ואינֹו ּפסּול הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיאכל

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד והמנחהּפּגּול; הקרבן מרכיבי כל -] ְְִִֶַַַַָֹ
אכילתם] מותרת הּכבׂשיםשבאמצעותם ׁשני עבֹודת ׁשהּוא -ְְֲִֵֶַַָ

הּבזיכין. ׁשני ְְְִִֵַַַָָוהקטרת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

הרי - למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
ׁשני עם הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָאּלּו

.הּסדרים ְִַָ
.ÊËהּׁשני ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחׁשב

והּׁשני ּפּגּול; הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמחׁשבה
.ּכׁשר ֵָ

.ÊÈמּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשם,
על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ְִִֶֶֶַַַָָָֹּפי

.ËÈׁשּיצאּו הּלחם וזרק[מהעזרה]ׁשּתי לזריקה, ׁשחיטה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
על אף הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדם
ׁשעדין ּפי על אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּפי

ּבחּוץ. ַהּוא
.Îּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי

אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאבד

.הּתרּו ְֻ
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זה‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
תעׂשה ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין[מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ
ּדֹומה זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,
ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל

ֵָּתֹועבה";
ּפסּולי„. על אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּפי

.הּמקּדׁשין ְִַָֻ
לֹוקה;‰. ּכּזית, מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוכן

ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן שיהיה]הרי מּום[- להן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו איןאחר, מּספק, ׁשּפּסּולֹו וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עליו. ִָָלֹוקין
.Âּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
חּטאת מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאכלת

.[רגילה]קבּועה ְָ
.Êּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריהּפּגּול ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב[- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּוםּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
לּמזּבח, ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּתירין
העֹוף עֹולת ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹודם
אמּוריהן מּתיר הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמּתיר

ּפּגּול מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ [במנחה:].לּמזּבח, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
עצרת כבׂשי ׁשני לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
מּתירין לבֹונה בזיכי ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּתירין
ּכגֹון מּתירין, להן ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם
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מתּפּגלין אינן - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבׂשר
ְָלעֹולם.

.Áדברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,

קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין ייןּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצהבלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
הּיֹום אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻולּגֹו
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב מּמּנּולעׂשה[כתבו "והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ּומאימתי ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּׂשא,
חּיב - הן קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתחּיב
הן קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליהן

ׁשני יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב ,[להקרבתו]- ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכתּוב הזהיר והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול המשכן]על חנוכת קרבנות -]; ְִִִַַַַַָ
ּכל על להזהיר - הם" קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשהרי

אכילתֹו. על תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּפסּולֹו
.‡Èלכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכלוהּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן[לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת קדׁשיםהּמנחה אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה לאחר אֹו ּכּפרה לפני ּבאבׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נטמאּו אם אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה
ּדבריהן ׁשל חכמים]ּבטמאֹות מדברי על[- לֹוקה אינֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַֻ

אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָאכילתן,
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
קדׁש ּבין טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמקּדׁש,
אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
- עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּתאכל
ּומּנין ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָונכרתה".

הּגּוף ּבטמאת אּלא מדּבר תּגעׁשאינֹו ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל
ונכרתה"; - לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָטמא,

זה? עֹון על הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּביֹולדת,

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

ׁשּיעריב קדם ּכּפרתֹו[שתשקע]ׁשּטבל ׁשּיביא קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
עד - עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

עליו. טמאתֹו ּכל ְְִֶֶָָָָֻׁשּתהיה
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּותצרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
קד הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו זריקתאחר ם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
מּׁשּום אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
וכל ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנֹותר
מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
הֹואיל - האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאה;
אכל אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוקרבּו
- ּדמן ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּבׂשר

ּכרת. חּיב זה ֲֵֵֶַָָהרי
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמןּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
איןאכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּיבין
מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן
חּוץ וטמא; נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפּגּול
ּבלבד. ּדם מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן

.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ

.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא[קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמאת[הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּׁשהם למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשרהּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן הּנׁשאר[התקבל]לׁשם הּוא - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּקרּבן

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור מצטרפיןמּׁשּמׁשלה האמּורין . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
לחּיב קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָעם

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום ִִֵָָָָעליו
.·Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעטהעֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּוראבשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ,[מקור]מן ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָ
הּגּוף טמא וכן ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָמּביצי
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מתּפּגלין אינן - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבׂשר
ְָלעֹולם.

.Áדברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,

קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין ייןּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצהבלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
הּיֹום אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻולּגֹו
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב מּמּנּולעׂשה[כתבו "והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ּומאימתי ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּׂשא,
חּיב - הן קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתחּיב
הן קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליהן

ׁשני יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב ,[להקרבתו]- ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכתּוב הזהיר והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול המשכן]על חנוכת קרבנות -]; ְִִִַַַַַָ
ּכל על להזהיר - הם" קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשהרי

אכילתֹו. על תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּפסּולֹו
.‡Èלכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכלוהּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן[לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת קדׁשיםהּמנחה אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּפרה לאחר אֹו ּכּפרה לפני ּבאבׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נטמאּו אם אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה
ּדבריהן ׁשל חכמים]ּבטמאֹות מדברי על[- לֹוקה אינֹו - ְְְִֵֵֶֶֶַֻ

אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָאכילתן,
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
קדׁש ּבין טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמקּדׁש,
אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
- עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּתאכל
ּומּנין ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָונכרתה".

הּגּוף ּבטמאת אּלא מדּבר תּגעׁשאינֹו ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבכל
ונכרתה"; - לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָטמא,

זה? עֹון על הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּביֹולדת,

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

ׁשּיעריב קדם ּכּפרתֹו[שתשקע]ׁשּטבל ׁשּיביא קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
עד - עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

עליו. טמאתֹו ּכל ְְִֶֶָָָָֻׁשּתהיה
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּותצרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
קד הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו זריקתאחר ם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
מּׁשּום אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
וכל ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנֹותר
מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
הֹואיל - האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאה;
אכל אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוקרבּו
- ּדמן ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּבׂשר

ּכרת. חּיב זה ֲֵֵֶַָָהרי
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמןּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
איןאכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּיבין
מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן
חּוץ וטמא; נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפּגּול
ּבלבד. ּדם מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן

.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ

.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא[קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמאת[הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּׁשהם למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשרהּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן הּנׁשאר[התקבל]לׁשם הּוא - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּקרּבן

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור מצטרפיןמּׁשּמׁשלה האמּורין . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
לחּיב קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָעם

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום ִִֵָָָָעליו
.·Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעטהעֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּוראבשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ,[מקור]מן ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָ
הּגּוף טמא וכן ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָמּביצי
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מּכין אבל ּכרת, חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאכל
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא חּיב[עובר - הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַַָָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום

.„Îוטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

יט ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות
וכן יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנֹותר
הּפּגּול הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ּכ[יפסל ואחר , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּמקּדׁש. ְִִֵַָָיּׂשרף

הּלינה‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני ּפֹוסלת[- , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹוסלין לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּבׂשרן
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, הּבהמהאֹותן חצי יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

רב ויצא הֹואיל ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּברב
הּבהמה; רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאבר,
חמּׁשה נׂשאּום אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָלפיכ
הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹלהֹוציאן,
ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָחצי
צּורתן, ׁשּתעבר עד להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויראה

נפסלּו לא אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן .הֹואיל ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחרצּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] עֹולהזמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.
ׁשלמים אֹו חּטאת אתאֹו ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר
ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבזמּנֹו[להקרבתו]ׁשליׁשי ּבין ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
שלישי] של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא אינֹו[אח"כ]ּבין הּפּגּול וכן . ְְִִֵֵֵֶַַֹ

את ּדֹוחה ּופּגּול ונֹותר טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנׂשרף
ונֹותר טמא לׂשרף ּומּתר ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, ְְְִִֵֵַַָָָָָֹֻיֹום

ּכאחד. ְִֶָּופּגּול
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין[העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְְִִִִִֵֶַַָָאֹותֹו
ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻּבאב
הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּכהנים
ולד ּבולד ׁשּנטמא הּבׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשהרי
לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֻהּטמאה,

ּכמֹו ׁשני, יחזר ּבראׁשֹון ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻטמאה
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.Êּבט ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, יֹוםולא טמאבּול -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ

ּפי על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר
הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה ויׁש[לטומאה]נעׂשה הֹואיל ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשם
יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור אֹותֹומן ׂשֹורפין קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבבּתיהן .ּבעליו ְְֵֶָָָ
.Áאם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

ּבית לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו המקדש]- הּמערכה[- המזבח]מעצי .[של ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ

.Ë,ׂשרפה טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
הּפסח מעצמֹות אחרחּוץ ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

אבל קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשהפׁשט
וכן הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאם

ונמצ ׁשהפׁשט אֹוזבח הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּמקֹום במקומו]ּבמחׁשבת או בזמנו לאוכלו שלא הֹואיל[- - ְֲִֶֶַַָ

נרצה קדׁשים[התקבל]ולא ּבקדׁשי ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים [-ּבין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

בעליו] או הקרבן מין לשם עלהשלא ׁשּלא ּפי על אף -ִֶַַָָֹ
ּכמֹו לבעליו אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹלּבעלים,

ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבארנּו.
.Èׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם נפסל;אּלּו אֹו נֹותר, אֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה [-וכן ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
חטא] אם ּדמֹו;מסופק ׁשּנזרק קדם חטא, ׁשּלא לֹו ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנֹודע

והערלה, טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָוחּטאת
בתוך]וכלאי הגדלה חטה להּׂשרף,[- ּדרּכֹו ׁשאין ודבר הּכרם. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יּקברּו. אּלּו הרי - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון
.‡Èּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לתחזוק]קדׁשי תרומות יּקבר[- ׁשהּפילּו, וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו אדם]הּנפל; שהרג -], ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

חמֹור, ּופטר טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ְְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹועגלה
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, .ּובׂשר ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֻ

.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר[- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר מּדׁשןאפרן חּוץ ודּׁשּון[אפר], והּפנימי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ְַָהּמנֹורה.
.„Èאף יּׂשרפּו; לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשאפר - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אסּור .הּנקּברין ְִִַָָ

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
יׂשראל נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹעּמֹו
הּיֹום ּבאֹותֹו ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעל
סֹומ לֹו, נאמן היה אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָנתּפּגלּו,
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והרֹוצה נאמן; ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
מׁשּבח זה הרי עצמֹו, על .להחמיר ְְְְֲִֵֶַַַָֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום

zcFar zFkldmixERMd mFi ¦§£©©¦¦
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּבין‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהערּבים,
ּבחּוץ נעׂשה חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, [-וׁשבעה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ

החיצון] עלבמזבח יתר מקריבין ועֹוד לערב. נאכל והּוא ,ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
- לעֹולה ואיל נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמּוסף
האמּור צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשניהן
הּפקּודים ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי [-ּבפרׁשת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻ

ועֹודבמדבר] העם'. 'איל הּנקרא והּוא - הּמּוסף ְְְְִִֵַַַָָָָּבכלל
חּטאת קרּבן אחד - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמביאין

נׂש הּמׁשּתּלחוהּוא ׂשעיר והּׁשני ּכל[לעזאזל]רף, נמצאּו . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּופר תמידין ׁשני עׂשר: חמּׁשה זה ּביֹום הּקרבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבהמֹות
ׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלן ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻּוׁשני
נעׂשה והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעׂשה אחד - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת

נׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּבפנים
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנהאינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, לבישתּבׁשמן ע"י שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] מקריבח' אין ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּכגֹון - זה יֹום ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותֹו

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הּכל[הדלקת]הקטרת - הּנרֹות ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ּביתֹו ּביתֹו", ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבכהן

אׁשּתֹו. ְִזֹו
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּתּמצא ׁשּמא - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
ּומתקינין לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹנּדה,

ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן האחרלֹו יעבד ּפסּול, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשארע ּבין ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתחּתיו.
ּתחּתיו, ׁשּנכנס זה זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו

חּנּו צרי מינויו]אינֹו את לחנוך מחּנכּתּו,[- עבֹודתֹו אּלא , ְְֲִִֵֶַַָָָ
- הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומתחיל
ּכהּנה מצֹות וכל עֹובר. והּׁשני לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻהרי

אלמנה]גדֹולה לשאת איסור השני]עליו[כגון: על אּלא[- , ְֶָָָָ

מת ואם ּכׁשרה. עבֹודתֹו עבד, ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשאינֹו
ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה ְְִִִֵֶֶַַַָָהראׁשֹון,

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
הּכּפּורים ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על .תמיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זקניםּומֹוסרי לֹו חכמים]ן לפניו[- וקֹוראין ּדין, בית מּזקני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ
'איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָּומלּמדין

ׁשּמא[אדוני] אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ּגדֹול, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכהן
היּו ּבׁשחרית, הּכּפּורים יֹום וערב זה'. ּדבר למדּת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלא
ואילים ּפרים לפניו ּומעבירין הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָמעמידין

ּבעבֹודה. ורגיל מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבׂשים,
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּדברים

ֶָּבהן.
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על הּׁשמּועהאראה מּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רבינו] משה אּלא[מסורת הּקטרת נֹותן ׁשאין חכמים, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹלמדּו

הּקטרת את "ונתן ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבקדׁש
ׁשּמא ׁשני ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל
יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכהן

'איׁשי לֹו: ואֹומרין ׁשלּוחי[אדוני]הּכּפּורים, אנּו ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִִִֵֵַָָֹ
עלי אנּו מׁשּביעין ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבית
ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמי
ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ׁשחׁשדּוהּו על ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָל
ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעׂשיו מי ׁשחׁשדּו לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּובֹוכין

ְּכלּום.
.Áהיה אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרֹות רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָחכם;
ייׁשן ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, ּובּמה- . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לוּיה ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹקֹוראין
צרנּדה ּבאצּבע לפניו קול]מּכין ומשמיעה אגודל, ואֹומרין[- , ְְְְְְְִִֶַַַָָָ

ּכדי הרצּפה'! על מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלֹו:
ולא ׁשחיטה; זמן ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
יׁשחטּו ׁשּמא ּבוּדאי, הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהיּו

ְַַָּבּלילה.
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והרֹוצה נאמן; ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
מׁשּבח זה הרי עצמֹו, על .להחמיר ְְְְֲִֵֶַַַָֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום

zcFar zFkldmixERMd mFi ¦§£©©¦¦
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּבין‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות
ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהערּבים,
ּבחּוץ נעׂשה חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, [-וׁשבעה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ

החיצון] עלבמזבח יתר מקריבין ועֹוד לערב. נאכל והּוא ,ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
- לעֹולה ואיל נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמּוסף
האמּור צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשניהן
הּפקּודים ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי [-ּבפרׁשת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֻ

ועֹודבמדבר] העם'. 'איל הּנקרא והּוא - הּמּוסף ְְְְִִֵַַַָָָָּבכלל
חּטאת קרּבן אחד - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמביאין

נׂש הּמׁשּתּלחוהּוא ׂשעיר והּׁשני ּכל[לעזאזל]רף, נמצאּו . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּופר תמידין ׁשני עׂשר: חמּׁשה זה ּביֹום הּקרבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבהמֹות
ׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלן ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻּוׁשני
נעׂשה והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעׂשה אחד - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּטאת

נׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּבפנים
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנהאינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, לבישתּבׁשמן ע"י שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] מקריבח' אין ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ּכגֹון - זה יֹום ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותֹו

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הּכל[הדלקת]הקטרת - הּנרֹות ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ּביתֹו ּביתֹו", ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבכהן

אׁשּתֹו. ְִזֹו
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּתּמצא ׁשּמא - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
ּומתקינין לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹנּדה,

ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן האחרלֹו יעבד ּפסּול, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשארע ּבין ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתחּתיו.
ּתחּתיו, ׁשּנכנס זה זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו

חּנּו צרי מינויו]אינֹו את לחנוך מחּנכּתּו,[- עבֹודתֹו אּלא , ְְֲִִֵֶַַָָָ
- הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומתחיל
ּכהּנה מצֹות וכל עֹובר. והּׁשני לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻהרי

אלמנה]גדֹולה לשאת איסור השני]עליו[כגון: על אּלא[- , ְֶָָָָ

מת ואם ּכׁשרה. עבֹודתֹו עבד, ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשאינֹו
ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה ְְִִִֵֶֶַַַָָהראׁשֹון,

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
הּכּפּורים ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על .תמיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

זקניםּומֹוסרי לֹו חכמים]ן לפניו[- וקֹוראין ּדין, בית מּזקני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ
'איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָּומלּמדין

ׁשּמא[אדוני] אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ּגדֹול, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכהן
היּו ּבׁשחרית, הּכּפּורים יֹום וערב זה'. ּדבר למדּת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלא
ואילים ּפרים לפניו ּומעבירין הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָמעמידין

ּבעבֹודה. ורגיל מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבׂשים,
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּדברים

ֶָּבהן.
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על הּׁשמּועהאראה מּפי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רבינו] משה אּלא[מסורת הּקטרת נֹותן ׁשאין חכמים, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹלמדּו

הּקטרת את "ונתן ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבקדׁש
ׁשּמא ׁשני ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל
יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכהן

'איׁשי לֹו: ואֹומרין ׁשלּוחי[אדוני]הּכּפּורים, אנּו ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִִִֵֵַָָֹ
עלי אנּו מׁשּביעין ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבית
ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמי
ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ׁשחׁשדּוהּו על ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָל
ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעׂשיו מי ׁשחׁשדּו לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּובֹוכין

ְּכלּום.
.Áהיה אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרֹות רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָחכם;
ייׁשן ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, ּובּמה- . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לוּיה ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹקֹוראין
צרנּדה ּבאצּבע לפניו קול]מּכין ומשמיעה אגודל, ואֹומרין[- , ְְְְְְְִִֶַַַָָָ

ּכדי הרצּפה'! על מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלֹו:
ולא ׁשחיטה; זמן ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
יׁשחטּו ׁשּמא ּבוּדאי, הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהיּו

ְַַָּבּלילה.
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אֹותן‡. עֹוׂשה - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכל
ליֹום המיחדֹות ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻּכהן

לבן ּבבגדי - מעׂשהזה הּוא - זה ליֹום המיחדת ועבֹודה . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׂשעיר מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּפר

ּכל[לעזאזל]הּמׁשּתּלח הּקדׁשים: ּבקדׁש הּקטרת והקטרת , ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
נעׂשין. הן לבן ּבבגדי ְְֲִִֵֵֵַָָאּלּו

ּבגדים·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
טבילה טעּון - .אחרים . הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ
קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ

ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול חלּכהן ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹ
ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; זהב,[מתנגב]ׁשעליו, ּבגדי ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל קטרת ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקּדׁש
הּתמיד אברי ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשחר

כבׂשים[מנחת]עם וׁשבעה הּפר ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָ
ּבג ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף דיׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהּזהב,
עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ְְְֲִִִֵַַַַָָָֻידיו

השעירים]ההגרלה שני והקטרת[על ּבפנים, הּדמים ּוזריקת , ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטרת
ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלעזאזל,

לׂשרפה. ּבגדיׁשארן ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבן,
ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָידיו

אמּורי ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, וׂשעיר[אברי]ואיל פר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנׂשרפין,
ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָידיו
לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולֹובׁש
ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא ְְְֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,
ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָמקּדׁש
ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹקטרת
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהערּבים.

ויֹוצא. חל ְְִֵֵֹּבגדי
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
לעבֹודה, עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלבגדים,

ּכׁשרה עבֹודתֹו - .ועבד ְְֲֵַָָָ
מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת חּמין[- מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ְְִִֵֶֶַַָָָּבמי

ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל
ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ּבכלהּכהנים, . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

והּיֹום ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיֹום
להּדרֹו. ּכדי - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹולין

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, לקטורת]ּבכל גחלים חֹותה[לחתות , ְְִֶֶַַָָָָ
והּיֹום, זהב; ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחּתה
ׁשּלא - להיכל נכנס ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחֹותה
מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּגעֹו
ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבעת
ּכדי - ארּכה והּיֹום קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָָֻוהּיֹום

ייגע ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על על[ויתעייף]להקל היּו יֹום ּבכל . ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
- ארּבע ׁשם היּו והּיֹום אׁש, ׁשל מערכֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ּכ מערכה, ּולעּטרֹו.מֹוסיפין הּמזּבח להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
ידי על הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
וּדּוי ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָכל

ּפעמים. ׁשלׁשה אֹומרמהן הּוא חטאתי,ּכיצד ה'! 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָעויתי,
בּיֹום ּכי ׁשּנאמר: וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָולּפׁשעים,
ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּזה
וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם; את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּתטהרּו'.

אֹומר:מהן. הּגֹורל, את החּטאת ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשרה זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת'! ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ'לה'

המפרׁש.ּפעמים הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבראׁשֹונה

המפורש] שם ּומבליעֹו[שקראו ,נמּו ּבקֹול לאמרֹו חזרּו ,ְְְְְִַָָָ
יּכירּו[במנגינה]ּבנעימּות ׁשּלא עד הּכהנים., חבריו אפּלּו ּבֹו ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹ

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
את לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
ּכׁשר הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשם

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִִִִַַַָָלוּדּוי
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עליו‡. ּכתּוב ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשני
האבן מן ּבין העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ'לעזאזל'.
אחד קטן, ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבין
ּובבית היּו; עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכסף

זהב ׁשל אֹותן עׂשּו אחדׁשני ּבכלי הּגֹורלֹות ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי יתּכּון[בלבד]הּמחזיק ולא ידיו ׁשּתי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

בימין] ה' את להוציא עץ[וימשש וׁשל הּוא, חל זה ּוכלי .ְְִֵֶֶֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' ְְְֵַָָהיה;

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

mixetkd mei zcear zekld - lel` 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשם·. מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיכן
ואחֹוריהןהּקלּפי למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן גדול]למזרח, כהן מימינֹו[של ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
לימינֹו אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לׂשמאלֹו. ְְִֶָֹואחד
חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
לא - נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעל
מעּכבת; ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּכב,
הּנחה לפיכ עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוההגרלה

ּבזר כהן]ּכׁשרה ּפסּולה[-אינו הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ
ְָּבזר.

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואתולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת[- אחת, מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
וחמׁש, אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ְְְְְְִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹואחת,
יׁשּכח ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאחת
מּדם מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָוימנה
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
ּומֹונה הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּכ

ּבפנים. ׁשּמנה הּפרכתּכדר על ּכ הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדם נאמר ׁשּכ למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשמֹונה

הּפר" לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה ּומֹונההּׂשעיר: . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהן מתּכּון אינֹו - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדר

ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ּכלהּזֹות ואחר ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה מזּבח ׁשל אמצעֹו על .הּזיֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ּכהנים ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים

אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו

לסּכה. מּסּכה מזֹוןאֹותֹו 'הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻ
לא ּומעֹולם אֹוכל; - לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹוהרי

עֹו האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם הּתחּוםצר ּבסֹוף מדין ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻ
בשבת] להלך שמותר המרחק מרחֹוק.[- מעׂשיו את ורֹואין ,ְֲִֵֶַָָ

חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל לׁשֹון חֹולק עֹוׂשה? היה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד
לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ׁשּתי ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָקֹוׁשר
ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע היה לא ויֹורד. מתּגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהּוא
עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ויֹוׁשב ּובא אברים. אברים ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻנעׂשה

ודידבּיֹותׁשּתחׁש הדרך]. לאורך העומדים אנשים היּו[- ְְִִֶֶַָָ
ּבסּודרין ּומניפין לחברו]עֹוׂשין, אחד בדגלים, ּכדי[- - ְְְִִִִֵָ

הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּידעּו
לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביד
ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן אמּוריהן, את ּומֹוציא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוקֹורען,
ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹהּמזּבח;
אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ואינֹו קליעה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּכמין
ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין הּׂשרפה; לבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָלהֹוציאן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

ּבבית והּׂשעיר הּפר ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלקרֹות
רֹואה אינֹו קֹורא, ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.

הּנׂשרפין; וׂשעיר ׁשּבארנּו.ּפר ּכמֹו ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èקֹורא הּוא עֹומדיןּכיצד העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לראׁש[שמש]לפניו; ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּגדֹול. לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש ְְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכנסת,
ו"א מֹות", "אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַָֹוכהן
את וגֹולל הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבעׂשֹור"
ּׁשּקראתי מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. במדבר]לפניכם עד[- ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ
לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסֹוף
ּבספר יקרא לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאין
מּׁשּום ספרים, ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר?

שיש] יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְִַ
.‡Èּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכיןּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
וחֹותם אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹה'
ּברחמים' יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ;ּבּה: ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש ּבפניהרי ּברכה הּמקּדׁש על ּומבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
וחֹותם ּבתֹוכֹו, ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעצמּה
ּברכה יׂשראל ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּה:
מהן יסּור ולא יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבפני
ּומבר ּביׂשראל'. הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמל
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ׁשם·. מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיכן
ואחֹוריהןהּקלּפי למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן גדול]למזרח, כהן מימינֹו[של ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
לימינֹו אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לׂשמאלֹו. ְְִֶָֹואחד
חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
לא - נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעל
מעּכבת; ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעּכב,
הּנחה לפיכ עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוההגרלה

ּבזר כהן]ּכׁשרה ּפסּולה[-אינו הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ
ְָּבזר.

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואתולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת[- אחת, מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
וחמׁש, אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ְְְְְְִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹואחת,
יׁשּכח ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאחת
מּדם מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָוימנה
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשעיר
ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
ּומֹונה הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּכ

ּבפנים. ׁשּמנה הּפרכתּכדר על ּכ הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדם נאמר ׁשּכ למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשמֹונה

הּפר" לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה ּומֹונההּׂשעיר: . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבהן מתּכּון אינֹו - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדר

ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ּכלהּזֹות ואחר ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹ
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה מזּבח ׁשל אמצעֹו על .הּזיֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ּכהנים ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים

אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו

לסּכה. מּסּכה מזֹוןאֹותֹו 'הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻ
לא ּומעֹולם אֹוכל; - לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹוהרי

עֹו האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם הּתחּוםצר ּבסֹוף מדין ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻ
בשבת] להלך שמותר המרחק מרחֹוק.[- מעׂשיו את ורֹואין ,ְֲִֵֶַָָ

חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל לׁשֹון חֹולק עֹוׂשה? היה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד
לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ׁשּתי ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָקֹוׁשר
ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע היה לא ויֹורד. מתּגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהּוא
עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ויֹוׁשב ּובא אברים. אברים ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻנעׂשה

ודידבּיֹותׁשּתחׁש הדרך]. לאורך העומדים אנשים היּו[- ְְִִֶֶַָָ
ּבסּודרין ּומניפין לחברו]עֹוׂשין, אחד בדגלים, ּכדי[- - ְְְִִִִֵָ

הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּידעּו
לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביד
ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן אמּוריהן, את ּומֹוציא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוקֹורען,
ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹהּמזּבח;
אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ואינֹו קליעה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּכמין
ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין הּׂשרפה; לבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָלהֹוציאן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

ּבבית והּׂשעיר הּפר ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלקרֹות
רֹואה אינֹו קֹורא, ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.

הּנׂשרפין; וׂשעיר ׁשּבארנּו.ּפר ּכמֹו ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èקֹורא הּוא עֹומדיןּכיצד העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לראׁש[שמש]לפניו; ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּגדֹול. לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש ְְְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכנסת,
ו"א מֹות", "אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַָֹוכהן
את וגֹולל הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבעׂשֹור"
ּׁשּקראתי מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. במדבר]לפניכם עד[- ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ
לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָסֹוף
ּבספר יקרא לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאין
מּׁשּום ספרים, ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר?

שיש] יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְִַ
.‡Èּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכיןּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
וחֹותם אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹה'
ּברחמים' יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ;ּבּה: ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש ּבפניהרי ּברכה הּמקּדׁש על ּומבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
וחֹותם ּבתֹוכֹו, ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעצמּה
ּברכה יׂשראל ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּה:
מהן יסּור ולא יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבפני
ּומבר ּביׂשראל'. הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמל
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מעׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּכהנים
מקּדׁש ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ויברכם, ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָועבֹודתן
ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ּותחּנה ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים'.
ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמה

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו להּוׁשע; צריכין .יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ה'תשע"ב אלול ז' קודש שבת יום

ד ¤¤ּפרק

הּמעׂשים‡. ּכל הּלילהסדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ

ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ׁשּיּכיר[פשתן] ּכדי ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
ולֹובׁש וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹׁשעבֹודת
ׁשנים רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, [-ּבגדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

וושט] וזֹורקֹוקנה הּדם, ּומקּבל הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹ
קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעל
והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשל
ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּנסכים

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר מקריב ואחרהּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָ
ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכ

ורגליו ידיו ּומקּדׁש לבן; היהּבגדי ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹעֹומד
על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹוהּכהן
חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר, ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹראׁש
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ּופׁשעּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועויתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ואחרעליכם ּתטהרּו'. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבית[לעזאזל]ּבראׁש ּכנגד ּומעמידֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּלּוחֹו,
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
ּומקּבל הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָעבּד
הרבד על יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאת

הּמחּתה,[מרצפת] את ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהרביעי
ׁשּנאמר: למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוחֹותה
הרבד על ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ"מעל
מן ּדּקה קטרת מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבעזרה.
גדּוׁשֹות ולא מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹֹהּדּקה,

טפּופֹות ידו]אּלא מכף מעט רחוקות אצבעותיו הּגדֹול[- - ְֶַָָ

ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלפי
ּבׂש העבֹודֹות;ׁשהֹולכה ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת מאל ְְְֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

הּקטרת וכף ּבׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן היה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלפיכ
אינֹו - חּמה ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבימינֹו.
הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹיכֹול
ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבימינֹו

ּפרּופה הּפרכת מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מעט]מּגיע ,[מקופלת ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים לקדׁש ְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹנכנס

הּבּדים ׁשני ּבין הּמחּתה את הארון]נֹותן מוטות ּובבית[- ; ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׂשפת
ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה עד חפניו, לתֹו ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבגּודלֹו
ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזֹו
קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ּבידֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּגחלים
עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא - מּפניו רחֹוקה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹלארֹון,
מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא, עׁשן. הּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּיתמּלא
הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמעט,
להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא אחר ּבהיכל ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומתּפּלל
'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. 'מת יאמרּו: ׁשּמא העם, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם אלהי, ה' מּלפני ּתהיהרצֹון ׁשחּונה, ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט יסּור ולא ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹגׁשּומה;
עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל לפרנסה, צריכין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ְִָּדרכים'.
ּפֹורׁשין·. העם ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

ׁשאין ולּמזּבח; האּולם מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמן
ּבהיכל הקטרה ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּפֹורׁשין

ּבהיכל ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבהלכֹותּבכל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ונכנס מנדנדֹו, ׁשהּוא מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתמידין.
ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו

ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, חצובה]הארֹון, ׁשהיה[- הּזהב ְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּומקּבל הּׂשעיר, את וׁשֹוחט ההיכל, מן יֹוצא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשם.
ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדמֹו,
ּבהיכל. ׁשני ּכן על ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין ְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּזיֹות
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּכן, מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹואחר
ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ּומּניח הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכנגד
הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר,
הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּדם לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹואחר

הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה ועֹומדלּמזרק יפה; יפה ׁשּיתערבּו ּכדי - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, הּמזּבח ּבין הּזהב, מּמזּבח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָלפנים
והֹול מסּבב והּוא הּזהב, מזּבח קרנֹות על הּתערבת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹמּדם

מּבחּוץ. הּקרנֹות על צפֹונית,ּומּזה מזרחית מּקרן ּומתחיל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית מערבית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָלצפֹונית
האחרֹונה מן חּוץ למעלן, מּלמּטן נֹותן הּוא ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֻועל

למּטן מלמעלן נֹותן ׁשהּוא לפניו, ׁשּלאׁשהיתה ּכדי , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכליו ׁשּבמזּבח[בגדיו]יתלכלכּו והאפר הּגחלים וחֹותה . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל היל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּזהב
ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ׁשבע מזּבח ׁשל טהרֹו ְְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
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יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא, קרנֹותיו; מּתנֹות ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשלמּו
ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערבי
הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח,
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ועוּו חטאּו ה'! 'אּנא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל;
ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבתֹורת
וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר; הּׂשעיר מׁשּלח ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכ
לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן לפנים, ּדמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהכניס
אחר - ׁשם וקֹורא נׁשים, לעזרת ויֹוצא לׂשרפה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדׁשן
לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיּגיע
ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָוטֹובל,

הּיֹום.ה מּוסף קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָ
עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ׁשּנאמר: העם, ואיל אילֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּומקריב
הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר העם"; עלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּופֹוׁשטּומקריב מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבגדי
ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. הּכף ּומֹוציא ְְְְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָהּקדׁשים,
קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבגדי
ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּימים.
עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָולֹובׁש
הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב ויֹום .ּביתֹו. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ה ¤¤ּפרק

.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
ׁשּבארנּו הּסדר על לחברֹולעׂשֹותן מעׂשה ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
ׁשחפנּה·. ּכלּו[לקח]קטרת עׂשה לא - הּפר ׁשחיטת ם;קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

היא. ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאף
ּכלּום; עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן

לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאף
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום .אינן ְֵָ
מּדם„. יּזה - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהקּדים

ויּזה אֹותֹו, ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּפר
ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּדמֹו

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הדם]הּׂשעיר הזיות על[- ׁשּבהיכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָ
הּפר. ּדם לאחר ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּפרכת,

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,

ׁשּבהיכל הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ
.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר

מּתחּלת ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
ּכּפר ׁשּכּלן הּמזּבח; הןמּתנֹות עצמן ּבפני .ה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ויּזה ּדמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

.מּמּנּו ִֶ
.Ëהּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ׂשעיר לׁשם למּטה .וׁשבע ְְְִֵֶַַָָ
.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקירמּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו.
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי[- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË.לּׁשני זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמת

מּׁש ּכּתחּלה,ואם עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשעלה 'זה אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָורֹואה
עזאזל, ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעליו
ּתחּתיו' יתקּים לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה .יאמר: ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיּפל עד ירעה - ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹוהּׁשני
הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו

ֵָמתה.
.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
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יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא, קרנֹותיו; מּתנֹות ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשלמּו
ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערבי
הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח,
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ועוּו חטאּו ה'! 'אּנא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל;
ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבתֹורת
וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר; הּׂשעיר מׁשּלח ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכ
לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן לפנים, ּדמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהכניס
אחר - ׁשם וקֹורא נׁשים, לעזרת ויֹוצא לׂשרפה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדׁשן
לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיּגיע
ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָוטֹובל,

הּיֹום.ה מּוסף קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָ
עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ׁשּנאמר: העם, ואיל אילֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּומקריב
הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר העם"; עלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּופֹוׁשטּומקריב מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבגדי
ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. הּכף ּומֹוציא ְְְְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָהּקדׁשים,
קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבגדי
ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּימים.
עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָולֹובׁש
הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על עֹוׂשה, היה טֹוב ויֹום .ּביתֹו. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ה ¤¤ּפרק

.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
ׁשּבארנּו הּסדר על לחברֹולעׂשֹותן מעׂשה ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
ׁשחפנּה·. ּכלּו[לקח]קטרת עׂשה לא - הּפר ׁשחיטת ם;קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

היא. ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאף
ּכלּום; עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן

לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאף
הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום .אינן ְֵָ
מּדם„. יּזה - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהקּדים

ויּזה אֹותֹו, ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּפר
ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּדמֹו

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הדם]הּׂשעיר הזיות על[- ׁשּבהיכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָ
הּפר. ּדם לאחר ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּפרכת,

.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ
הּקדׁשים ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר
אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,

ׁשּבהיכל הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ
.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר

מּתחּלת ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ
ּכּפר ׁשּכּלן הּמזּבח; הןמּתנֹות עצמן ּבפני .ה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ויּזה ּדמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

.מּמּנּו ִֶ
.Ëהּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ׂשעיר לׁשם למּטה .וׁשבע ְְְִֵֶַַָָ
.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקירמּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֻׁשּתפּות,
ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ׁשּיּׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם
ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר,
הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ׁשּתמּות, ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעליה
ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר קדם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּומת

ּבֹו.
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּובדמים במחירם]ּובקֹומה ּפי[- על אף ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְִִִַַַַָָָָ
- למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינן

ְִֵּכׁשרים.
.ÂË.לּׁשני זּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמת

מּׁש ּכּתחּלה,ואם עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשעלה 'זה אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָורֹואה
עזאזל, ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעליו
ּתחּתיו' יתקּים לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה .יאמר: ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיּפל עד ירעה - ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹוהּׁשני
הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו

ֵָמתה.
.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
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במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊÈעֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכןהּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Îאחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ
.‡Îויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.·Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו,

ׁשּממיתֹו ּבהניה.ּדבר מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:
.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ּפֹוסלת[הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו ראׁשֹוןונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dlirn zFkld¦§§¦¨
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; חטאלא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת
ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹּבקדׁשים;

ֵאּלּו.

א ¤¤ּפרק

הּקרבין‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל[- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

חּטאת·. ּבׂשר ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר שבועות]ואׁשם אחר[של ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזריקת
אדם ּבני למקצת מּתרין והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמאּלּו
ונאסרּו נפסלּו ואפּלּו מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהנֹות
עליהן חּיבין אין הּתר, ׁשעת להן והיתה הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבאכילה

ְִָמעילה.
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא[- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
קדׁש ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּבׂשר
הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
מׁשּלם - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם -ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
סלעים ּבׁשני איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמה
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּומקריבֹו
את והביא ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמעילֹות',
חמיׁשתֹו ואת יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשמֹו
- הּקרּבן הבאת עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹוגֹו'".

עׂשה. ְֲִֵַמצות
ואין„. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב ואהחמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפקהביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
אחד - ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹחמׁש

חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמארּבעה
.Âמּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש

ּבהן, והּנהנה סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה,
ּבלבד קרן אׁשם.מׁשּלם מביא ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין
את והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹולא

הּתֹורה מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו אינֹוהּׁשֹור ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכפּול הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּכגֹוזז.

טוויה] מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא -ְִִֶֶַַָָֹ
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הן הרי אינֹו- ּבהן, העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ֶלֹוקה.

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש אינּהּבהמת - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתּׁשחט; עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשחטה
עֹובר מּום קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמּורים?
אינּה - לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהקּדׁשן;
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מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה הרי[של - נפּדת . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מן חּוץ ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָֻֻזֹו
ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּבכֹור
ּולהעבד להּגזז לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמּומין

להרּביע ואסּור הּמקּדׁשין.[לזווג]לעֹולם. ּובפסּולי ּבבכֹור ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻ
.Èהּׂשער לתלׁש להראֹותמּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.
.·Èסֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי

חכמים] אֹותן[- הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ;ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
והרי ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת אחדהיא אבר הקּדיׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ספק הּדבר הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
אין לפיכ אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאם

עליה. ִֶָָלֹוקין
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ולא‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור
טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
ׁשבעה, על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה מילין. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּכּמה
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹותסּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות[- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,

רחֹוקין ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב ּביֹום לּה -ועֹולין הּגמל ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְִִֵַַַָָָָָֹ
ּבאילן לעלֹות ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשרה,

ּבהמה ּגּבי על אדם,אֹו ּבידי עׂשּויֹות הּדפנֹות מקצת היּו . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
היא האילנֹות, נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ְְִִִִִִִֶָָָָָָּומקצתן
טֹוב. ּביֹום לּה עֹולין - אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיכֹולה

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ
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מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה חכמים]אסּורה הרי[של - נפּדת . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מן חּוץ ּולהעבד; להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָֻֻזֹו
ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּבכֹור
ּולהעבד להּגזז לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמּומין

להרּביע ואסּור הּמקּדׁשין.[לזווג]לעֹולם. ּובפסּולי ּבבכֹור ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻ
.Èהּׂשער לתלׁש להראֹותמּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות השער]ּומּכאן -] ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.
.·Èסֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי

חכמים] אֹותן[- הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ;ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
והרי ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת אחדהיא אבר הקּדיׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ספק הּדבר הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
אין לפיכ אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאם

עליה. ִֶָָלֹוקין
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ולא‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור
טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

ויׁש טפחים, ׁשבעה מותר]על אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
ׁשבעה, על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה מילין. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּכּמה
ּפסּולה. זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָאֹו

ּפסּולה·. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹותסּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה
מקֹום, ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבארנּו
ּפי על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
עּמהן נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי -ֲֵֵַָֻ
ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות מּגיעֹות[- היּו ולא הּסּכה, ְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹלארץ
מּגיעֹות היּו ולא ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן,

רחֹוקין ׁשהן ּפי על אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלּסכ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמן
טפחים, ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. מּכאן, ּפחֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה;

ּבאמצע[טפחים] לקרקע]ּומּׁשהּו ולא לגג צמודה לא -], ְֶֶַַָ
- לּגג סמּו מּׁשלׁשה ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבפחֹות

ּכׁשרה. זֹו ְֲֵֵָהרי
היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה

הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,
ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
ׁשל מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה ְִֵַָָָָיּבׁשה,
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

טֹוב ּביֹום לּה -ועֹולין הּגמל ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְִִֵַַַָָָָָֹ
ּבאילן לעלֹות ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשרה,

ּבהמה ּגּבי על אדם,אֹו ּבידי עׂשּויֹות הּדפנֹות מקצת היּו . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
היא האילנֹות, נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ְְִִִִִִִֶָָָָָָּומקצתן
טֹוב. ּביֹום לּה עֹולין - אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹיכֹולה

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ׁשהיּו[עמודים ּבין - ִִֵֵֶֶַָָ
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מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין

.Ëהעׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו [קורהׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

ּפסיןבקצהו] לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו זוית, בצורת [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות ׁשּבתמארבע לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵַָָָָֻ

מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּבתֹו
סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלענין

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ורֹואין ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
ׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת

.ִַהּסּכּו
.·Èהרּבה חּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי פתוח]- על[- מרּבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
הסתום]העֹומד עׂשר[- על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּפי[אמות] על אף - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל .ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּיׁש
ֵָהעֹומד.

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשבּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואיןלהשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא[מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
לכל אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצעּה
הּמחּצֹות ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָרּוח,
ּפחֹות הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוגעֹות

סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. [ז'מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טפחים] ז' על הּנּכרֹות,טפחים מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִִֵֵֶַָָ

ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשהלהׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום מּכל אתמחּצה אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹטֹוב;
עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻטֹוב,

טֹוב. ְּביֹום

ה'תשע"ב אלול ב' שני יום

ה ¤¤ּפרק

אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ
מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר

רע ריחֹו ואין ּתמיד.טמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ
ּבדבר·. אֹו ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסּכ

ּפסּולה - טמאה הּנֹובל,ׁשּמקּבל ּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבאּלּו, מסּככין אין אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
יהיּו ׁשּלא להּזהר וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאּלא

טפחים,[סיבים]הּוצין עׂשרה לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין ְְְְְֲִִִִֶָָָָָ
אֹו מּתכֹות, ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכדי
הדלה קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעצמֹות

ּפסּולה,[היטה] - סּכה ׁשּנעׂשּו עד ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻעלי
העׂשּויֹות ּובמחצלֹות העץ ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשכיבה,

ּובליֹותיהן ּכלים ּבׁשברי סּככּה אם בלויים]וכן -[בגדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא טמאה, מקּבלין והיּו הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפסּולה;

טהרּו. לא ֲֲִֶַָֹׁשעדין
סֹוכי‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

ענפי] ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ענבים,[זמורות]ּתאנים ּובהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
דקל]מכּבדֹות -[ענפי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ואםרֹואין ּבהן; מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָֹֻ

ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹלאו,
מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיּׁשאר

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו ְְְֲִִִֵֶָָנחׁשב
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא[כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ[- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל[סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין[מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים
ּבזכרים‰. - ּבחּצים בתוךסּככּה אותם שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ

שמברזל] ב"ראש" המצוי ּבנקבֹותנקב ּכׁשרה; חיצים, סוג -] ְְִֵֵָ
מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם עלשחוקקים אף ּפסּולה; ,ְַַָ

ּומקּבל הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּפי
קּבּול. ּכלי ּככל ְְְִִָָֻטמאה

.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה אֹותּה עׂשה ּכן ואם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
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ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו
ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי

.Êעצים]נסרים מסּככין[גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן[משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּגזרה - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
ׁשאין צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹנסרין
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא הּנסרים[רעע]סּכה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּמסמרים ּכׁשרה;[ממקומם]והניד זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻ
וכן טפחים. ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּובלבד

נטל מּבינתים[נסר]אם סכוהּניח[מהנסרים]אחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ְֲֵֵֵֵֶָָָֻּכׁשר

.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים[התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין[למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּוא אחד ּכעץ וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהן;
עׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

יתפזר]לטלטלֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּביתהעֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם

.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב
ּפסּולה הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
הּצד מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה זֹו הרי -. ְֲֵָ
.„Èסכ ּגדֹולה, ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻּבּמה

מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּפסּול
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אכסדרה הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו

ּבדבר[מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ
ּבצד ּבֹו מסּככין ל-]ׁשאין אם[צמוד - מּלמעלה הּדפנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר ֵָ
.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי[בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ
הּצל על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר מרּבהּימעטּנּו צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
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ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו
ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי

.Êעצים]נסרים מסּככין[גזרי טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּברחּבן[משויפים]ּבהן יׁש ואם ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּגזרה - מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻארּבעה,
נסר עליה נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּמא
יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּתחּתיו;
ׁשאין צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּברחּבן
ּפסּול, הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹנסרין
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא הּנסרים[רעע]סּכה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּמסמרים ּכׁשרה;[ממקומם]והניד זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻ
וכן טפחים. ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּובלבד

נטל מּבינתים[נסר]אם סכוהּניח[מהנסרים]אחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ְֲֵֵֵֵֶָָָֻּכׁשר

.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

סּכה אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל. ְֵֶָׁשּלּה
.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים[התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות מסּככין[למוכרן , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָ
החֹות וכן אגּודֹותּבהן. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש [מחוברות] ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואפּלּו ּכחבילה. אינן ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו
ּכחבילה, ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻקׁשר
מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּוא אחד ּכעץ וזֹו חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבהן;
עׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהרי

יתפזר]לטלטלֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֶֶַ
.·È,האילן ּתחת סּכתֹו הּביתהעֹוׂשה ּבתֹו עׂשיּה .ּכאּלּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם

.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב
ּפסּולה הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
הּצד מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה זֹו הרי -. ְֲֵָ
.„Èסכ ּגדֹולה, ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻּבּמה

מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּפסּול
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אכסדרה הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו

ּבדבר[מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ
ּבצד ּבֹו מסּככין ל-]ׁשאין אם[צמוד - מּלמעלה הּדפנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹיׁש
הּפסּול הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּכן,
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמן

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

.ּכׁשר ֵָ
.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ

אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי[בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ .ּפסּול ְְֶָָָ
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,
.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ

ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ
הּצל על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר מרּבהּימעטּנּו צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
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מעּבההּגדֹולים היתה רב]; בסכך על[- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאֹותֹו

הּיֹורד. ׂשפת ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה
.·Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ּדבריםּבּמהׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרת.על היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּבתֹוהּיֹוׁשב ּכסּכה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכילה וכן המיטה]סּכה. שסביב אפּלּו[וילון ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּסּכה. ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻטפח
אם - עליהן סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוכן

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶָָָָֻֻּגבֹוהין
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Îּכׁשרה ׁשאּולה, אםסּכה ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא[גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
י - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ּברׁשּותחּברן, סּכה העֹוׂשה צא. ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻ

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,
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הּסּכה‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּוםנׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ
נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי[ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ

לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. ְְְְִַלחּנכֹו
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
מׁשּמׁשיו ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּואמצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוכל

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוׂשה
הּנאֹות, ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
ּכלי אבל ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

האכילה]אכילה לּסּכה.[לאחר חּוץ ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון , ְְְֲִֵַָָָֻ
לּסּכה. חּוץ מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּמנֹורה,

.Âׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּביןאֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ
אּלא ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êאכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,
ּבּפסח מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ

.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי
ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת ּוכׁשּמבין[בתורה]ּכל הּסּכה; ּבתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ּדעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּומדקּדק
חּוץ אֹו ּבּסּכה, להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמיּׁשבת

ַָֻלּסּכה.
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ
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מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·Èׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצאמנֹורה ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר[נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻעד

הּיֹום. לכל ְְַָָֻהקצת
.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"טמהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לאהראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, ׁשל[ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵֶַַָָָ
אּלא ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּדקל

'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה
הדר"·. עץ עץ"ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את[מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל
ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה

נחל"‚. על"ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה[ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ערבי

ּופיו„. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
למּסר הּנקרא[משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'צפצפה',
ּכמֹו מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹחלק
הּׁשמּועה מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו ְְִִֵֶַָֹמּמׁשה
אּלּו‰. מינין זה;ארּבעה את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מין ּתחּתיו מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעליהן;

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפליםּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואתרֹוג
אחד ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹלארץ
אם אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאחד,

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה עדלא יּטל לא ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשאר. ְְִֶַָָׁשּימצא

.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה ׁשארׁשּיהיה אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ואם מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו ִַַָָהֹוסיף
.Áמארּבעה ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

מּׁשדרֹוטפחים - ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּבכל אין אפּלּו ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻטפחים;
ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבד
יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבד.

יתר אֹו טפח והערבה ההדס אין[לגובה]מן אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם מּכביצה; ְְִִֵֵֶָָָָָָָּפחֹות

.Ëּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה אחר ׁשּיגּביהןּבזה והּוא, יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומצוה יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻּכהלכתּה,
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

וירידה ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש .ּומנענע ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
ּכי לה', ּב"הֹודּו ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
הּיֹום וכל ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִַָָָָָָָטֹוב",

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכׁשר
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה אֹו[כרך זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

אחר, ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכר
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מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה. ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלסעד

.·Èׁשּיׁשב קדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
קּדׁשנּו טֹוב'אׁשר יֹום ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר ,[שהחיינו]הראׁשֹון, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
ּומבר מעּמד, מקּדׁש נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּומסּדר
היה וכזה הּזמן. על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ'ליׁשב
חג ׁשל ראׁשֹון ּבלילי מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻמנהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַֻהּסּכֹות,
.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

עצרת,ימים. ׁשמיני ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ
טמטּום וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֻֻיֹוׁשבין
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק. מברכין ואין מּספק, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָחּיבים
.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹו
וכּיֹוצאמנֹורה ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

מּפני מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבהן
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ְְְְִֵֶָָָָׁשהּוא

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה. ּכל החג;ׁשּמצותּה ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי לדבר[נהנים]ּבין מהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

מקצת הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻאחר
ׁשמיני, ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻעד

הּיֹום. לכל ְְַָָֻהקצת
.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ׁשּתלין, ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ואמר: ּבין ּכל יו"טמהן [של ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

לאהראשון] ׁשהרי - ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
נחׁשבּו ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהקצה

ְָּכמֹותּה.

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, ׁשל[ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵֶַַָָָ
אּלא ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּדקל

'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה
הדר"·. עץ עץ"ּפרי "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור את[מכסים]עבת" ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד; ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעצֹו,
הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל
ׁשֹוטה'. 'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלמעלה

נחל"‚. על"ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה[ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ

נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּכׁשר. ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ערבי

ּופיו„. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
למּסר הּנקרא[משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'צפצפה',
ּכמֹו מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹחלק
הּׁשמּועה מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו ְְִִֵֶַָֹמּמׁשה
אּלּו‰. מינין זה;ארּבעה את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מין ּתחּתיו מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעליהן;

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

אחת אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפליםּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ

גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואתרֹוג
אחד ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹלארץ
אם אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאחד,

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה עדלא יּטל לא ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
הּׁשאר. ְְִֶַָָׁשּימצא

.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
ּכדי ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,

ּג אגּדה ׁשארׁשּיהיה אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - דֹולה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ואם מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין

ּפסל. [לא] ּגרע, אֹו ִַַָָהֹוסיף
.Áמארּבעה ּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

מּׁשדרֹוטפחים - ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ; ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּבלבד,
ּבכל אין אפּלּו ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻטפחים;
ּבראׁש ׁשּיהיּו והּוא, - ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבד
יֹוצא לּולב ׁשל ׁשדרֹו ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבד.

יתר אֹו טפח והערבה ההדס אין[לגובה]מן אתרֹוג, וׁשעּור . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ּגדֹול היה ואם מּכביצה; ְְִִֵֵֶָָָָָָָּפחֹות

.Ëּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה אחר ׁשּיגּביהןּבזה והּוא, יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומצוה יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻּכהלכתּה,
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?

וירידה ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש .ּומנענע ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
ּכי לה', ּב"הֹודּו ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
הּיֹום וכל ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִַָָָָָָָטֹוב",

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכׁשר
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה אֹו[כרך זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

אחר, ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשּכר
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ׁשּכל - הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשמּה
האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּבעציץ
.·Èו ההדס עם הּלּולב את הּלּולבאגד ּבין והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הבּדיל חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי .ּביניהן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ּבמׁשיחה אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו מין[חבל]ויׁש וכל , ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָׁשּירצה,

.‚Èּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
נּטל אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת;

ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,
.„Èׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה

ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מקומות]מצוה ׁשאין[שאר נמצא . ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדינֹו

ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב ְִִֶַָָָֹלּטל
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹוםמקֹום וכל ;מבר ויֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
- הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכׁשּיּבנה
.ÊËראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן

ּבׁשּבת להיֹות ׁשּיֹוםׁשחל ּבוּדאי ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרחֹוקין הּמקֹומֹות אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
הּלּולב נֹוטלין היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

ִֵָמּספק.
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן[שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹולא
להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון ְְְְִִִֵֶָָָָָָיֹום

ּבֹו.
.ÁÈה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשיםחׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי ּבׁשּבתעל יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּביֹום ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּולב
ּוכבר החדׁש. ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹראׁשֹון,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבארנּו,

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְֲִִִֶַַַַַָיעבירּנּו
.ËÈוכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

חּיב לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצוֹות.ּבלּולב לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָ

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה

ׁשּבּלּולב ּבערבהמערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;

.‡Îהיּו הּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּכיצד
מרּבּיֹות צדדי[ענפים]מביאין על אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻ

ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
ּכן אם אּלא ערבה; זֹוקפין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

ּב אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום ּכדיחל ׁשּבת, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה

.·Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העם ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהעלין.
יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָולֹוקחין
אֹותּה נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוערבה
ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
אחד ּבד לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּוא
על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ׁשּדבר - ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

הּוא. נביאים מנהג ְְִִִֶַזה
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, הּׁשביעיּפעם ּובּיֹום . ְְְִִִִַַַַַַָָָָ
ּבכל יׂשראל נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּקיפין
אֹותּה ּומּקיפין הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקֹומֹות,
לּמקּדׁש. זכר - הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכל

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ
.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת

ּבׁשּבת לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹובלּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס
אבל ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,
מאכילה לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ׁשביעי. ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
יֹוצא ואחת אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהפריׁש

למחר ואֹוכלּה ליֹומּה, .ּבּה ְְְְָָָָָ

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום

ח ¤¤ּפרק

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על[נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיושחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה אחת'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
ּכׁשר‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם נׁשּתּירּו{.הדס אם - עליו רב נׁשרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ּכׁשר[מקום עליו}אחד, (נפרצו ְְִֵֵֶָָָָֹ
ענביו היּו הקטנים][פירפסול). אםותיו - מעליו מרּבֹות ְֲִֵָָָָָֻ

ואם ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ְְְְֲִִֵָָָֹֻֻירּקֹות,
ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.
.Âּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
הראׁש והּוא ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקטן
חזזית עלת ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻמעּקר

יבלת] ואם[כעין ּפסּול. מקֹומֹות, ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - ְְְְִִִִַָָָָֹעליו
ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבמקֹום

נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ׁשאינֹו[הקרום]אפּלּו ׁשּלֹו החיצֹון ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחּסרֹו,

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ְְִִִֵֶֶַָָָֻּכּלֹו,

.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ
מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן[כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ

ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה [מסגרת ְְִִָ
אף - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָועׂשהּו

הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי מחוברים]על [אתרוגים ְִִִֵֶַַַַָָָ
בשל]והּבסר ּכעין[שאינו ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

מעּוטה מעט]ׁשחרּות שחור ׁשחרין[- היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְֲִִִֵַָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּביֹותר

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה ּגזל טֹובמּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם חברֹואין ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מנת על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול ואינֹוׁשּנמצא קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה
ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוזר.
ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו חלוקתה]האחין לפני ,[ירושה ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ואין לאכלֹו, יכֹול אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָונטל
יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהאחין
ּפריׁש וזה אתרֹוג זה קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

פרי] מּתפּוסת[מין ּפריׁש אֹו ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ,ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבית

עליו. מקּפידין אין אכלֹו, ׁשאם ּפי ְֲִִִִֵֶַַָָָעל
.·Èּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחגאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
ּכל עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיקריבּו

ְַַָהּלילה.
.‚Èהחליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹורוהיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יֹודע ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובנבלים
ּומטּפחין ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלנּגן
ואֹומרים ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּומפּזזין
את לא ּדֹוחה אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּדברי

טֹוב. יֹום את ולא ְֶַַָֹהּׁשּבת,
.„Èעּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשיהארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על[נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ליבׁש,[נבול]לכּתחּלה; ּגמר ולא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ּכׁשר; הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּכׁשר.

הּמינין. ׁשאר לא ְֲִִַָָֹאבל
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו נכסיושחז"ל ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻויהיה
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם ,[גיבנת]היה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפסּול;
נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלאחד

לגמרי] החרּיֹות[נפרדו הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים , ֲֲִֵֵַַָ
החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָנפרצּו,

ָּפסּול.
ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּנקרא הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים
ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה אחת'ּתיֹומת'. אחת עליו היּו . ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליו היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
אם - זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹראׁש
לצד מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלּולב

ּפסּול. זה, ׁשל ִֶֶָָעּקרֹו
ּכׁשר‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם נׁשּתּירּו{.הדס אם - עליו רב נׁשרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ּכׁשר[מקום עליו}אחד, (נפרצו ְְִֵֵֶָָָָֹ
ענביו היּו הקטנים][פירפסול). אםותיו - מעליו מרּבֹות ְֲִֵָָָָָֻ

ואם ּפסּול, ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ְְְְֲִִֵָָָֹֻֻירּקֹות,
ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָמעטן,
זה הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמתּקן;

ֵָּכׁשר.
.Âּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ּפסּול;[מעבר ׁשהּוא, ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו איסר]ונקב הנקרא [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
הראׁש והּוא ּדּדֹו, נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ְִֵֵֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבאילן ּבֹו ּתלּוי ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקטן
חזזית עלת ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻמעּקר

יבלת] ואם[כעין ּפסּול. מקֹומֹות, ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם - ְְְְִִִִַָָָָֹעליו
ּדּדֹו על עלת ואם ּפסּול; רּבֹו, על עלת אם - אחד ְְִִֶַַַָָָָָָָֻּבמקֹום

נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל ׁשאינֹו[הקרום]אפּלּו ׁשּלֹו החיצֹון ְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
נקלף אם - ּברּיתֹו ׁשהיא ּכמֹות ירק יּׁשאר אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחּסרֹו,

ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ְְִִִֵֶֶַָָָֻּכּלֹו,

.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, ,[בחומץ], ְֶֶַַָָָ
מנּמר[מבושל]ׁשלּוק לבן, ׁשחר, צבעים], ּככרתן[כמה ירק , ְְִֵָָָָָָָֹֹֻ

ירק] ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. מסוימת]- בצורה [מסגרת ְְִִָ
אף - ּברּיתֹו ּכמין עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָועׂשהּו

הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי מחוברים]על [אתרוגים ְִִִֵֶַַַַָָָ
בשל]והּבסר ּכעין[שאינו ׁשּלהן ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

מעּוטה מעט]ׁשחרּות שחור ׁשחרין[- היּו ואם ּכׁשרין; , ְְְְֲִִִֵַָָֹ
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּביֹותר

.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּוגנבה ּגזל טֹובמּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

מּׁשּום ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה

ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ְְִִִֵַָָָּביֹום
.Èראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם חברֹואין ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מנת על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול ואינֹוׁשּנמצא קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה
ׁשּבֹו מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹוזר.
ראׁשֹון. טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו חלוקתה]האחין לפני ,[ירושה ְְִִִִֶֶַַַַָָ
ואין לאכלֹו, יכֹול אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָונטל
יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהאחין
ּפריׁש וזה אתרֹוג זה קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

פרי] מּתפּוסת[מין ּפריׁש אֹו ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ,ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבית

עליו. מקּפידין אין אכלֹו, ׁשאם ּפי ְֲִִִִֵֶַַָָָעל
.·Èּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחגאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
ּכל עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיקריבּו

ְַַָהּלילה.
.‚Èהחליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹורוהיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יֹודע ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּובנבלים
ּומטּפחין ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלנּגן
ואֹומרים ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּומפּזזין
את לא ּדֹוחה אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּדברי

טֹוב. יֹום את ולא ְֶַַָֹהּׁשּבת,
.„Èעּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

יׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשיהארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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הם מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות
ּומסּפקין מרּקדין חגׁשהיּו ּבימי ּבּמקּדׁש ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבאים ּכּלם - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל ְֲֲִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות;
ולׁשמע. ְְְִִַֹלראֹות

.ÂËּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה
עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל

מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לאמּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמגיס וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊËהּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה העֹובד המכּבד אֹומר:הּגדֹול יׂשראל מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
הּגדּלה ואין ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ"ּונקּלתי
מפּזז ּדוד והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד

ה'". לפני ְְְִֵֵַּומכרּכר
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום

milwW zFkld¦§§¨¦
ּבכל ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

א ¤¤ּפרק

מחצית‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְֶַַַַַַַָֻמעט,
ּבאֹונס·. ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשםמנין ּובמֹוציא ּובמפּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹּומׁשקלֹו,
ּבזמן 'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעליו,
וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבית

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ְְִִֵָּוׁשמֹונים
ּדינרין‚. ארּבעה היה מעיןסלע ׁשׁש והּדינר היא, ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּפּונדיֹונין; ׁשני היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנקראת
נמצא ּבאּסר. מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּופּונדיֹון
ּומׁשקל ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשקל
ׂשעֹורה. חצי הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהאּסר

סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד
ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

.מקֹום ָ

ׁשל‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית
הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
.Âואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן

הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
הּסלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָסלעים,
היה הּסלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּוא

ה חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּסלע.ּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחצי ּפחֹות הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּומעֹולם

ּתֹורה ׁשל .ׁשקל ֶֶֶָ
.Êּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראליםהּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ולא עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים
מחצית ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָקטּנים;
עליו לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל,
ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד ְְְְִִֵֶַַַַָָוׁשנה,
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבחּוצה ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,
נֹוהגין. אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ;

.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין

הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר מדינה[הגובים]ּבחמּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו, יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומדינה,
ּבֹו, ועׂשרים ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומי
נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁשבּו
ולֹוקח אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; יןעד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ּכסּותֹו.[משכונו]עבֹוטֹו ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְֲֲִַַָ
.Èאֹו לּתן, ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל

את ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא
ׁשלֹום ּדרכי מּפני לעֹולם, מקּבליןהּכהנים ּכׁשּיּתנּו, אּלא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין ְְְִִֵֶֶַָמהן,
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ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
הּתבה ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין

ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, .[בקלות]ׁשּיׁשליכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולּמה
ׁשּגֹובין ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנה

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא ְִִֶֶַַָָָָָֹמּמי
ּתבה·. ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר ׁשנהּכמין לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ
אֹוׁשעברה; ּתֹורים ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּדמיהן מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
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ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
והּוא ּבחּוץ; עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָנכנס
ּתרם'! ּתרם! 'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: ְְְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹאֹומר
ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻקּפה

ׁשּיכלּו עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, יתרוקנו]ּומֹוציאן -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻוחֹוזר

ּומסּתּפקין עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם [משתמשים]הּגדֹולֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיכלּו. עד ְִֵֶֶַמהן

.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר
חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש חדׁשהניסן. לאמּתרּומה . ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹ
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מןּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
האחת מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּכ
הּׁשנּיה ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדֹולה,
ותֹורם ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמהּקּפה
אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשנּיה
הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
- אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל[הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

יׂשראל. ּכל ׁשאר ּולׁשם הרחֹוקֹות הּמדינֹות ּולׁשם מדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָּולׁשם
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
על ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

זֹו .ּתרּומה ְָ
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשעה
לא להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹעל
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתרם

�
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ה'תשע"ב אלול א' ראשון יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּדבר ׁשּום elk`l)מּלהֹותיר `le ,xi`ydl)עד ּתֹודה מּקרּבן ְְִִִַָָָָָ
עדֿ מּמּנּו "לאֿתֹותירּו ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹּבקר,

l)ּבקר" ,ak `xwie)ׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ּומּזה . ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
וחּיב נֹותר הּוא הרי ― אכילתם זמן לאחר מהם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּׁשּנֹותר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי ztixyלׂשרפֹו zevn z` miiwny dfa) ְְְֲִִֵֶַַָ
(dwel epi`e ,"exizez `l" ly e`ld z` lhane wzpn ,xzepd;

מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, מצות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּוׂשרפתֹו
ֲֵעׂשה.
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ּבלבד, העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָלתבה
ּבהן לקנֹות ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלי
ללבֹונה; מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעצים
למֹותר ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשביעית,
והֹותיר חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָחּטאת,
אׁשם; למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמן

קּני למֹותר יונה]עׂשירית, בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
לּכהנים, ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבׁשׁש
יּלקח ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאר
ּכּלן וׁשּברביעית, חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן

העֹוף. ַָעֹולת
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
מּכל ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּדלתֹותיה
ּכל ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻהּׁשקלים
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻקּפה,
הּלׁשּכה'; 'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּלׁשּכה.
'ׁשירי הּנקרא הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוזה

ְִַָהּלׁשּכה'.
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ּבראׁש[-מ]ּבׁשלׁשה - הּלׁשּכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹחדׁש
אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוקדם
והּוא ּבחּוץ; עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָנכנס
ּתרם'! ּתרם! 'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: ְְְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹאֹומר
ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
הּגדֹולֹות; קּפֹות הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻֻקּפה

ׁשּיכלּו עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, יתרוקנו]ּומֹוציאן -]. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֻוחֹוזר

ּומסּתּפקין עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם [משתמשים]הּגדֹולֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּיכלּו. עד ְִֵֶֶַמהן

.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר
חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש חדׁשהניסן. לאמּתרּומה . ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹ
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מןּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
האחת מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּכ
הּׁשנּיה ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּגדֹולה,
ותֹורם ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמהּקּפה
אֹותּה מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי -ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשנּיה
הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה
ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרם
- אֹותּה מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשליׁשית
ּכׁשּיּכנס ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבתׁשרי;

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל ְְְִִַַַַַַַָהּקטּנֹות,
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא

הּמּקפין הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלׁשם
ּבבל[הסמוכים] לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלּה

יׂשראל. ּכל ׁשאר ּולׁשם הרחֹוקֹות הּמדינֹות ּולׁשם מדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָּולׁשם
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
על ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיׂשראל,

זֹו .ּתרּומה ְָ
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ

עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ'החּביא
ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּׁשעה
לא להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹעל
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתרם

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd lel` 'fÎ'` -

ה'תשע"ב אלול א' ראשון יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּדבר ׁשּום elk`l)מּלהֹותיר `le ,xi`ydl)עד ּתֹודה מּקרּבן ְְִִִַָָָָָ
עדֿ מּמּנּו "לאֿתֹותירּו ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹּבקר,

l)ּבקר" ,ak `xwie)ׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ּומּזה . ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
וחּיב נֹותר הּוא הרי ― אכילתם זמן לאחר מהם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּׁשּנֹותר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי ztixyלׂשרפֹו zevn z` miiwny dfa) ְְְֲִִֵֶַַָ
(dwel epi`e ,"exizez `l" ly e`ld z` lhane wzpn ,xzepd;

מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, מצות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּוׂשרפתֹו
ֲֵעׂשה.
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`lelקב 'dÎ'a iyingÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ב אלול ב' שני יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,
מפרׁשת אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקבּוע
למי הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָלאּסּור
קרּבן ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאֹוכל
ואם יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
ואכליו ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹהאכל
ההוא הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹעונֹו

gÎe)מעּמיה" ,hi my)הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמזיד;
ּבּמּלּואים: מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמפרׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל cl)"וזר ,hk zeny),זה ּכּנּוי . ְִִֶֶַָֹֹֹ
מןֿ מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ְְִִֵֵֶֶַַַֹׁשהּוא

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור על(fi:)הּקדׁשים אמרּו ְְְְְֳִִִַַַָָָָָָ
עם זה מצטרפין אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿׁשאמרה

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני mipey)זה mixeqi` ly)לא אמרּו: ," ְְְִֵֵֵֵֶֶָֹ
הּידים לטמאת אּלא lebtׁשנּו ly znieqn zenka erbpy mici) ְְִֶַַַָָָֻ

(n mz`nehy ,xzepeלענין אבל אכילה(xeriy)ּדרּבנן; ְְְֲֲִִַַָָָָ
קדׁש ּכי "לאֿיאכל אֹומר: אליעזר רּבי ּדתניא: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמצטרפין,
אכילתֹו", על לאֿתעׂשה לּתן ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהם
ּכלֿאחד ּולפיכ הּמקּדׁשין מּפסּולי הם והּנֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהּפּגּול
ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ּפי על אכילתֹו על מזהרים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻמהם

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר ענׁש נתּבאר ּוכבר ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹהם".

ה'תשע"ב אלול ג' שלישי יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָמּלאכֹול
יאכל" לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר hi)"והּבׂשר ,ai `xwie)ּומי ; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו d)ׁשעבר wxt),נתּבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטהֹור

ּפסחים מּגמרא ב' הּגּוף(ck:)ּובפרק "טמאת (nh`אמרּו: ְְְְְִִֶֶַַָָָָֻ
(ycw ly xya lk`yהּבׂשר טמאת nh`ּבכרת, xya lk`y) ְְֵַַָָָֻ

(ycw lyי"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָּבלאו".
a)מּזבחים dpyn). ְִִָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם "לאֿתּגע" ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר לאּבבאּור "ּבכלֿקדׁש יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
אתֿהּקדׁש, ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹתּגע",

מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשלמא
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר k)הּׁשלמים ,f my); ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻ

וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? מנא ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֹאזהרה
אּתה לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹאמרּו:
ּתלמּוד לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹומר
― תבא" לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹלֹומר:
נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּקיׁש

(zxk aeig)ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאף
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― zlihpלנגיעה okziz ji`) ְְְִִִִַַָָָָ

(dnypרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?(d`hazd dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
ּומןֿ ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
חּיב אתֿהּקדׁש ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּלׁשֹונֹות
הּוא אם אבל מזיד; הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָּכרת,
ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשֹוגג
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָָֹּבמצוה

מּזבחים י"ג .(ew.)ּבפרק ְְִִֶֶָ

ה'תשע"ב אלול ד' רביעי יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו (dxezdהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

`ed onfd xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw

("xzep"ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ
יּׂשרף" ּבאׁש fi)הּׁשליׁשי ,f `xwie)זה על אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשאמר
ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו i)והּנֹותר ,ai zeny)אמרּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:
ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v)וזּולתם ְְְְִִִִַַָָָ

(mitqep miax zenewn)ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָָָאמרּו
הּוא `zלעׂשה wzpn Ð "etxyz y`a" :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ

(elhane e`ldֿמה הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ,ְְֲִִֵֵַָָָָ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּׁשהזּכרנּו,

הּפּגּול itkודין `ly ,zenieqn zeaygn ayg aixwnd odkdy) ְִִַ
(jxevdלאֿתעׂשה ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, (l`והּנֹותר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

(alw dyrzּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון אתֿהּפּגּול הזּכיר ׁשּכבר ,ְְְְִִִִֶֶַָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני ּגם ּתמּורה(fk:)נתּבארּו .(cl.)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ

ה'תשע"ב אלול ה' חמישי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשניֿחמישיב'ֿה'אלול

― ּתׁשעים הּמׁשלימה לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים

יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא hi)ּבכלֿטמא ,f `xwie)ּובגמרא , ְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹ
ׁשמן(ck:)ׁשּבת להדליק אסּור מהּֿטעם ּבאּוֿלבאר, ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא dk`lnnּתרּומה dziayd zevn) ְְְְִֶַָָָָ
(aehÎmeiaואין ולאֿתעׂשה, עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַָֹעׂשה

e`nhpy)עׂשה miycw ztixy ly)לאֿתעׂשה את ּדֹוחה ֲֲֵֶֶֶַֹ
ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית הּוא: האּלה הּדברים ענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועׂשה".

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

lel` 'fÎ'e ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמצות

(ck ,bk my)על ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ai,לאו, zeny) ְְְֵֶֶָָָָָָָֹ

(fhאבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: אינּה, טמאים קדׁשים ׂשרפת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאּלא

ׁשהזּכיר: ועׂשה".הּכלל לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה "אין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשם dk.)ואמרּו zay)ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְְְְִֵֶָָָָָ

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים wec`)לׂשרֹוף e`l) ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָּתרּומה

(.at)ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ

ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּכלֹומר:הּמצוה הּיֹום, ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָ

לכּפר ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
ּכלֿהחּקה והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבהם

מֹות' ּב'אחרי `)האמּורה ,fh `xwie)מצוה ׁשהּכל והראיה . ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם יֹום(q.)אחת, "ּכלֿמעׂשה : ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לא ― לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּבּמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָֻהמיחדת

ה'תשע"ב אלול ז' קודש שבת יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשו'ֿז'אלול

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הקי"ח מןֿהּמצוה ׁשּכלֿהּנהנה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

יחזיר ― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹההקּדׁש
והּוא חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמה
ואתֿ יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

עליו" יֹוסף fh)חמיׁשתֹו ,d `xwie)והאיׁש" עֹוד: ואמר , ְְֲִִִֵַָָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ci)ּכיֿיאכל ,ak my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹ
מעילה ּבמּסכת זֹו ּתרּומֹות(eh.)מצוה ּבמּסכת (wxtוגם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ

(f.

�

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



קג lel` 'fÎ'e ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמצות

(ck ,bk my)על ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ai,לאו, zeny) ְְְֵֶֶָָָָָָָֹ

(fhאבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: אינּה, טמאים קדׁשים ׂשרפת ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאּלא

ׁשהזּכיר: ועׂשה".הּכלל לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה "אין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשם dk.)ואמרּו zay)ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְְְְִֵֶָָָָָ

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים wec`)לׂשרֹוף e`l) ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָּתרּומה

(.at)ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ

ה'תשע"ב אלול ו' שישי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּכלֹומר:הּמצוה הּיֹום, ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָ

לכּפר ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
ּכלֿהחּקה והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבהם

מֹות' ּב'אחרי `)האמּורה ,fh `xwie)מצוה ׁשהּכל והראיה . ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם יֹום(q.)אחת, "ּכלֿמעׂשה : ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לא ― לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּבּמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָֻהמיחדת

ה'תשע"ב אלול ז' קודש שבת יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשו'ֿז'אלול

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הקי"ח מןֿהּמצוה ׁשּכלֿהּנהנה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

יחזיר ― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹההקּדׁש
והּוא חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמה
ואתֿ יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

עליו" יֹוסף fh)חמיׁשתֹו ,d `xwie)והאיׁש" עֹוד: ואמר , ְְֲִִִֵַָָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ci)ּכיֿיאכל ,ak my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹ
מעילה ּבמּסכת זֹו ּתרּומֹות(eh.)מצוה ּבמּסכת (wxtוגם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - zekxa(oey`x meil)

e ,l`eny xrhvp .'minezi zern lke`dúåî øöçì déøúaà ìæà± £©©©§¥©£©¨¤
eli`k miznd el elbp ,myl e`eaa .zexawd zial eia` ixg` jld

.lebira miayeie mdixawl uegn mdeäì øîà,l`enyàaà àðéòa £©§¨¥¨©¨
.`a` z` dvex ip` ±àëä àkéà àáeè àaà ,déì eøîàdaxd ± ¨§¥©¨¨¦¨¨¨
.`a` mnyy o`k yiàaà øa àaà àðéòa ,eäì øîàdvex ip` ± £©§¨¥¨©¨©©¨

.`a` ly epa `a` z`àkéà àáeè éîð àaà øa àaà ,déì eøîà̈§¥©¨©©¨©¦¨¦¨
àëä.`a` mdia` mye `a` mnyy daxd mb o`k yi ±,eäì øîà ¨¨£©§

ìàeîLc äeáà àaà øa àaà àðéòaly epa `a` z` dvex ip` ± ¨¥¨©¨©©¨£©¦§¥
,l`eny ly eia` `a`àëéä.`ed okid ±÷éìñ ,déì eøîà ¥¨¨§¥§¥

àòé÷øc àzáéúîìdlr ±.dlrn ly daiyiléåìì dééæç éëäcà ¦§¦§¨¦§¦¨©§¨¦©§¥§¥¦
éàøaà áéúécayei didy exiag iel z` l`eny d`x miizpia ± §¨¥©¨©

,miznd x`y eayi eay lebirl uegndéì øîà,iell l`enyéànà £©¥©©
éàøaà záúé,mlek mr lebira ayei jpi`e uega ayei dz` recn ± ¨§©§©¨©

ez÷ìñ àì àîòè éàî.dlrn ly daiyil zilr `ly mrhd dne ± ©©£¨Ÿ¨§©§
déì øîà,l`enyl ieléøîàc[exn`y-]ðä ék ìk ,éìàìc éðL C £©¥§¨§¦¦¨¦¨¨§¥§Ÿ

dézòãì dézLéìçàå ñôà éaøc àzáéúîì z÷éìñxtqn itk ± §¥§§¦§¦§¨§©¦¤¤§©§¥§¥§©§¥
,ezrc z` zylgde qt` iax ly ezaiyil zqpkp `ly mipydàìŸ

àòé÷øc àzáéúîì Cì ïðéìéiòîly daiyil jze` qipkp `l ± §©§¦©¨¦§¦§¨¦§¦¨
.dlrnäeáà àúà éëäå éëäcàl`eny ly eia` `a miizpia ± ©§¨¦§¨¦£¨£©

,dlrn ly daiyinéçàå éëa à÷ äåäc dééæçCl`eny d`x ± ©§¥©£¨¨¨¥©£¥
.wgeve dkea eia`ydéì øîà,eia`l l`enyúéëa à÷ àîòè éàî £©¥©©£¨¨¨¥

±.dkea dz` recndéì øîà,eia`úéúà à÷ ìâòìcaexway iptn ± £©¥§©£¨¨¨¥
e ,cer eze` l`y .epil` `eazzëéçà àîòè éàîzkiig recne ± ©©£¨£¥§§

,eia` el aiyd .zgnyeàáeè àîìò éàäa záéLçcaeygy iptn ± ©£¦©§§©¨§¨¨
.miigd oia ce`n dz`déì øîà,l`enyéåìì äeìéiòð àðáéLç éà £©¥¦£¦§¨§©§©§¥¦

.izekfa iel z` eqipki ip` aeyg m` ±éåìì eäeìéiòåeqipkd ok`e ± §©§§¥¦

.dlrn ly daiyil iel z`déì øîà,eia`l l`enyéîúéc éæeæ £©¥¥§©§¥
àëéä.jlv` ecwtedy minezid zern zegpen okid ±déì øîà,eia` ¥¨£©¥

àéçøc àúnàa eäðéì÷L ìéæ,miigxd ayenn oze` leh jl ±éàléò ¦§©¦§§©§¨§¦§¨¦¨¥
ïãéc éàzúå,eply od zepezgzde zepeilrd zernd ±éîúéc éòöéîe §©¨¥¦¨¦§¥§©§¥

.minezid ly od zeirvn`d zernde ±déì øîà,eia`l l`enyéàî £©¥©
éëä zãáò àîòèminezid zern z` gipdl ,ok ziyry mrhd dn ± ©£¨£©§§¨¦

.cala rvn`adéì øîày izxaqy meyn ,eia`eáðbî éáðb éáepb éà £©¥¦©¥¨§¦¦©§
ïãécî,dlrnl zegpend eply zerndn eapbi ,miapb e`eai m`y ± ¦¦¨

eïãécî äìëà àòøà äìëà éà,zernd z` rwxwd lk`z m`e ± ¦¨§¨©§¨¨§¨¦¦¨
ecqti `l jk oiae jk oiae ,dhnl ze`vnpd eply zernd z` lk`z

.minezid
:`xnbd zniiqnéc àîìàéòãdyrpd z` mircei mizndy gken ± ©§¨§¨§¦

dgec .miigd oia aeyg epay l`enyc dea` rci ixdy ,miigd oia
:`xnbdìàeîL éðàL àîìéc,l`eny dpey `ny ±áéLçc ïåék ¦§¨©¥§¥¥¨©£¦

éæøëîe éîã÷ezen iptl efixkde enicwd `ed aeygy oeik ±ept' ¨§¦©§§¦©
,'íB÷î.miigd oia aeyg `edy eia` rci okle ¨
lirl(`"r)oia dyrpdn mircei mpi` mizndy ozpei iax zrc d`aed

zxne` .el` eixacn ea xfg ozpei iaxy dgiken `xnbd .miigd
:`xnbddéa øãä ïúðBé éaø óàåmizndy xn`y dnn ea xfg - §©©¦¨¨£©¥

,mlera dyrpdn mircei mpi`øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©
L íéúnì ïépî ,ïúðBé éaømdíéøtñn[mixacn-],äæ íò äæ ©¦¨¨¦©¦©¥¦¤§©§¦¤¦¤

øîàpL(c cl mixac),dyn zzin oipraõøàä úàæ ,åéìà 'ä øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¥¨Ÿ¨¨¤
éàî ,'øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà[dpeekd idn-] £¤¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ¥Ÿ©

,'øîàì'jk `l`íäì øBîà Cì ,äLîì àeä Ceøa LBãwä øîà ¥Ÿ¨©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤
íëì ézòaLpL äòeáL ,á÷òéìe ÷çöéì íäøáàìux` z` oz`y §©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ§¨¤¦§©§¦¨¤

,mkrxfl l`xyi.íëéðáì äézîéi÷ øák§¨¦©§¦¨¦§¥¤

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

המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב



bקד wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnbekÎi

âé:äfä øácä-úà äîìL ìàL ék éðãà éðéòa øácä áèéiåàézìàL øLà ïòé åéìà íéäìà øîàiå ©¦©¬©¨−̈§¥¥´£Ÿ¨®¦µ¨©´§Ÿ½Ÿ¤©¨−̈©¤«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¥À̈©©Á£¤̧¨©¹§¨
éáéà Lôð zìàL àìå øLò El zìàL-àìå íéaø íéîé El zìàL-àìå äfä øácä-úàEl zìàLå E ¤©¨¨´©¤À§«Ÿ¨©̧§¨§¹¨¦´©¦À§«Ÿ¨©³§¨§Æ½Ÿ¤§¬Ÿ¨©−§¨¤´¤Ÿ§¤®§¨©¯§¨§²

ì ïéáä:ètLî òîLáééøáãk éúéNò äpääéä-àì EBîk øLà ïBáðå íëç áì Eì ézúð | äpä E ¨¦−¦§¬Ÿ©¦§¨«¦¥¬¨¦−¦¦§¨¤®¦¥´¨©´¦§À¥µ¨¨´§¨½£¤³¨ÆÆŸ¨¨´
éðôìéøçàå E:EBîk íe÷é-àì Eâéäéä-àì øLà ãBák-íb øLò-íb Cì ézúð zìàL-àì øLà íâå §¨¤½§©£¤−Ÿ¨¬¨«§©̧£¤³«Ÿ¨©Æ§¨Æ¨©´¦½̈©−Ÿ¤©¨®£Â¤Ÿ¨¨̧

éîé-ìk íéëìna Léà EBîë:Eãéì éëøãa Cìz | íàåéáà ãéåc Cìä øLàk éúBöîe éwç øîLE ¨¬¦²©§¨¦−¨¨¤«§¦´¥¥´¦§¨©À¦§³Ÿª©Æ¦§©½©£¤¬¨©−¨¦´¨¦®
éîé-úà ézëøàäå:Eåèìòiå éðãà-úéøa ïBøà | éðôì | ãîòiå íìLeøé àBáiå íBìç äpäå äîìL õ÷iå §©£©§¦−¤¨¤«©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¦¥´£®©¨¸§¨©¦ ¹©«©£´Ÿ¦§¥´£´§¦£ŸÀ̈©©³©

:åéãáò-ìëì äzLî Nòiå íéîìL Nòiå úBìòæèäðãîòzå Cìnä-ìà úBðæ íéLð íézL äðàáz æà ŸÆ©©©́§¨¦½©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©«©£−Ÿ§¨
:åéðôìæé:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáa úáLé úàfä äMàäå éðà éðãà éa úçàä äMàä øîàzå §¨¨«©¹Ÿ¤¨¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½£¦Æ§¨¦¨´©½ŸŸ§−Ÿ§©´¦¤¨®¨¥¥¬¦−̈©¨«¦

çééúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçé eðçðàå úàfä äMàä-íb ãìzå ézãìì éLéìMä íBia éäéå©§¦º©³©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨¦¨´©®Ÿ©£©´§©§À̈¥«¨³¦Æ̈Æ©©½¦¨¦¬
:úéaa eðçðà-íézLèé:åéìò äáëL øLà äìéì úàfä äMàä-ïa úîiåëçwzå äìélä CBúa í÷zå §©«¦£©−§©¨«¦©¨²̈¤¨¦¨¬©−Ÿ¨®§¨£¤¬¨§−̈¨¨«©¨¨Á§¸©©¹§¨©¦©¯

:é÷éçá äáékLä únä dða-úàå d÷éça eäáékLzå äðLé Eúîàå éìöàî éða-úààëø÷aa í÷àå ¤§¦´¥«¤§¦À©£¨«§Æ§¥½̈©©§¦¥−§¥®̈§¤§¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«¨¨ª¬©²Ÿ¤
:ézãìé øLà éðá äéä-àì äpäå ø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå éða-úà ÷éðéäìáëäMàä øîàzå §¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®¨¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦©Ÿ¤Á¨¦¨̧

ðáe éçä éða éë àì úøçàäða éë àì úøîà úàæå únä C:Cìnä éðôì äðøaãzå éçä éðáe únä C ¨©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´©¥½§³ŸŸ¤Æ¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬©¤«¤
âëðáe éçä éða-äæ úøîà úàæ Cìnä øîàiåða éë àì úøîà úàæå únä C:éçä éðáe únä Cãëøîàiå ©Ÿ́¤©¤½¤´ŸŸ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³ŸŸ¤Æ¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤

:Cìnä éðôì áøçä eàáiå áøç-éì eç÷ Cìnääëì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiåeðúe íéðL ©¤−¤§´¦¨®¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§¨®¦§³
:úçàì éöçä-úàå úçàì éöçä-úàåëäéîçø eøîëð-ék Cìnä-ìà éçä dða-øLà äMàä øîàzå ¤©£¦Æ§©©½§¤©£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨¦¨Á£¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´©£¤¨»

àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìà úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz éðãà éa | øîàzå dða-ìò©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ
:eøæb äéäé¦§¤−§«Ÿ

i"yx

(„È).ÍÈÓÈ ˙‡ È˙Î¯‡‰Â 'Â‚Â ÈÎ¯„· ÍÏ˙ Ì‡Â
אתן למלך, לתת בתורתי התניתי שלא והכבוד העושר

ומלכות הימים אורך אבל חייב, בין זכאי בין לך,

בתורתי התניתי כבר כ)הדורות, יז סור(דברים לבלתי :

ועל וגו', ממלכתו על ימים יאריך למען המצוה מן

וגו', והארכתי בדרכי תלך ואם אשנה, לא תנאי אותו

לו אמר אחריו, דורותיו במלכות דֿה)וכן ט ואתה(לקמן :

שנויה כך וגו', איש לך יכרת לא וגו' לפני תלך אם

אומר הוא הרי אומר: גמליאל בן חנינא ורבי בספרי.

וגו': כבוד גם עושר Â‰�‰(ÂË)גם ‰ÓÏ˘ ı˜ÈÂ
.ÌÂÏÁמצפצף עוף שומע אמת, שחלומו הבין והנה

לשונו ומבין נובח כלב לשונו, אומבין רבה השירים (שיר

Ó˘˙‰.:א) ˘ÚÈÂ:אמת שחלומו שהבין לבו, משמחת

(‡Î).ÂÈÏ‡ Ô�Â·˙‡Â:בו להסתכל לב נתתי

cec zcevn
(‡È).ÍÈ·ÈÂ‡ ˘Ù�:בידך מסור להבין‰ÔÈÎ.להיות בינה

ÍÈÓÈ.(È‚)משפטו: ÏÎבעושר תהיה חייך ימי כל לומר: רצה
בעושר כמוך ימצא לא ימיך כל לומר: רצה או ובכבוד.

כמוהו: שיהיה יתכן לאחריו אבל Â‚Â'.(ÂË)וכבוד, ı˜ÈÂ
כאלו לו נדמה בחלומו אולם חלום, שהוא ידע כשהקיץ

בהקיץ: נעשו ‡„È�Â.(ÊÈ)הדברים È·:דברי ‡ÔÈ(ÁÈ)להאזין
.'Â‚Â Â�˙‡ ¯Ê:בדבר עד ˘Î·‰.(ËÈ)להיות ידי‡˘¯ על היה אם כי ומת, עליו והעמיסה עליו שכבה אשר על היה, מיתתו

הוא: מי בן יודעות המבקרות הנשים היו È˘�‰.(Î)חולי, Í˙Ó‡Â:בדבר הרגשתי עלÂ˙„·¯�‰.(Î·)ולא מתווכחות היו
‡ÓÂ¯˙.(Î‚)הדבר: ˙‡Ê:החי הילד הוא מי של ההכחשה בדבר הוא המשפט עיקר בהויכוח, לי מה מתוך‚Â¯Ê.(Î‰)כאומר

דבריו ולאמת החי, הילד גנבה שהאחת האמת הוא שכן לפניו, להיושבים ואמר, מי, עם הדין בחכמתו, המלך הכיר דבריהן
הבחינה: Â‚Â'.(ÂÎ)עשה ÈÏ Ì‚,אחרת אשה בן להניק לה מה כי בנה, במיתת חברתה תשמח לבל היתה כוונתה עצם היות

השכיל והמלך אחרת. אשה בן תניק לא והיא חברתה, עוד תשמח לא אז כי בזה, יותר רצתה להמיתו, המלך שצוה ובשמעה
בזה: יותר שתחפוץ מתחילה מדעתו

oeiv zcevn
(‡È).ÔÚÈ:בעבור(ÂË).ı˜ÈÂ:משינה הערה ·È.(ÊÈ)ענין

בקשה: ענין רב,Ô�Â·˙‡Â.(Î‡)הוא בעיון הסתכלות ענין
טז)וכן יד יתבוננו:(ישעיהו חתכו:‚Â¯Ê.(Î‰)עליך
(ÂÎ).Â¯ÓÎ�כמו י)נתחממו, ה והוא(איכה נכמרו, כתנור עורנו

וכן חמלה. ל)ענין מג רחמיו:(בראשית נכמרו

q wxt mildz - miaezk

mildzqfÎc

ñã:äèî-éë äéøáL äôø dzîöt õøà äzLòøää:äìòøz ïéé eðúé÷Lä äL÷ Enò äúéàøä ¦§©´§¨¤´¤§©§¨®§−̈§¨¤´¨¦¨«¨¦§¦´¨©§´¨¨®¹¦§¦À̈©¦́©§¥¨«
åéàøél äzúð:äìñ èL÷ éðtî ññBðúäì ñp Eæéãéãé ïeöìçé ïòîìðéîé äòéLBä EEáéúë)åððòå(:éððòå »̈©³¨¦«¥¤´−¥§¦§¥®¦¹§¥À´Ÿ¤¤«¨−§©©¥¨«§´§¦¤®¦−¨§¦«§´©«£¥«¦
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(„).‰˙˘Ú¯‰:גייסות בכמה שברתÓˆÙ˙‰.ארצנו

לא אבל ערבי לשון שהוא דונש בדברי וראיתי אותה,

לשון פירשו הדרשן משה רבי של וביסודו אותו פירש

חלוני לו וקרע לדבר הביא וראיה כ"ב)קריעה (ירמיה

שתרגם ופצים אומר אני אך ופצים לשוןמתורגם יונתן

פצימין: להם שיש הפתחים ככל הוא חלון ¯Ù‰תקון
.‰ËÓ ÈÎ ‰È¯·˘בה"א שכתוב אע"פ רפואה לשון

כן: משמשות תיבות ËÓ‰.הרבה ÈÎ:שפלות לשון

(‰).‰ÏÚ¯˙ ÔÈÈלשון רעל ועוטפו הלב את האוטם

הרעלו, והברושים כמו הוא ב')עטיפה ובלשון(נחום ,

רעולות: מדיות �Ò.(Â)משנה ÍÈ‡¯ÈÏ נסיונות�˙˙‰

הרבה: צרות אםÒÒÂ�˙‰Ï.של בהם מנוסים להיות

ביראתך: ˜˘Ë.יעמדו È�ÙÓבעולם מדותיך לקשט

אלא אחריך האומות יהרהרו לא הטובה להם שכשתתן

לו עמדו הם כי להם היטב יפה ויאמרו דיניך יקשטו

נסיונות: מרע:ÔÂˆÏÁÈ.(Ê)בכמה ‰ÚÈ˘Â‰ינצלו
.Í�ÈÓÈ:עליהם אויביהם בהתחזק אחור השיבות אשר

.È��ÚÂ:בשבילם נלחם שאני הם יחלצו תענני אם כי

cec zcevn
(„).‰˙˘Ú¯‰רפא עתה אותה ובקעת ארצנו הרעשתה הנה

השפלות: ובתכלית לעפר נטה כי שבריה עד‰¯‡È˙.(‰)נא
המטמטם תרעלה יין והשקיתנו קשה נפילה לעמך הראית הנה

מש והוא תכונתו לרוע הלב הצרות:את מרבית על ל
(Â).‰˙˙�:בעולם להתרומם הרמה ליראיך תתן È�ÙÓמעתה

.‰ÏÒ Ë˘˜להושיע שאמרת דבריך לעולם לאמת ובעבור
אדמתם: על בשלום ÔÂˆÏÁÈ.(Ê)עמך ÔÚÓÏשישראל בכדי

וענני: בימינך לי הושיעה לזאת מהצרות נחלצין יהיו ידידיך

oeiv zcevn
(„).‰˙ÓˆÙלחבירו פצים בין ובדרז"ל בקיעה (שבתענין

אזנם˙¯ÏÚ‰.(‰):פ"ב) ערלה כמו ואטום ערל ו')מל' :(ירמיה

(Â).‰˙˙�:כמוהו ורבים עתיד במקום עבר תתן �Òכמו
.ÒÒÂ�˙‰Ïכנס והגבהה הרמה ענין והוא וכלונס נס מל'
אמת˜Ë˘Â.הגבוה: אמרי קושט כמו ותמים אמת (משליענין

והוצאה:ÔÂˆÏÁÈ.(Ê):כ"ב) שליפה ענין

xe` ldi
ע"בלמעןז באיכה רבות וענני. ימינך הושיעה ידידיך יחלצון

פקודי ע"א קס"ט תרומה ח"ב סע"ב. קס"ג ויצא פ' זח"א ד'.
ע"א דל"ז שמיני פ' זח"ג ד'. רכ"ח ב'. פ"ו בחיי א'. רל"ה

ע"ב. דקפ"א חקת ובפ'
אליןזח"א כו' דישראל חולקהון זכאה סע"ב קס"ג ויצא

אמר זה בעמוד מיניה לעיל דהא וצ"ל לשמאלה. ואלין לימינא
וימינו לראשי תחת שמאלו. כתי' בקוב"ה ביה אחיד וכד
המל'. מקרב ג"כ הוא ת"ת ז"א של שהשמאל הרי תחבקני
את ה' חשף ע"פ ע"ב דרי"ד פינחס בפ' באריכות מזה וע'
עכומ"ז היינו לשמאלא ואלין אומר כאן ואיך כו' קדשו זרוע
ע"ב רכ"ג פקודי הרמ"ז עפמ"ש וי"ל שמאלא. מבחי' מקבלים
מעולות הן המיתוק בתכלית הממותקות שהגבורות ע"ב רכ"ד
הנה מתמתקות כשאין הגבורות אבל מהחסדים. אף
שמאלה כאשר וא"כ ע"ש. כו' סיגים נעשו בהשתלשלותן
אח"כ מ"ש אבל לראשי. תחת שמאלי אזי בימינא אתכליל
וכשלא הגבורות מהשתלשלות יניקתן זהו לשמאלא ואלין
ע"א דנ"ז שלח בזח"ב בהדיא כן מצאתי שוב הגבורות. נמתקו
מה מקדשא בי דאתחרב כיון בכח. נאדרי ה' ימינך ע"פ וע"ב
היתה כביכול הזח"מ וכ' אויב. מפני ימינו אחרו השיב כתיב
וסטרא דשמאלא. סטרא הנק' הקליפה כח גבר כי לאחור
כלומר וענני. ימינך הושיעה כתיב ובג"כ לאחור. שבה דימינא
דהיינו ונראה השמאל. צד על גובר שיהי' הימין צד הושיעה
פ' בלק"ת מריביו יחתו הוי' ע"פ וכמ"ש חסד ורב גילוי ע"י
לראשי תחת שמאלו גם ויהי' הגבורות יומתקו ואזי נשא.
ומסאבא אתגבר ושמאלא ימינו אחור כשהשיב משא"כ כנ"ל.
מהשתלשלות אזי נמתקים הגבורות כשאין היינו אתתקף.

כי והיינו חקת. ר"פ בלק"ת ועיין כנ"ל. סיגים נעשו הגבורות
גם יכולים ואזי מיעוט. אחר מיעוט השפע ממעטים הגבורות
עשו. את יצחק ויאהב מפסוק להעיר ויש כו'. לקבל הם
ויאבק בד"ה מבואר דהנה מהגבורות יניקתם טעם כי ואפ"ל
ע"פ אלא כאורה. כחשכה הרי אוא"ס עצמות שמצד איש
בקדושה רק האור שיומשך נמשך בחכמה אוא"ס המשכת

ו כו'. הביטול שאיןבמקום והדין הגבורה מדת ע"פ הנה
בתורה בפגמם ישראל על שיש קטרוגים וכמה כדבעי הביטול
נמשך מזה ולכן מאלו. אלו נשתנו מה הטענה וא"כ ובמצות.
אחוריים מבחי' רק השפע ויומשך לקדושה הפנים יאיר שלא
השליטה להם יומשך ולכן כאורה. כחשכה דקמי' משום
השמאל מחמת ע"כ כו'. לפרעה היינו עבדים בענין וכמ"ש
ופי' תתפש בידים שממית וזהו יניקה להם נמשך דוקא
מבחי' דהיינו עשו ידי והידים עמ"ש דקאי תולדות פ' במדרש
הגבורה מדת ע"פ טענה להם יש כי ועוד כו'. יצחק ויאהב
ואין התורה שקבלו ישראל משא"כ התורה קבלו לא שהם
לא שמים אשר והדין הגבורה מדת ע"פ וכ"ז כדבעי. שומרים
ישראל של התומ"צ אשר והימין החסד מדת ע"פ אבל כו' זכו
באיזה שפגמו ואף ית'. רצונו תכלית וזהו ועצם גדול דבר הם
נמשך זו מדה ע"פ א"כ כו'. טענה להם למצוא יוכל דבר
ערך ומה דוקא. אליך פניו ה' יאר לקדושה העיקרית השפע
ויחי ס"פ בזהר מ"ש יובן ומזה כו'. הקדושה נגד לעכומ"ז יש
ושלכן כו' דימינא לסט' שדחה שלמה על החטא ע"א דר"נ
חלותי ואומר ע"פ ועמ"ש כו'. דוקא בימין צ"ל ברכה של כוס

עליון: ימין שנות היא
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לו עמדו הם כי להם היטב יפה ויאמרו דיניך יקשטו
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.‰ÏÒ Ë˘˜להושיע שאמרת דבריך לעולם לאמת ובעבור
אדמתם: על בשלום ÔÂˆÏÁÈ.(Ê)עמך ÔÚÓÏשישראל בכדי

וענני: בימינך לי הושיעה לזאת מהצרות נחלצין יהיו ידידיך
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(„).‰˙ÓˆÙלחבירו פצים בין ובדרז"ל בקיעה (שבתענין

אזנם˙¯ÏÚ‰.(‰):פ"ב) ערלה כמו ואטום ערל ו')מל' :(ירמיה

(Â).‰˙˙�:כמוהו ורבים עתיד במקום עבר תתן �Òכמו
.ÒÒÂ�˙‰Ïכנס והגבהה הרמה ענין והוא וכלונס נס מל'
אמת˜Ë˘Â.הגבוה: אמרי קושט כמו ותמים אמת (משליענין

והוצאה:ÔÂˆÏÁÈ.(Ê):כ"ב) שליפה ענין

xe` ldi
ע"בלמעןז באיכה רבות וענני. ימינך הושיעה ידידיך יחלצון

פקודי ע"א קס"ט תרומה ח"ב סע"ב. קס"ג ויצא פ' זח"א ד'.
ע"א דל"ז שמיני פ' זח"ג ד'. רכ"ח ב'. פ"ו בחיי א'. רל"ה

ע"ב. דקפ"א חקת ובפ'
אליןזח"א כו' דישראל חולקהון זכאה סע"ב קס"ג ויצא

אמר זה בעמוד מיניה לעיל דהא וצ"ל לשמאלה. ואלין לימינא
וימינו לראשי תחת שמאלו. כתי' בקוב"ה ביה אחיד וכד
המל'. מקרב ג"כ הוא ת"ת ז"א של שהשמאל הרי תחבקני
את ה' חשף ע"פ ע"ב דרי"ד פינחס בפ' באריכות מזה וע'
עכומ"ז היינו לשמאלא ואלין אומר כאן ואיך כו' קדשו זרוע
ע"ב רכ"ג פקודי הרמ"ז עפמ"ש וי"ל שמאלא. מבחי' מקבלים
מעולות הן המיתוק בתכלית הממותקות שהגבורות ע"ב רכ"ד
הנה מתמתקות כשאין הגבורות אבל מהחסדים. אף
שמאלה כאשר וא"כ ע"ש. כו' סיגים נעשו בהשתלשלותן
אח"כ מ"ש אבל לראשי. תחת שמאלי אזי בימינא אתכליל
וכשלא הגבורות מהשתלשלות יניקתן זהו לשמאלא ואלין
ע"א דנ"ז שלח בזח"ב בהדיא כן מצאתי שוב הגבורות. נמתקו
מה מקדשא בי דאתחרב כיון בכח. נאדרי ה' ימינך ע"פ וע"ב
היתה כביכול הזח"מ וכ' אויב. מפני ימינו אחרו השיב כתיב
וסטרא דשמאלא. סטרא הנק' הקליפה כח גבר כי לאחור
כלומר וענני. ימינך הושיעה כתיב ובג"כ לאחור. שבה דימינא
דהיינו ונראה השמאל. צד על גובר שיהי' הימין צד הושיעה
פ' בלק"ת מריביו יחתו הוי' ע"פ וכמ"ש חסד ורב גילוי ע"י
לראשי תחת שמאלו גם ויהי' הגבורות יומתקו ואזי נשא.
ומסאבא אתגבר ושמאלא ימינו אחור כשהשיב משא"כ כנ"ל.
מהשתלשלות אזי נמתקים הגבורות כשאין היינו אתתקף.

כי והיינו חקת. ר"פ בלק"ת ועיין כנ"ל. סיגים נעשו הגבורות
גם יכולים ואזי מיעוט. אחר מיעוט השפע ממעטים הגבורות
עשו. את יצחק ויאהב מפסוק להעיר ויש כו'. לקבל הם
ויאבק בד"ה מבואר דהנה מהגבורות יניקתם טעם כי ואפ"ל
ע"פ אלא כאורה. כחשכה הרי אוא"ס עצמות שמצד איש
בקדושה רק האור שיומשך נמשך בחכמה אוא"ס המשכת

ו כו'. הביטול שאיןבמקום והדין הגבורה מדת ע"פ הנה
בתורה בפגמם ישראל על שיש קטרוגים וכמה כדבעי הביטול
נמשך מזה ולכן מאלו. אלו נשתנו מה הטענה וא"כ ובמצות.
אחוריים מבחי' רק השפע ויומשך לקדושה הפנים יאיר שלא
השליטה להם יומשך ולכן כאורה. כחשכה דקמי' משום
השמאל מחמת ע"כ כו'. לפרעה היינו עבדים בענין וכמ"ש
ופי' תתפש בידים שממית וזהו יניקה להם נמשך דוקא
מבחי' דהיינו עשו ידי והידים עמ"ש דקאי תולדות פ' במדרש
הגבורה מדת ע"פ טענה להם יש כי ועוד כו'. יצחק ויאהב
ואין התורה שקבלו ישראל משא"כ התורה קבלו לא שהם
לא שמים אשר והדין הגבורה מדת ע"פ וכ"ז כדבעי. שומרים
ישראל של התומ"צ אשר והימין החסד מדת ע"פ אבל כו' זכו
באיזה שפגמו ואף ית'. רצונו תכלית וזהו ועצם גדול דבר הם
נמשך זו מדה ע"פ א"כ כו'. טענה להם למצוא יוכל דבר
ערך ומה דוקא. אליך פניו ה' יאר לקדושה העיקרית השפע
ויחי ס"פ בזהר מ"ש יובן ומזה כו'. הקדושה נגד לעכומ"ז יש
ושלכן כו' דימינא לסט' שדחה שלמה על החטא ע"א דר"נ
חלותי ואומר ע"פ ועמ"ש כו'. דוקא בימין צ"ל ברכה של כוס

עליון: ימין שנות היא
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בביתו  יושבת בעלה, מות לאחר האשה, שתהא הכתובה, מתנאי הרי יב), (ד, ששנינו כפי
ואנשי  ירושלים אנשי בכתובה כותבים היו כך אלמנותה. משך ימי כל מנכסיו וניזונת
לאחר  בעלה, בבית יושבת האשה שתהא לכתוב, נוהגים היו יהודה אנשי אבל הגליל.
דיני  ללמד באה משנתנו – כתובתה. לה ליתן היורשים שירצו עד מנכסיו, וניזונת מותו,

הכתובה. תנאי אותו פי על האלמנה

ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡,בירושה ליתומים שנפלו מהנכסים – «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ
למשנתנו; בהקדמה שבארנו כמו הוא, כתובה È„È‰שתנאי ‰NÚÓ«¬≈»∆»

Ô‰lL והם הואיל היתומים, של זה הרי עושה, שהאלמנה ומה – ∆»∆
ידיה  במעשה הבעל שזכאי בעלה, בחיי האשה כדין מזונות, לה נותנים
מנהג  לפי היא שמשנתנו מבואר, בגמרא לה. נותן שהוא מזונות תחת

היא: הגירסא ולכן והגליל, ירושלים אנשי  כלומר –
כרחם  על הירושה מנכסי ניזונת היא הרי כתובתה תבעה שלא זמן שכל
אותה; ולפטור כתובתה לה ליתן יכולים היתומים שאין היתומים, של
אנשי  מנהג לפי אבל שלהם; ידיה מעשה שלפיכך בתוספות, ומבואר
כתובתה  לה ליתן יכולים והם היתומים, מדעת ניזונת שהיא יהודה,

הגירסה: תהא אם ברם, שלהם. ידיה מעשה אין אותה, ולפטור
,להשמיענו המשנה באה הרי יהודה, אנשי מנהג לפי היינו

ברצון  הירושה מנכסי ניזונת שהאלמנה זמן כל יהודה, לאנשי שאף
שלהםהיתומים, ידיה בבבב).).).).מעשה צה צה צה צה ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  ÔÈiÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ

d˙e˜a– ששנינו ש (כמו ירושתה  תחת בקבורתה חייב בעלה כן ƒ¿»»
אין  אותה, יורשים ואינם הואיל בניה, שאינם יורשיו אבל ד), ד, לעיל

בקבורתה. חייבים d˙a˙Îהם ÈLBÈ ‰ÈLBÈ את היורשים – ¿∆»¿≈¿À»»
הם הבעל, מיורשי אותה וגובים d˙e˜aכתובתה, ÔÈiÁ בגמרא – «»ƒƒ¿»»

א א א א ),),),),מבואר פא פא פא פא ,,,, –((((כתובות כתובות כתובות כתובות  משנתנו שמלשון  –
אין  כתובתה, יורשי שאינם יורשים לאלמנה יש שאם למדים, נמצאנו
יורשים? שני לה שיש אלמנה "ואיזוהי בקבורתה; חייבים הללו היורשים

אומר: הווי ,היבמה מתה שאם ו), ח, (לעיל ששנינו כמו ,"
בחזקת  מלוג ונכסי הבעל יורשי בחזקת כתובתה יבם, שומרת בעודה
חייבים  כתובתה, יורשי שהם הבעל, יורשי זו, ובכגון האב; יורשי

– נשבעה הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםבקבורתה. ולא מתה שאם למשנתנו, בביאורו כותב
כתובתה לגבות יכולים אינם ויורשיה הואיל כתובתה, על 

   בקבורתה הבעל יורשי רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם חייבים ((((עייןעייןעייןעיין

הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ).).).). השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין ו ו ו ו ;;;; יחיחיחיח,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל''''
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זמן  וכל ז), ד, (לעיל ששנינו כמו האלמנה, לכתובת משועבדים הירושה שנכסי כיון
דנה  הקודמת, במשנה ששנינו כמו אלו, מנכסים ניזונת היא הרי כתובתה, תבעה שלא

כתובתה. לגביית או למזונותיה הירושה מנכסי למכור האלמנה יכולה כיצד משנתנו,

ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡ ואינה הירושה, מנכסי ניזונית שאינה – «¿»»≈ƒ»≈ƒ
כתובתה, לגבות אלא ‰ÔÈ‡eOpבאה ÔÓ ÔÈa היורשים שחייבים – ≈ƒ«ƒƒ

תובעת  והיא בהקדמה במזונותיה, שבארנו כמו כתובה, או מזונות
ÔÈcלמשנתנו, ˙Èa ‡HL ˙ÎBÓ בעלה מנכסי למכור היא יכולה – ∆∆∆¿≈ƒ

דין; לבית זו במכירה זקוקה ואינה כתובתה, לגביית או למזונותיה
דין", בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם "שאין בגמרא: הטעם ומבואר
הדין. לבית שתזדקק רוצה ואינו אשתו כבוד על הבעל שחס כלומר
הבקיאים  נאמנים, אנשים שלושה בפני למכור היא צריכה מקום ומכל

קרקע. ‰ÔÈ‡eOpבשומת ÔÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa מוכרת שהיא – «ƒƒ¿≈ƒ«ƒƒ
ÔÈcלמזונות, ˙Èa ‡HL ˙ÎBÓ ולהתענות להמתין לה אפשר שאי – ∆∆∆¿≈ƒ

אבל הדין; בית לה שיזדקקו ‡l‡עד kÓz ‡G ,ÔÈÒe‡‰ ÔÓƒ»≈ƒƒ¿…∆»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa לגביית אלא מכירתה ואין – ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿

BBÊÓ˙כתובתה, dÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ הואיל לכתובה, מוכרת והיא – ¿»∆≈»¿
נגבית אחת בפעם הכתובה שהרי יתירה, טירחה כאן ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),ואין

ÔÈc ˙Èa ‡l‡ kÓz ‡G שמעון רבי שלדעת מפרשים, יש – ƒ¿…∆»¿≈ƒ
אף  אלא למזונותיה רק לא דין בבית שלא מוכרת הנישואין מן אלמנה

הר הר הר הר """"ן ן ן ן ))))לכתובתה מן ((((עייןעייןעייןעיין שאפילו סובר, שמעון שרבי מפרשים, ויש ;
בלבד  למזונות אלא דין בבית שלא לכתובה מוכרת אינה הנישואין

מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).). שיטה שיטה שיטה שיטה  ועייןועייןועייןועיין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;   
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כיצד  כתובתה, מקצת שגבתה באלמנה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
וחכמים, שמעון רבי נחלקו בזה ואף הכתובה. שאר לגביית הירושה מנכסי מוכרת היא

שמ  רבי שלא שלדעת למכור היא יכולה חכמים ולדעת דין, בבית אלא מוכרת אינה עון
דין. בבית

d˙a˙k ‰ÎÓ מנה היינו כתובתה, עיקר את האלמנה מכרה – »¿»¿À»»
כתובה תוספת לגבות עוד לה ויש d˙ˆ˜Ó((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),ומאתיים, B‡– ƒ¿»»

השאר; את לגבות עוד לה ויש כתובתה, מקצת שמכרה «¿¿kLÓƒ‰או
d˙ˆ˜Ó B‡ ,d˙a˙k;כמשכון מקצתה או כתובתה שנתנה או – ¿À»»ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó B‡ ,Á‡Ï d˙a˙k ‰˙ מקצתה או כתובתה שנתנה או – »¿»¿À»»¿«≈ƒ¿»»
במתנה, ÔÈcלאחר ˙Èa ‡l‡ ‡M‰ ˙‡ kÓz ‡G תמכור לא – ƒ¿…∆«¿»∆»¿≈ƒ

הכתובה  תוספת היינו הכתובה, שאר לגביית הירושה מנכסי האלמנה
שמעון, רבי דעת זו דין. בבית אלא הכתובה, מעיקר לה שנשאר מה או
וכל  מזונות, לה אין כתובתה מקצת שגבתה שאלמנה הוא, סובר שכן
במשנה  ששנינו כמו דין, בבית  אלא תמכור לא מזונות לה שאין

MÓÁÂ‰הקודמת. ‰Úa‡ elÙ‡ ‡È‰ ˙ÎBÓ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¬ƒ«¿»»«¬ƒ»
ÌÈÓÚt שהיא כמה הירושה מנכסי למכור האלמנה רשאית כלומר – ¿»ƒ
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כתובתה. מקצת פעם כל ולגבות קמעא, קמעא אף ∆∆ÎBÓe˙רוצה,
ÔÈc ˙Èa ‡HL ˙BBÊÓÏ רשאית כתובתה, כל את תגבה שלא ועד – ƒ¿∆¿≈ƒ

דין, בבית שלא מזונותיה בשביל הירושה מנכסי למכור בינתיים היא
יש  מקום מכל כתובתה, מקצת שגבתה פי על שאף חכמים, שסוברים

דין; בבית שלא מוכרת היא ולכן מזונות, בשטר ˙BÎÂ˙לה – ¿∆∆
ÈzÎÓהמכירה: ˙BBÊÓÏ,לאלמנה היא טובה עצה מבואר: בגמרא – ƒ¿»«¿ƒ

שלא  כדי מכרתי", לכתובה ואלו מכרתי למזונות "אלו שתכתוב:
למ  הקרקעות כל מוכרת שהיא רעבתנית,יחשבו, שם עליה ויצא זונות,

נושאה. אדם אין kÓzושוב ‡G ‰Le‚e,כתובתה לגביית –‡l‡ ¿»ƒ¿…∆»
ÔÈc ˙Èa בין "אלמנה הקודמת): (במשנה חכמים שאמרו מה שכן  – ¿≈ƒ

שלדעתם  ונמצא דין", בבית שלא מוכרת הנישואין מן בין האירוסין מן
היינו  כתובתה, לגביית אפילו דין בבית שלא למכור האשה רשאית
אשתו  שתתבזה רוצה אדם שאין שם, שבארנו מהטעם באלמנה, דווקא
שהואיל  דין, בבית אלא תמכור שלא הם מודים בגרושה אבל דין, בבית
דין. בבית תתבזה שגרושתו לו איכפת ולא כבודה על חס אינו וגירשה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

לגביית  דין, בבית שלא הירושה, מנכסי מוכרת שאלמנה הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
שליח  כדין הירושה בנכסי המוכרת האלמנה שדין ללמדנו זו משנה באה כתובתה,

היתומים.

‰ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ לגביית הירושה מנכסי – «¿»»∆»¿»¿À»»»«ƒ»¿»
Óa‰כתובתה, ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL שדה – »∆»∆¿»«ƒ»∆»«ƒ¿»∆

מכרה  מאתיים ששווה שדה או במאתיים, מכרה דינר מאה ששווה
דינר, d˙a˙kבמאה ‰Ïa˜˙,במאתיים מנה שווה מכרה שאם – ƒ¿«¿»¿À»»

מהם  שקיבלה ונמצא ליתומים, הרוויחה במכירתה שהרוויחה המנה
שהפסידה  המנה במנה, מאתיים שווה מכרה ואם כתובתה; כל את
ששווייה  שדה מהיתומים שקיבלה ומאחר לעצמה, הפסידה במכירתה
לבטל  יכולים היתומים ואמנם כתובתה. נתקבלה הרי דינר, מאתיים

שלהם שליח כדין ודינה הואיל אונאה, בטענת מכירתה את 
            
         

 משום אבל מכירתה, את לבטל באים אינם והיתומים הואיל
קיים המכר לפיכך כאן, מפסידים טוב טוב טוב טוב ").").").").שאינם יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  «¿«‰È˙‰((((עיין עיין עיין עיין 

‰Ó d˙a˙k,מנה כתובתה שהיתה כגון אלא דווקא, לאו "מנה" – ¿À»»»∆

‰Óa È„Â ‰Ó ‰ÂL ‰ÎÓe דינר ואחד מאה ששווה שדה – »¿»»∆»∆¿ƒ»¿»∆
דינר, במאה ÏËaמכרה dÎÓ כנגד אלא למכור רשות לה שאין – ƒ¿»»≈

סכום  על יתיר בדינר ששווייה שדה מכרה וזו בלבד, כתובתה סכום
בטל. כולו מכרה הלכך אונאה, טענת ליתומים ויש elÙ‡¬ƒכתובתה,

ÔÈLBiÏ Èc ÈÊÁ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ היורשים שהפסידו דינר – ƒ∆∆«¬ƒƒ»«¿ƒ
להם, אחזיר ÏËaבמכירתי dÎÓ בקיום רוצים אינם כשהיורשים – ƒ¿»»≈

˜Ìiהמכר. dÎÓ ÌÏBÚÏ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa– «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈¿»ƒ¿»«»
ליורשים, הדינר את Oa„‰ותחזיר iLzL È„k ÌL ‡‰zL „Ú«∆¿≈»¿≈∆¿«≈«»∆

ÌÈa˜ ‰ÚLz ˙a שאילולא כזו, אונאה שם היתה כן אם אלא – «ƒ¿»«ƒ
כדי  שמידתו שטח היורשים ברשות השדה מן משתייר היה האונאה

שדה, שיעור שהוא מרובעות), אמות 3750) קבים תשעה «pbe«ƒ‰זריעת
ירק, בגינת – ˜ ÈˆÁ ˙a זריעת כדי שמידתו שטח – «¬ƒ«

גינה, שיעור שהוא מרובעות) אמות 208 ) זרעים קב ≈¿È„Îe¿ƒחצי
,‡È˜Ú Èaשתשייר Úכדי ˙Èa זריעת כדי שמידתו שטח – «ƒ¬ƒ»≈…«

) זרעים הקב ש 6/1רובע מרובעות), אמות בטל;104 מכרה זה בכגון
מכרה  לעולם ליתומים, גינה או שדה הפסד כדי באונאה אין אם אבל

קיים.     ˙B‡Ó Úa‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈
ÊeÊ,(ה א, (עיין כהנים כתובת כגון –‰ÎÓe,הירושה מנכסי –‰ÊÏ »¿»»∆

‰Óa ‰ÊÏÂ ,‰Óa מנה שווה אנשים לשלושה שמכרה כלומר – ¿»∆¿»∆¿»∆
Óa‰במנה, È„Â ‰Ó ‰ÙÈ ÔBÁ‡ÏÂ שדה מכרה ולרביעי – ¿»«¬»∆»∆¿ƒ»¿»∆

במאה, ודינר מאה ÏËaששווה ,ÔBÁ‡ ÏL,לאחרון שמכרה מה – ∆«¬»≈
במשנתנו, לעיל קמא תנא כדעת בטל, ˜Ìiמכרה ÔÎÓ ,Ôlk ÏLÂ¿∆À»ƒ¿»«»

אונאה  טענת שאין זמן וכל עצמה, בפני מכירה היא מכירה שכל –
קיים. המכר ליתומים,
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ולכתובתה, האלמנה למזונות כגון היתומים, שביד הירושה בנכסי למכור רשאי דין בית
אלו  שנכסים הכרזה, ידי על נעשית זו מכירה בזה. וכיוצא המת של חובותיו לפירעון
כערכם. ולשומם לבקרם אנשים באים כך ומתוך הדין, בית ידי על להימכר עומדים

נקרא ביתֿדין ידי על קרקעות מכירת של ההכרזה כתב מכאן, ויש
יש וכן ושטרות; מיטלטלים עבדים, והם הכרזה, בלא מוכרים דין שנעשות שבית

בלא  שם מוכרים דין שבית מקומות ויש וקבורה; מזונות להוצאות כגון הכרזה, בלא
כלל הכרזה     אונאה דין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר –

נכסי במכיר  במכירת אונאה דין ללמד משנתנו באה האלמנה, ידי על הירושה נכסי ת
הדין. בית ידי על היתומים
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כתובתה. מקצת פעם כל ולגבות קמעא, קמעא אף ∆∆ÎBÓe˙רוצה,
ÔÈc ˙Èa ‡HL ˙BBÊÓÏ רשאית כתובתה, כל את תגבה שלא ועד – ƒ¿∆¿≈ƒ

דין, בבית שלא מזונותיה בשביל הירושה מנכסי למכור בינתיים היא
יש  מקום מכל כתובתה, מקצת שגבתה פי על שאף חכמים, שסוברים

דין; בבית שלא מוכרת היא ולכן מזונות, בשטר ˙BÎÂ˙לה – ¿∆∆
ÈzÎÓהמכירה: ˙BBÊÓÏ,לאלמנה היא טובה עצה מבואר: בגמרא – ƒ¿»«¿ƒ

שלא  כדי מכרתי", לכתובה ואלו מכרתי למזונות "אלו שתכתוב:
למ  הקרקעות כל מוכרת שהיא רעבתנית,יחשבו, שם עליה ויצא זונות,

נושאה. אדם אין kÓzושוב ‡G ‰Le‚e,כתובתה לגביית –‡l‡ ¿»ƒ¿…∆»
ÔÈc ˙Èa בין "אלמנה הקודמת): (במשנה חכמים שאמרו מה שכן  – ¿≈ƒ

שלדעתם  ונמצא דין", בבית שלא מוכרת הנישואין מן בין האירוסין מן
היינו  כתובתה, לגביית אפילו דין בבית שלא למכור האשה רשאית
אשתו  שתתבזה רוצה אדם שאין שם, שבארנו מהטעם באלמנה, דווקא
שהואיל  דין, בבית אלא תמכור שלא הם מודים בגרושה אבל דין, בבית
דין. בבית תתבזה שגרושתו לו איכפת ולא כבודה על חס אינו וגירשה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

לגביית  דין, בבית שלא הירושה, מנכסי מוכרת שאלמנה הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
שליח  כדין הירושה בנכסי המוכרת האלמנה שדין ללמדנו זו משנה באה כתובתה,

היתומים.

‰ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ לגביית הירושה מנכסי – «¿»»∆»¿»¿À»»»«ƒ»¿»
Óa‰כתובתה, ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL שדה – »∆»∆¿»«ƒ»∆»«ƒ¿»∆

מכרה  מאתיים ששווה שדה או במאתיים, מכרה דינר מאה ששווה
דינר, d˙a˙kבמאה ‰Ïa˜˙,במאתיים מנה שווה מכרה שאם – ƒ¿«¿»¿À»»

מהם  שקיבלה ונמצא ליתומים, הרוויחה במכירתה שהרוויחה המנה
שהפסידה  המנה במנה, מאתיים שווה מכרה ואם כתובתה; כל את
ששווייה  שדה מהיתומים שקיבלה ומאחר לעצמה, הפסידה במכירתה
לבטל  יכולים היתומים ואמנם כתובתה. נתקבלה הרי דינר, מאתיים

שלהם שליח כדין ודינה הואיל אונאה, בטענת מכירתה את 
            
         

 משום אבל מכירתה, את לבטל באים אינם והיתומים הואיל
קיים המכר לפיכך כאן, מפסידים טוב טוב טוב טוב ").").").").שאינם יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  «¿«‰È˙‰((((עיין עיין עיין עיין 

‰Ó d˙a˙k,מנה כתובתה שהיתה כגון אלא דווקא, לאו "מנה" – ¿À»»»∆

‰Óa È„Â ‰Ó ‰ÂL ‰ÎÓe דינר ואחד מאה ששווה שדה – »¿»»∆»∆¿ƒ»¿»∆
דינר, במאה ÏËaמכרה dÎÓ כנגד אלא למכור רשות לה שאין – ƒ¿»»≈

סכום  על יתיר בדינר ששווייה שדה מכרה וזו בלבד, כתובתה סכום
בטל. כולו מכרה הלכך אונאה, טענת ליתומים ויש elÙ‡¬ƒכתובתה,

ÔÈLBiÏ Èc ÈÊÁ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰ היורשים שהפסידו דינר – ƒ∆∆«¬ƒƒ»«¿ƒ
להם, אחזיר ÏËaבמכירתי dÎÓ בקיום רוצים אינם כשהיורשים – ƒ¿»»≈

˜Ìiהמכר. dÎÓ ÌÏBÚÏ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa– «»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈¿»ƒ¿»«»
ליורשים, הדינר את Oa„‰ותחזיר iLzL È„k ÌL ‡‰zL „Ú«∆¿≈»¿≈∆¿«≈«»∆

ÌÈa˜ ‰ÚLz ˙a שאילולא כזו, אונאה שם היתה כן אם אלא – «ƒ¿»«ƒ
כדי  שמידתו שטח היורשים ברשות השדה מן משתייר היה האונאה

שדה, שיעור שהוא מרובעות), אמות 3750) קבים תשעה «pbe«ƒ‰זריעת
ירק, בגינת – ˜ ÈˆÁ ˙a זריעת כדי שמידתו שטח – «¬ƒ«

גינה, שיעור שהוא מרובעות) אמות 208 ) זרעים קב ≈¿È„Îe¿ƒחצי
,‡È˜Ú Èaשתשייר Úכדי ˙Èa זריעת כדי שמידתו שטח – «ƒ¬ƒ»≈…«

) זרעים הקב ש 6/1רובע מרובעות), אמות בטל;104 מכרה זה בכגון
מכרה  לעולם ליתומים, גינה או שדה הפסד כדי באונאה אין אם אבל

קיים.     ˙B‡Ó Úa‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈
ÊeÊ,(ה א, (עיין כהנים כתובת כגון –‰ÎÓe,הירושה מנכסי –‰ÊÏ »¿»»∆

‰Óa ‰ÊÏÂ ,‰Óa מנה שווה אנשים לשלושה שמכרה כלומר – ¿»∆¿»∆¿»∆
Óa‰במנה, È„Â ‰Ó ‰ÙÈ ÔBÁ‡ÏÂ שדה מכרה ולרביעי – ¿»«¬»∆»∆¿ƒ»¿»∆

במאה, ודינר מאה ÏËaששווה ,ÔBÁ‡ ÏL,לאחרון שמכרה מה – ∆«¬»≈
במשנתנו, לעיל קמא תנא כדעת בטל, ˜Ìiמכרה ÔÎÓ ,Ôlk ÏLÂ¿∆À»ƒ¿»«»

אונאה  טענת שאין זמן וכל עצמה, בפני מכירה היא מכירה שכל –
קיים. המכר ליתומים,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ולכתובתה, האלמנה למזונות כגון היתומים, שביד הירושה בנכסי למכור רשאי דין בית
אלו  שנכסים הכרזה, ידי על נעשית זו מכירה בזה. וכיוצא המת של חובותיו לפירעון
כערכם. ולשומם לבקרם אנשים באים כך ומתוך הדין, בית ידי על להימכר עומדים

נקרא ביתֿדין ידי על קרקעות מכירת של ההכרזה כתב מכאן, ויש
יש וכן ושטרות; מיטלטלים עבדים, והם הכרזה, בלא מוכרים דין שנעשות שבית

בלא  שם מוכרים דין שבית מקומות ויש וקבורה; מזונות להוצאות כגון הכרזה, בלא
כלל הכרזה     אונאה דין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר –

נכסי במכיר  במכירת אונאה דין ללמד משנתנו באה האלמנה, ידי על הירושה נכסי ת
הדין. בית ידי על היתומים
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ÔÈic‰ ÌeL למכרם כדי הדין, בית ידי על היתומים נכסי שומת – ««»ƒ
חובו, את חוב לבעל או כתובתה את לאלמנה e˙L˙ולשלם e˙ÁtL∆»¬¿

משוויים, פחות בשישית הנכסים את ומכרו בשומתם שטעו –B‡
˙e˙L eÙÈÒB‰,משוויים יותר בשישית שמכרום או –ÏËa ÔÎÓ ƒ¿ƒ¿»»≈

יפה  שכן קיים, מכרם משתות, בפחות טעו אם אבל אונאה. מדין –
שאלה  ואלמנה, שליח מכוח היתומים בנכסי המוכרים דין בית כוח
מפרשים  ויש הקודמת, במשנה שלמדנו כמו דינר, אונאתם שיעור

מדינר פחות אפילו אלא דווקא, לאו שדינר יום יום יום יום (שם), """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

שמדובר טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), מבואר, בגמרא שתות. הוא דין בית אונאת שיעור ואילו
דין. בית הכרזת בהם שאין במקום, או בשעה, או בדברים, «»Ôaכאן

Ìi˜ ÔÎÓ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL בשתות טעו אפילו – ƒ¿∆«¿ƒ≈≈ƒ¿»«»
Ôkויותר; Ì‡ בשתות טעותם שמחמת נאמר אם כלומר כן, שאם – ƒ≈

בטל, ÙÈ‰מכרם ÔÈc ˙Èa Ák ‰Ó!?דין בית כוח גדול במה – «…«≈ƒ»∆
˙wa ˙b‡ eNÚ Ì‡ Ï‡,הכרזה כתב ידי על דין בית מכרו אם – ¬»ƒ»ƒ∆∆ƒ…∆

למשנתנו, בהקדמה שבארנו ÌÈ˙‡Óa,כמו ‰Ó ‰ÂL eÎÓ elÙ‡¬ƒ»¿»∆»∆¿»«ƒ
‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡,במחצה שטעו –Ìi˜ ÔÎÓ לדעת אף – »∆»«ƒ¿»∆ƒ¿»«»

כ  אין בהכרזה, היתה והמכירה שהואיל קמא, אונאה.תנא דין אן

ו ה נ ש מ ר ו א ב

˙‡ÓÓ‰ ויצאה אחיה, או אמה שהשיאוה מאביה, יתומה קטנה – «¿»∆∆
קטנה, בעודה בידה, הרשות חכמים תקנת לפי שכן במיאון, ממנו

גט בלא ממנו יוצאת והיא בבעלה, א א א א ----בבבב),),),),למאן יגיגיגיג,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  «iM‰«¿ƒ‰((((עייןעייןעייןעיין
אמו, אם  כגון לעריות", "שניות מדין לבעלה אסורה שהיא אשה –

וכו' בתו כלת בנו, כלת אביו, וווו),),),),אם א א א א ,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  שגזרו ((((עייןעייןעייןעיין
והוסיפו  שבתורה, ערווה מאיסור האדם את להרחיק כדי חכמים, עליהן

התורה, מן האסורות העריות על שאינה ÈBÏÈ‡‰Â˙אותן אשה – ¿»«¿ƒ
(זכר), "איל" מלשון כך מכונה והיא ברייתה, מטבע ללדת מסוגלת
בה  הכיר לא שבעלה בכגון כאן ומדובר אשה; סימני לה שאין לפי

איילונית, a˙k‰שהיא Ì‰Ï ÔÈ‡– לפי כתובה, לה אין ≈»∆¿À»
מאליה; יצאה אלא בעלה ידי על נתגרשה שקנסוה שלא לפי –

לדבריהם חיזוק לעשות כדי אחר אחר אחר אחר ;;;;חכמים, טעם טעם טעם טעם  שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ")")")") יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  הואיל ;ועיין ועיין ועיין ועיין  טעות, מקח שמקחו לפי –
מאתיים  מנה שדווקא מבואר, בגמרא איילונית; שהיא  בה הכיר ולא
משום  בלבד מתנה אלא שאינה להן, יש כתובה תוספת אבל להן, אין

Bt˙חיבה. ‡GÂ שאכל הפירות בעד להן משלם הבעל שאין – ¿≈

BBÊÓ˙מנכסיהן; ‡GÂ:מבואר בגמרא במזונותיהן; חייב שאינו – ¿¿
הוא כיצד חייב עמו בעודה והלא מזונות? לה אין בממאנת אמרו

ועמדה  ואכלה ולוותה הים למדינת בעלה שהלך כגון אלא במזונותיה;
לשלם חייב אינו ב ב ב ב ););););ומיאנה, קזקזקזקז,,,, אינו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  ואיילונית שנייה ברם,

כלל במזונותיהן B‡Ïa˙((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ).).).).חייב ‡GÂ הבעל השתמש אם – ¿¿»
מבואר, בגמרא דמיהם. את להן לשלם חייב אינו שבלו, עד בנכסיהן

שכן בשלשתן, שווה אינו בלאות לא שדין בלאות לה אין –
לה  לשלם חייב הבעל שאין היינו ברזל, צאן מנכסי ולא מלוג  מנכסי

בהם; שימושו תוך אצלו שבלו נכסיה בלאות בעד לה אין –
לה יש ברזל צאן מנכסי אבל מלוג, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););מנכסי ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

(לפי  לה יש מלוג מנכסי אבל ברזל, צאן מנכסי בלאות לה אין –
לא  בלאות לה שאין כממאנת דינה שאיילונית סוברים, ויש הנ"ל).

ברזל צאן מנכסי ולא מלוג טובטובטובטוב").").").").מנכסי יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברם,((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;
בין  הממאנת בין  עמהן, הן נוטלות בעין, מנכסיהן שקיים מה כל

האיילונית. ובין ‡ÈBÏÈ˙השנייה ÌLÏ d‡N ‰lÁzÓ Ì‡Â– ¿ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒ
טעות, מקח כאן ואין בה, a˙k‰שהכיר dÏ LÈ ומזונות פירות וכן – ∆»¿À»

ÏB„bובלאות. Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כהן – «¿»»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Leb בעבירה שנשא הדיוט כהן וכן – ¿»«¬»¿…≈∆¿

חלוצה, או Ï‡NÈÏגרושה ‰È˙e ˙ÊÓÓ שנשא וישראל – «¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈
נתינה או ממזרת בעבירה Ï‡NÈ ˙a בעבירה שנישאה «ƒ¿»≈

ÊÓÓÏe ÔÈ˙Ï,לממזר או לנתין –‰a˙k Ô‰Ï LÈ פירות וכן – ¿»ƒ¿«¿≈≈»∆¿À»
לפי  השאר, וכל כתובה לה שאין "שנייה" כדין שלא ובלאות, ומזונות
"שניות  אבל חיזוק, צריכים אינם תורה ודברי התורה, מן איסורם שאלו
לפיכך  חיזוק, צריכים סופרים ודברי סופרים, מדברי איסורן לעריות"
לכהן  שחלוצה פי על ואף לעיל. שבארנו כמו חכמים, אותן קנסו
עשאוה  מקום מכל סופרים, מדברי אלא אסורה אינה היא אף הדיוט
כדין  דינה לכהן חלוצה שאמנם סוברים, ויש זה. לענין גרושה כדין

גרושה עם יחד חלוצה לנקוט התנא של שדרכו אלא ((((עיין עיין עיין עיין שנייה,

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות 

א ה נ ש מ ר ו א ב

אחר. מבעל לה שיש אשתו, לבת מזונות לתת הבעל התחייבות בדין עוסקת משנתנו

‰M‡‰ ˙‡ ‡NBp‰ נתגרשה או שנתאלמנה אחר, מבעל בת לה ויש – «≈∆»ƒ»
ÌÈLממנו, LÓÁ dza ˙‡ ÔeÊiL È„k BnÚ ‰˜ÒÙe והתנתה – »¿»ƒ¿≈∆»∆ƒ»»≈»ƒ

שנים, חמש במשך לבתה מזונות שיתן בעלה, LÓÁעם deÊÏ iÁ«»¿»»≈
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ÌÈL בשעת כך על התחייב שהבעל מבואר, בגמרא התנאי. כפי – »ƒ
את  לקיים חייב שהוא להשמיענו, המשנה ובאה עדים, בפני הנישואין

ש  לפי התנאי,     ממון תנאי שכל כלומר
או  לשטר זקוק אינו הנישואים, בשעת ואשה בעל ביניהם שמתנים
כותבים  שהעדים ויש עדים. שני בפני בלבד האמירה היא ודיה לקניין,
פסיקתא"; "שטר נקרא: כזה שטר עליו; וחותמים התנאי דברי את בשטר

בקניין צורך אין מקום לאחר ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ומכל בעלה עם פסקה אם אבל
יש  ובקניין. בשטר נעשה כן אם אלא מחייב התנאי אין הנישואים,

הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי),),),),מבארים פיפיפיפי מאימתי ((((עלעלעלעל פירש ולא סתם שהתנה פי על שאף
חמש  הנישואין, משעת לזונה הוא חייב מזונות, לה לתת צריך הוא

הראשונות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שנים Á‡Ï((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"א א א א ;;;; ˙‡O זה גירשה אם – ƒ≈¿«≈
לאחר, ונישאה והלכה השנים, חמש אותן שעברו BnÚקודם ‰˜ÒÙe»¿»ƒ

האחר, בעלה עם גם –ÌÈL LÓÁ dza ˙‡ ÔeÊiL È„k כדרך – ¿≈∆»∆ƒ»»≈»ƒ
הקודם, בעלה עם ÌÈLשפסקה LÓÁ deÊÏ iÁ לא כלומר – «»¿»»≈»ƒ

להמשיך  הוא חייב עדיין אלא הקודם, בעלה של חיובו בכך נפקע
מזונות עמובמתן שפסקה השנים חמש לגמר עד G‡((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לבתה

ÔBL‡‰ Ó‡È ב הקודם:– ‡deÊעלה ,ÈÏˆ‡ ‡zLÎÏ אם – …«»ƒƒ¿∆»…∆¿ƒ¬»
הייתי  אם "כלומר מפרשים: ויש מזונות; לה אתן לביתי הבת תבוא

זנה" הייתי אמה את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מקיים dÏ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; CÈÏBÓ ‡l‡∆»ƒ»
dn‡ ‡È‰L ÌB˜ÓÏ ‰È˙BBÊÓ לבית כלומר שם, שאמה למקום – ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»

אמה; אצל נמצאת שהבת העולם מנהג שכך לו, נשואה שהיא הבעל
לקמן. שיתבאר כמו מזונות, דמי אלא ממש מזונותיה G‡ולא ÔÎÂ¿≈

„Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ e‡ È‰ :Ì‰ÈL eÓ‡È מזונות לה ניתן – …¿¿≈∆¬≈»»ƒ»¿∆»
מזונותיה, מחצית לה יתן אחד שכל היינו dÊבשותפות, „Á‡ ‡l‡∆»∆»»»

מזונות, לה נותן לו נשואה שאמה הבעל –dÏ Ô˙B „Á‡ÂÈÓc ¿∆»≈»¿≈
˙BBÊÓ ו מזונות– דמי לה נותן ממנו נתגרשה שאמה ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),זה ¿

מעות  מהאחר לתבוע היא רשאית מאחד, מזונות לה ויש שהואיל
נשואה  שאמה מזה מזונות לקבל לה שנוח מסתבר והרי מזונות, תמורת

בביתו. שנמצאת מאחר לו,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

לזון  בעלה עם שפסקה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
לאחר  ונישאה ממנו, נתגרשה השנים חמש אותן שעברו וקודם שנים, חמש בתה את

הקודם. בעלה עם שפסקה כדרך עמו גם ופסקה

˙‡O לתת אמה של בעליה שנתחייבו הזמן בתוך הבת נישאה אם – ƒ≈
מזונות, BBÊÓ˙לה dÏ Ô˙B ÏÚa‰ לה נותן הבת של בעלה – «««≈»¿

לאשתו, בעל כחובת אמה,Ô‰Âמזונות של בעליה –ÈÓc dÏ ÔÈ˙B ¿≈¿ƒ»¿≈
˙BBÊÓ.מזונותיה כל דמי לה ליתן חייב מהם אחד כל –e˙Ó– ¿≈

אמה, של הכתובה,Ô‰È˙Baהבעלים מתנאי מזונות מקבלות שהן – ¿≈∆
יא), (ד, ששנינו ÔÈÁכמו Èa ÌÈÒÎpÓ ˙BBf שביד מהנכסים – ƒƒ¿»ƒ¿≈…ƒ

כמו  הלקוחות, ביד והם מכרום, שהבעלים מהנכסים ולא היורשים,
מנכסים  והבנות האשה למזון מוציאין "אין ג): ה, (גיטין ששנו

שנים,È‰Â‡משועבדים", חמש מזונות לה שפסקו החורגת הבת – ¿ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ˙Bf אי אם מוציאים – היורשים, ביד נכסים ן ƒ∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הלקוחות, שביד מהנכסים BÁלמזונותיה ˙ÏÚk ‡È‰L ÈtÓ– ƒ¿≈∆ƒ¿«¬«
חוב  כבעלת אינה ברם, משועבדים. מנכסים הגובה חוב כבעל שדינה
עצמה  שלגבי אלא ליורשיה, מלשלם פטורים מתה אם שהרי ממש,
המשועבדים  מנכסיהם אף המזונות את  מוציאה שהיא חוב, כבעל דינה
כשהתחייבו  אלא נוהג זה דין שאין מפרשים, יש שפסקו. הזמן סוף עד

ובקניין. בשטר למזונותיה אשה ‰ÌÈÁ˜tהבעלים נושאים כשהיו – «ƒ¿ƒ
מזונות, לה לתת מתחייבים והיו אחר, מבעל בת לה ÌÈ˙Bkשיש eÈ‰»¿ƒ

לאשה: –z‡L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈL LÓÁ Cza ˙‡ ÔeÊ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆»∆ƒ≈»≈»ƒ»¿«∆«¿
ÈnÚ ימות או יגרשנה השנים חמש תוך שאם זה, מלשון ומשמע – ƒƒ

לבת. מזונות במתן להמשיך חייב יהא לא היא, תמות או הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אשה  שפסקה תנאי פי על הבת מזונות דיני הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר
תנאי  פי על המת בעלה מנכסי האלמנה מזונות דיני ללמד משנתנו באה בעלה, עם

הכתובה.

‰Ó‡L ‰ÓÏ‡:בעלה ליורשי –ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÊeÊÏ ÈLÙ‡ È‡ «¿»»∆»¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ≈«¬ƒ
בעלי, מבית לצאת רצוני אין –:dÏ ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒ«»

C˙B‡ ÔÈÊ e‡Â CÈ‡ ˙ÈÏ ÈÎÏ,מזונותיך כל את לשם לך וניתן – ¿ƒ¿≈»ƒ¿»»ƒ»
dÏÚa ˙Èa d˙B‡ ÔÈÊ ‡l‡,בעלה בבית מזונותיה לה נותנים – ∆»»ƒ»¿≈«¬»

B„Óכרצונה, dÏ ÔÈ˙BÂ,לדור מקום –d„BÎ ÈÙÏ שמתנאי – ¿¿ƒ»»¿ƒ¿»
מנכסיו  וניזונת המת, בעלת בבית יושבת האלמנה שתהא הוא, הכתובה
היא  משתמשת שאף מובא, בגמרא ובברייתא אלמנותה; משך ימי כל
שהיתה  כדרך זהב ובכלי כסף בכלי ובכסתות, בכרים ובשפחות , בעבדים

בעלה. בחיי בהם האלמנה:‡Ó‰משתמשת –ÊeÊÏ ÈLÙ‡ È‡ »¿»ƒ∆¿ƒ»
‡a‡ ˙ÈaÓ מעדיפה שהאלמנה כלומר אבי, מבית  לצאת רצוני אין – ƒ≈«»

צרכי  את לשם לה יעלו שהיורשים רוצה והיא אביה, בבית להיות
CÈÏמזונותיה, LÈ eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ÓBÏ ÌÈLBi‰ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈∆ƒ
˙BBÊÓ,מזונות לך יש אבינו  בבית אתנו את אם –z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ¿¿ƒ≈«¿
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ÌÈL בשעת כך על התחייב שהבעל מבואר, בגמרא התנאי. כפי – »ƒ
את  לקיים חייב שהוא להשמיענו, המשנה ובאה עדים, בפני הנישואין

ש  לפי התנאי,     ממון תנאי שכל כלומר
או  לשטר זקוק אינו הנישואים, בשעת ואשה בעל ביניהם שמתנים
כותבים  שהעדים ויש עדים. שני בפני בלבד האמירה היא ודיה לקניין,
פסיקתא"; "שטר נקרא: כזה שטר עליו; וחותמים התנאי דברי את בשטר

בקניין צורך אין מקום לאחר ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).ומכל בעלה עם פסקה אם אבל
יש  ובקניין. בשטר נעשה כן אם אלא מחייב התנאי אין הנישואים,

הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמי),),),),מבארים פיפיפיפי מאימתי ((((עלעלעלעל פירש ולא סתם שהתנה פי על שאף
חמש  הנישואין, משעת לזונה הוא חייב מזונות, לה לתת צריך הוא

הראשונות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שנים Á‡Ï((((הרשב הרשב הרשב הרשב """"א א א א ;;;; ˙‡O זה גירשה אם – ƒ≈¿«≈
לאחר, ונישאה והלכה השנים, חמש אותן שעברו BnÚקודם ‰˜ÒÙe»¿»ƒ

האחר, בעלה עם גם –ÌÈL LÓÁ dza ˙‡ ÔeÊiL È„k כדרך – ¿≈∆»∆ƒ»»≈»ƒ
הקודם, בעלה עם ÌÈLשפסקה LÓÁ deÊÏ iÁ לא כלומר – «»¿»»≈»ƒ

להמשיך  הוא חייב עדיין אלא הקודם, בעלה של חיובו בכך נפקע
מזונות עמובמתן שפסקה השנים חמש לגמר עד G‡((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לבתה

ÔBL‡‰ Ó‡È ב הקודם:– ‡deÊעלה ,ÈÏˆ‡ ‡zLÎÏ אם – …«»ƒƒ¿∆»…∆¿ƒ¬»
הייתי  אם "כלומר מפרשים: ויש מזונות; לה אתן לביתי הבת תבוא

זנה" הייתי אמה את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מקיים dÏ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; CÈÏBÓ ‡l‡∆»ƒ»
dn‡ ‡È‰L ÌB˜ÓÏ ‰È˙BBÊÓ לבית כלומר שם, שאמה למקום – ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»

אמה; אצל נמצאת שהבת העולם מנהג שכך לו, נשואה שהיא הבעל
לקמן. שיתבאר כמו מזונות, דמי אלא ממש מזונותיה G‡ולא ÔÎÂ¿≈

„Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ e‡ È‰ :Ì‰ÈL eÓ‡È מזונות לה ניתן – …¿¿≈∆¬≈»»ƒ»¿∆»
מזונותיה, מחצית לה יתן אחד שכל היינו dÊבשותפות, „Á‡ ‡l‡∆»∆»»»

מזונות, לה נותן לו נשואה שאמה הבעל –dÏ Ô˙B „Á‡ÂÈÓc ¿∆»≈»¿≈
˙BBÊÓ ו מזונות– דמי לה נותן ממנו נתגרשה שאמה ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),זה ¿

מעות  מהאחר לתבוע היא רשאית מאחד, מזונות לה ויש שהואיל
נשואה  שאמה מזה מזונות לקבל לה שנוח מסתבר והרי מזונות, תמורת

בביתו. שנמצאת מאחר לו,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

לזון  בעלה עם שפסקה באשה לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
לאחר  ונישאה ממנו, נתגרשה השנים חמש אותן שעברו וקודם שנים, חמש בתה את

הקודם. בעלה עם שפסקה כדרך עמו גם ופסקה

˙‡O לתת אמה של בעליה שנתחייבו הזמן בתוך הבת נישאה אם – ƒ≈
מזונות, BBÊÓ˙לה dÏ Ô˙B ÏÚa‰ לה נותן הבת של בעלה – «««≈»¿

לאשתו, בעל כחובת אמה,Ô‰Âמזונות של בעליה –ÈÓc dÏ ÔÈ˙B ¿≈¿ƒ»¿≈
˙BBÊÓ.מזונותיה כל דמי לה ליתן חייב מהם אחד כל –e˙Ó– ¿≈

אמה, של הכתובה,Ô‰È˙Baהבעלים מתנאי מזונות מקבלות שהן – ¿≈∆
יא), (ד, ששנינו ÔÈÁכמו Èa ÌÈÒÎpÓ ˙BBf שביד מהנכסים – ƒƒ¿»ƒ¿≈…ƒ

כמו  הלקוחות, ביד והם מכרום, שהבעלים מהנכסים ולא היורשים,
מנכסים  והבנות האשה למזון מוציאין "אין ג): ה, (גיטין ששנו

שנים,È‰Â‡משועבדים", חמש מזונות לה שפסקו החורגת הבת – ¿ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ˙Bf אי אם מוציאים – היורשים, ביד נכסים ן ƒ∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הלקוחות, שביד מהנכסים BÁלמזונותיה ˙ÏÚk ‡È‰L ÈtÓ– ƒ¿≈∆ƒ¿«¬«
חוב  כבעלת אינה ברם, משועבדים. מנכסים הגובה חוב כבעל שדינה
עצמה  שלגבי אלא ליורשיה, מלשלם פטורים מתה אם שהרי ממש,
המשועבדים  מנכסיהם אף המזונות את  מוציאה שהיא חוב, כבעל דינה
כשהתחייבו  אלא נוהג זה דין שאין מפרשים, יש שפסקו. הזמן סוף עד

ובקניין. בשטר למזונותיה אשה ‰ÌÈÁ˜tהבעלים נושאים כשהיו – «ƒ¿ƒ
מזונות, לה לתת מתחייבים והיו אחר, מבעל בת לה ÌÈ˙Bkשיש eÈ‰»¿ƒ

לאשה: –z‡L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈL LÓÁ Cza ˙‡ ÔeÊ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆»∆ƒ≈»≈»ƒ»¿«∆«¿
ÈnÚ ימות או יגרשנה השנים חמש תוך שאם זה, מלשון ומשמע – ƒƒ

לבת. מזונות במתן להמשיך חייב יהא לא היא, תמות או הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אשה  שפסקה תנאי פי על הבת מזונות דיני הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר
תנאי  פי על המת בעלה מנכסי האלמנה מזונות דיני ללמד משנתנו באה בעלה, עם

הכתובה.

‰Ó‡L ‰ÓÏ‡:בעלה ליורשי –ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÊeÊÏ ÈLÙ‡ È‡ «¿»»∆»¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ≈«¬ƒ
בעלי, מבית לצאת רצוני אין –:dÏ ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒ«»

C˙B‡ ÔÈÊ e‡Â CÈ‡ ˙ÈÏ ÈÎÏ,מזונותיך כל את לשם לך וניתן – ¿ƒ¿≈»ƒ¿»»ƒ»
dÏÚa ˙Èa d˙B‡ ÔÈÊ ‡l‡,בעלה בבית מזונותיה לה נותנים – ∆»»ƒ»¿≈«¬»

B„Óכרצונה, dÏ ÔÈ˙BÂ,לדור מקום –d„BÎ ÈÙÏ שמתנאי – ¿¿ƒ»»¿ƒ¿»
מנכסיו  וניזונת המת, בעלת בבית יושבת האלמנה שתהא הוא, הכתובה
היא  משתמשת שאף מובא, בגמרא ובברייתא אלמנותה; משך ימי כל
שהיתה  כדרך זהב ובכלי כסף בכלי ובכסתות, בכרים ובשפחות , בעבדים

בעלה. בחיי בהם האלמנה:‡Ó‰משתמשת –ÊeÊÏ ÈLÙ‡ È‡ »¿»ƒ∆¿ƒ»
‡a‡ ˙ÈaÓ מעדיפה שהאלמנה כלומר אבי, מבית  לצאת רצוני אין – ƒ≈«»

צרכי  את לשם לה יעלו שהיורשים רוצה והיא אביה, בבית להיות
CÈÏמזונותיה, LÈ eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ÓBÏ ÌÈLBi‰ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈∆ƒ
˙BBÊÓ,מזונות לך יש אבינו  בבית אתנו את אם –z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ¿¿ƒ≈«¿
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˙BBÊÓ CÈÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡:הטעם מבואר בגמרא –  ∆¿≈≈ƒ¿
 זה שעוזרים בבית, אדם בני בריבוי שורה שהברכה כלומר

עדיף הרבים של ומזלם ומשתכרים, והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםםלזה גורס:((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).
     מהן אחד כל מזונות שהיה "חמישה כגון מפרש: והוא ,

מספיק  בעירוב, ואוכלים אחד בבית חמשתן היו אם לבדו, כשיאכל קב
הבית" צרכי לשאר הדין והוא קבים; ארבעה ד ד ד ד ))))להם יח יח יח יח ,,,, אישות אישות אישות אישות  ;((((הלהלהלהל''''

יכולים  אביה, לבית והולכת בעלה בית את עוזבת האלמנה אם לפיכך
לא  כלומר מזונות", ליך אין אצלנו את אין "אם לה: לומר היתומים
מזונותיה  הוצאות כשיעור היינו הבית, ברכת לפי אלא מזונות לך ניתן

בביתם. אתם היתה cÏÈ‰אילו ‡È‰L ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿»
צעירה, שהיא מפני בעלה, בבית ולא אביה בבית להיות רוצה שהיא –

È Ô‰ÂÌÈ„Ï להיות רצונה ואין הם, צעירים בניה שאינם והיתומים – ¿≈¿»ƒ
רע, שם הבריות עליה יוציאו שלא Èa˙אתם, ‡È‰Â d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿ƒ¿≈

‰È‡.אביה בבית דרה והיא מזונותיה, צרכי כל לה נותנים – »ƒ»

ד ה נ ש מ ר ו א ב

היא  אם היתומים, מנכסי הניזונת האלמנה בדין הבדל שיש למדנו הקודמת במשנה
לגבי  שאף ללמדנו, מוסיפה זו משנה אביה. לבית שחזרה או המת, בעלה בבית יושבת

אביה. בבית או בעלה בבית יושבת היא אם הבדל יש כתובתה גביית זמן

‰È‡ ˙Èa ‡È‰L ÔÓÊ Ïk,אביה בבית יושבת כשהאלמנה – »¿«∆ƒ¿≈»ƒ»
חוץ  מנכסיהם נהנית ואינה הואיל שם, מזונותיה לה נותנים והיורשים

כלום, ÌÏBÚÏממזונותיה d˙a˙k ‰Bb לאחר אפילו לכשתרצה, – »¿À»»¿»
שנים; dÏÚaהרבה ˙Èa ‡È‰L ÔÓÊ Ïk בבית יושבת וכשהיא – »¿«∆ƒ¿≈«¬»

הירושה, בנכסי להשתמש יכולה והיא Ú„בעלה, d˙a˙k ‰Bb»¿À»»«
ÌÈL LÓÁÂ ÌÈNÚ,בעלה שמת משעה –LÓÁÂ ÌÈNÚa LiL ∆¿ƒ¿»≈»ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿»≈

d˙a˙k „‚k ‰BË ‰NÚzL ÌÈL טובה לעשות אשה שרגילה – »ƒ∆«¬∆»¿∆∆¿À»»
שנים  וחמש עשרים של ובזמן מזונות, צרכי להם ולתת לשכנותיה
סכום  כדי היתומים, מנכסי האלמנה שנתנה הללו, המתנות מצטרפות

כתובתה; נתקבלה שכבר ונמצא Ó‡Lכתובתה, È‡Ó Èa Ècƒ¿≈«ƒ≈ƒ∆»«
Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa ÌeMÓ רבן בשם מאיר רבי אמר כך – ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ≈

גמליאל. בן Èa˙שמעון ‡È‰L ÔÓÊ Ïk :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰Bb ,dÏÚa אמרו שלא סוברים, חכמים – «¬»»¿À»»¿»

מפסיד  הטובה שהאלמנה מפני  שנים וחמש עשרים לאחר כתובתה ה
כמחילה, שהיא  שתיקתה משום אלא היתומים מנכסי לשכנותיה שעשתה
אומרים, אנו הרי כתובתה, תבעה ולא הללו השנים כל ששתקה שמאחר

לפיכך כתובתה; את ליורשים מחלה שודאי    
  ,הכתובה מחילת על מוכיחה שתיקתה שאין לפי –

בושה  היא הרי אותה, מכבדים והם היורשים, אצל דרה והיא שהואיל
אבל כתובתה. d˙a˙kלתבוע ‰Bb ,‰È‡ ˙Èa ‡È‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿≈»ƒ»»¿À»»

ÌÈL LÓÁÂ ÌÈNÚ „Ú בושה אינה אביה, בבית שהיא שכיון – «∆¿ƒ¿»≈»ƒ
אותה, תבעה ולא שנים וחמש עשרים עברו ואם כתובתה, לתבוע

כמחילה. האלמנה,Ó˙‰שתיקתה –ÔÈÈkÊÓ ‰ÈLBÈ תובעים – ≈»¿∆»«¿ƒƒ
–ÌÈL LÓÁÂ ÌÈNÚ „Ú d˙a˙kמיתתה משעת ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת– ¿À»»«∆¿ƒ¿»≈»ƒ

ק ק ק ק """"א א א א );););); העזר העזר העזר העזר  אבןאבןאבןאבן טור טור טור טור  בעלהשלמה שלמה שלמה שלמה ",",",", מיתת משעת מפרשים: ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).ויש

מפרשים: אחת יש פעם ליתומים להודיע צריכים כלומר –
הכתובה את מוחלים שאין שנים וחמש עשרים שיטהשיטהשיטהשיטהבתוך ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

אם מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).). אלא כתובתה לתבוע יכולים יורשיה שאין הזכרנו, וכבר
על  נשבעה לא אם אבל שמתה. קודם כתובתה על האלמנה נשבעה כן
מוריש  אדם שאין כלום, מכתובתה מקבלים יורשיה אין כתובתה,

לבניו. שבועה

א ה נ ש מ ר ו א ב

"שהיו  מיוחדים, דין בתי היו השני, הבית בימי בירושלים שהיו הדין בתי שאר בין

גזילות" על גזירות ומטילים גוזרים הגזלנים על גזירות גוזרים שהיו כלומר ,

שבממון, בדברים קנסות דיני לדון קבועים והיו חשובים, היו אלו דין בתי קנסות; עליהם

המקדש  שבבית הלשכה מתרומת שכרם נוטלים היו אלה דין בבתי שישבו והדיינים

 קוראים (ויש גזירות דייני שני ידי על שנאמרו בהלכות ברובו עוסק פרקנו –

ההלכות  מן אחדות שכן אבישלום, בן וחנן אדמון בירושלים: שהיו גזילות") "דייני להם:

מסכתנו. מענין הן האלו

ÌBÏLÈ‡ Ôa ÔÁÂ ,ÔBÓ„‡ :ÌÈÏLeÈa eÈ‰ ˙BÊ‚ Èic ÈL¿≈«»≈¿≈»ƒ»«ƒ«¿¿»»∆¬ƒ»
לעיל. שבארנו כמו –ÌÈ„ ÈL ÓB‡ ÔÁ עליו נחלקו שבהם – »»≈¿≈¿»ƒ

להלן, כמפורש גדולים, כהנים ÚL‰בני ÓB‡ ÔBÓ„‡,דברים – «¿≈ƒ¿»
פרקנו. בהמשך כמפורש לו, מודים חכמים היו שלא  

  Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓ,אשתו את ועזב –BzL‡Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿
˙BBÊÓ ˙ÚBz לנכסי יורדים דין שבית היא והלכה דין; בבית – ««¿

אותה  מחייבים אם כאן, שנחלקו אלא מזונות, לה ופוסקים הבעל
מזונותיה. לצרכי כלום לה השאיר לא שבעלה ‡ÓB:שבועה ÔÁ»»≈

ÛBqa ÚMz,בעלה שמת שיוודע לאחר כתובתה, לגבות כשתבוא – ƒ»««
כלום בעלה משל בידה עיכבה שלא בעלה ((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),תישבע כשיבוא או

כלום לה השאיר שלא תישבע מזונות, לה שהשאיר ((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),ויאמר
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‰lÁza ÚMz ‡GÂ.מזונות לגבות באה שהיא בשעה –e˜ÏÁ ¿ƒ»««¿ƒ»∆¿¿
ÌÈÏB„b ÌÈ‰k Èa ÂÈÏÚ דין בית לחברי כנראה, הכוונה, של – »»¿≈…¬ƒ¿ƒ

ה), א, (עיין ÛBqeכהנים ‰lÁza ÚMz :eÓ‡Â בשעה שאף – ¿»¿ƒ»««¿ƒ»«
בשבועה  אלא דין בית ידי על לגבותם יכולה אינה מזונות, תובעת שהיא

כלום. לה הניח לא Ì‰È„kשבעלה ÒÈk‰ Ôa ‡ÒBc Èa Ó‡»««ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ¿≈∆
גדולים. כהנים בני של –Ó‡ ‰ÙÈ :È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa Ó‡»««»»»∆««»∆»«

ÛBqa ‡l‡ ÚMz ‡G ,ÔÁ לתבוע עכשיו באה כשהיא אבל – »»ƒ»«∆»«
שבועה. חייבת אינה מזונות  בית שאין מבואר, בגמרא ברם

שהלך  משעה חדשים שלושה שעברו קודם מזונות לה פוסקים דין
ויוצא. ריקן ביתו מניח אדם אין שחזקה הים, למדינת בעלה

ב ה נ ש מ ר ו א ב
אבישלום. בן חנן שאמר השנייה בהלכה עוסקת משנתנו

Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓ,פרנסה בלא אשתו את ועזב –„ÓÚÂ ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»«
BzL‡ ˙‡ ÒÙe „Á‡ מאת כך על נתבקש שלא עצמו, דעת על – ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿

ממנו, פרנסתה את קיבלה הלואה בתורת לא האשה ואף ««ÔÁבעלה,
ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ :ÓB‡ לשלם חייבים האשה ולא הבעל שלא – ≈ƒ≈∆¿»

על  למזונותיה מעות האשה ממנו לוותה אם ברם, פרנסתה. דמי לו
חובותיה. את לשלם חייב בעלה הרי לו, שתשלם ÂÈÏÚמנת e˜ÏÁ∆¿¿»»

ÚMÈ :eÓ‡Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k Èa,המפרנס –‡ÈˆB‰ ‰nk– ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»««»ƒ
פרנסתה, פירנסה ÏhÈÂעל מתנה בתורת שלא מבעלה, ההוצאות את – ¿ƒ…

הלואה. בתורת Ì‰È„kאלא ÒÈk‰ Ôa ‡ÒBc Èa Ó‡ של – »««ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ¿≈∆
גדולים. כהנים ÔÁ,בני Ó‡ ‰ÙÈ :È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa Ó‡»««»»»∆««»∆»«»»

Èv‰ Ô˜ ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ ÁÈp‰ שהניח לאדם המפרנס הוא דומה – ƒƒ«¿»«∆∆«¿ƒ
שמניח  ומי לתפסו, וקשה לרוץ קל שהצבי הצבי, קרן על מעותיו
את  זה מפרנס איבד וכך מפקירן, הוא הרי הצבי קרן על מעותיו

מעותיו. 
ג ה נ ש מ ר ו א ב

בתביעותיהם  דנה משנתנו אדמון. ידי על שנאמרו בהלכות עוסקות שבפרקנו ג-ט המשניות
בירושה  לזכות באים הבנים שכן הירושה, נכסי לגבי אביהם, מות לאחר ובנות, בנים של

הכתובה מתנאי מזונות תובעות והבנות תורה, מדין   

‰ÚL ÓB‡ ÔBÓ„‡:ואילך זו ממשנה בפרקנו, הנשנים דברים, – «¿≈ƒ¿»
˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ,הירושה בנכסי לחלוק הבנים ובאים – ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מזונות, תובעות »¿ÔÓÊaƒוהבנות
ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L מרובים מאביהם להם שנפלו הירושה שנכסי – ∆«¿»ƒ¿Àƒ

BBf˙הם, ˙Ba‰Â ÌÈLBÈ ÌÈa‰ בנכסי זכאים שהם כפי – «»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
שם  ובגמרא א), (ט, בתרא בבא במסכת גם שנויה משנתנו  אביהם.

שואלים: ב) (קלט, :ומסיקים    

 כלומר הבנות מזונות כדי המספיקים נכסים הם
משנ  באה שלא מכאן, הבנות. שיבגרו עד בנכסים והבנים ללמד תנו

יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות מזון כדי בהם שיש מרובים
התורה, מדין יורשים שהבנים היא, ידועה זו הלכה שהרי ייזונו, והבנות
כבר  ששנינו כמו חכמים, תקנת פי על הכתובה מתנאי ניזונות והבנות

להשמיענו: באה המשנה אלא יא), ד, (לעיל  –
הבנות, שיבגרו עד והבנים הבנות מזונות כדי הם שמספיקים היינו

  עוברים הירושה נכסי שכל כלומר הנכסים, כל את –
הבנים, לרשות  עד או שיבגרו עד אחיהן, ידי על –

כדי  מהנכסים לנו תנו לבנים: לומר יכולות הבנות ואין שיתארסו.
עומדים  הנכסים כל אלא שלכם, יהא והשאר שנבגור, עד מזונותינו

לבנות. מזונות נותנים והם הבנים, ÌÈËÚÓברשות ÌÈÒÎe ובזמן – ƒ¿»ƒÀ»ƒ
בהם  שאין היינו הם, מועטים מאביהם להם שנפלו הירושה שנכסי
מפרש  מברטנורא (והרב הבנות שיבגרו עד והבנים הבנות מזונות כדי

שבגמרא: אחרת דעה לפי בהם שאין – 
   גם לכלול  כדי "פרנסה", לשון ונקט ולבנות; לבנים

– שבמשנתנו. "מזונות" בענין אחרים כלכלה יום יום יום יום צרכי """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין

‰ÌÈÁ˙t),טוב טוב טוב טוב """" ÏÚ efÁÈ ÌÈa‰Â ,eBfÈ ˙Ba‰ כלומר – «»ƒ¿«»ƒ¿«¿««¿»ƒ
נותנים  והשאר שיבגרו, עד הבנות מזון כדי הירושה מנכסי  שמוציאים
הפתחים  על יחזרו שקיבלו, השאר את הבנים שאכלו ולאחר לבנים,
הבנות  מזון כדי אלא הירושה בנכסי אין אם וכן מזונות. להם לקבץ
יחזרו  והבנים שיתארסו, עד או שיבגרו עד מהם ניזונות הבנות בלבד,

הפתחים יזיזיזיז).).).).על יטיטיטיט,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם ÏÈLa((((עייןעייןעייןעיין :ÓB‡ ÔBÓ„‡«¿≈ƒ¿ƒ
?Èz„ÒÙ‰ ÎÊ È‡L של מכוחה יפה הבן של כוחו הלוא כלומר – ∆¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

על  הבן של ידו תהא כאן ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן הבת,
עליו  מרובים, בנכסים לירש וראוי בן שהוא בשביל האם התחתונה?

כאחד ניזונים כולם אלא מועטים? בנכסים ירושתו את ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).להפסיד

ÔBÓ„‡ Èc ˙‡ È‡ ‰‡B :Ï‡ÈÏÓb Ôa Ó‡ נראים כלומר – »««»«¿ƒ≈∆¬ƒ∆ƒ¿≈«¿
אדמון. דברי לי

דברי  להביע בא אלא חכמים, על חולק אינו שאדמון מפרשים, בתוספות
גמליאל  רבן ואף מועטים. בנכסים חכמים שתיקנו התקנה על בלבד תמיהה
אבל  תמיהתו. לדברי אלא התכוון לא אדמון", דברי את אני "רואה שאמר:
היה  לא בלבד תמיהה דברי על שכן נכון, התוספות פירוש שאין כותבים, יש
על  חולק אדמון ודאי אלא אדמון", דברי את אני "רואה אומר: גמליאל רבן

חכמים   ,(המשנה מפרשי (כרוב בארנו אמנם וכך
– כאחד. והבנות הבנים ניזונים מועטים שבנכסים סובר, שאדמון  

 .(ב קח, כתובות – בתוספות אמנם שמוכח (כמו

   



קיי       

          
   

       –     
           

     
‚       –    

–         
   

                      
              

                        
                        

         
                     

                

 

‰lÁza ÚMz ‡GÂ.מזונות לגבות באה שהיא בשעה –e˜ÏÁ ¿ƒ»««¿ƒ»∆¿¿
ÌÈÏB„b ÌÈ‰k Èa ÂÈÏÚ דין בית לחברי כנראה, הכוונה, של – »»¿≈…¬ƒ¿ƒ

ה), א, (עיין ÛBqeכהנים ‰lÁza ÚMz :eÓ‡Â בשעה שאף – ¿»¿ƒ»««¿ƒ»«
בשבועה  אלא דין בית ידי על לגבותם יכולה אינה מזונות, תובעת שהיא

כלום. לה הניח לא Ì‰È„kשבעלה ÒÈk‰ Ôa ‡ÒBc Èa Ó‡»««ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ¿≈∆
גדולים. כהנים בני של –Ó‡ ‰ÙÈ :È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa Ó‡»««»»»∆««»∆»«

ÛBqa ‡l‡ ÚMz ‡G ,ÔÁ לתבוע עכשיו באה כשהיא אבל – »»ƒ»«∆»«
שבועה. חייבת אינה מזונות  בית שאין מבואר, בגמרא ברם

שהלך  משעה חדשים שלושה שעברו קודם מזונות לה פוסקים דין
ויוצא. ריקן ביתו מניח אדם אין שחזקה הים, למדינת בעלה

ב ה נ ש מ ר ו א ב
אבישלום. בן חנן שאמר השנייה בהלכה עוסקת משנתנו

Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓ,פרנסה בלא אשתו את ועזב –„ÓÚÂ ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»«
BzL‡ ˙‡ ÒÙe „Á‡ מאת כך על נתבקש שלא עצמו, דעת על – ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿

ממנו, פרנסתה את קיבלה הלואה בתורת לא האשה ואף ««ÔÁבעלה,
ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ :ÓB‡ לשלם חייבים האשה ולא הבעל שלא – ≈ƒ≈∆¿»

על  למזונותיה מעות האשה ממנו לוותה אם ברם, פרנסתה. דמי לו
חובותיה. את לשלם חייב בעלה הרי לו, שתשלם ÂÈÏÚמנת e˜ÏÁ∆¿¿»»

ÚMÈ :eÓ‡Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k Èa,המפרנס –‡ÈˆB‰ ‰nk– ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»««»ƒ
פרנסתה, פירנסה ÏhÈÂעל מתנה בתורת שלא מבעלה, ההוצאות את – ¿ƒ…

הלואה. בתורת Ì‰È„kאלא ÒÈk‰ Ôa ‡ÒBc Èa Ó‡ של – »««ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ¿≈∆
גדולים. כהנים ÔÁ,בני Ó‡ ‰ÙÈ :È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa Ó‡»««»»»∆««»∆»«»»

Èv‰ Ô˜ ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ ÁÈp‰ שהניח לאדם המפרנס הוא דומה – ƒƒ«¿»«∆∆«¿ƒ
שמניח  ומי לתפסו, וקשה לרוץ קל שהצבי הצבי, קרן על מעותיו
את  זה מפרנס איבד וכך מפקירן, הוא הרי הצבי קרן על מעותיו

מעותיו. 
ג ה נ ש מ ר ו א ב

בתביעותיהם  דנה משנתנו אדמון. ידי על שנאמרו בהלכות עוסקות שבפרקנו ג-ט המשניות
בירושה  לזכות באים הבנים שכן הירושה, נכסי לגבי אביהם, מות לאחר ובנות, בנים של

הכתובה מתנאי מזונות תובעות והבנות תורה, מדין   

‰ÚL ÓB‡ ÔBÓ„‡:ואילך זו ממשנה בפרקנו, הנשנים דברים, – «¿≈ƒ¿»
˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ,הירושה בנכסי לחלוק הבנים ובאים – ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»

למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מזונות, תובעות »¿ÔÓÊaƒוהבנות
ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰L מרובים מאביהם להם שנפלו הירושה שנכסי – ∆«¿»ƒ¿Àƒ

BBf˙הם, ˙Ba‰Â ÌÈLBÈ ÌÈa‰ בנכסי זכאים שהם כפי – «»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
שם  ובגמרא א), (ט, בתרא בבא במסכת גם שנויה משנתנו  אביהם.

שואלים: ב) (קלט, :ומסיקים    

 כלומר הבנות מזונות כדי המספיקים נכסים הם
משנ  באה שלא מכאן, הבנות. שיבגרו עד בנכסים והבנים ללמד תנו

יירשו  שהבנים לבנים, וירושה לבנות מזון כדי בהם שיש מרובים
התורה, מדין יורשים שהבנים היא, ידועה זו הלכה שהרי ייזונו, והבנות
כבר  ששנינו כמו חכמים, תקנת פי על הכתובה מתנאי ניזונות והבנות

להשמיענו: באה המשנה אלא יא), ד, (לעיל  –
הבנות, שיבגרו עד והבנים הבנות מזונות כדי הם שמספיקים היינו

  עוברים הירושה נכסי שכל כלומר הנכסים, כל את –
הבנים, לרשות  עד או שיבגרו עד אחיהן, ידי על –

כדי  מהנכסים לנו תנו לבנים: לומר יכולות הבנות ואין שיתארסו.
עומדים  הנכסים כל אלא שלכם, יהא והשאר שנבגור, עד מזונותינו

לבנות. מזונות נותנים והם הבנים, ÌÈËÚÓברשות ÌÈÒÎe ובזמן – ƒ¿»ƒÀ»ƒ
בהם  שאין היינו הם, מועטים מאביהם להם שנפלו הירושה שנכסי
מפרש  מברטנורא (והרב הבנות שיבגרו עד והבנים הבנות מזונות כדי

שבגמרא: אחרת דעה לפי בהם שאין – 
   גם לכלול  כדי "פרנסה", לשון ונקט ולבנות; לבנים

– שבמשנתנו. "מזונות" בענין אחרים כלכלה יום יום יום יום צרכי """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין

‰ÌÈÁ˙t),טוב טוב טוב טוב """" ÏÚ efÁÈ ÌÈa‰Â ,eBfÈ ˙Ba‰ כלומר – «»ƒ¿«»ƒ¿«¿««¿»ƒ
נותנים  והשאר שיבגרו, עד הבנות מזון כדי הירושה מנכסי  שמוציאים
הפתחים  על יחזרו שקיבלו, השאר את הבנים שאכלו ולאחר לבנים,
הבנות  מזון כדי אלא הירושה בנכסי אין אם וכן מזונות. להם לקבץ
יחזרו  והבנים שיתארסו, עד או שיבגרו עד מהם ניזונות הבנות בלבד,

הפתחים יזיזיזיז).).).).על יטיטיטיט,,,, אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם ÏÈLa((((עייןעייןעייןעיין :ÓB‡ ÔBÓ„‡«¿≈ƒ¿ƒ
?Èz„ÒÙ‰ ÎÊ È‡L של מכוחה יפה הבן של כוחו הלוא כלומר – ∆¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

על  הבן של ידו תהא כאן ומדוע יורשת, אינה והבת יורש שהבן הבת,
עליו  מרובים, בנכסים לירש וראוי בן שהוא בשביל האם התחתונה?

כאחד ניזונים כולם אלא מועטים? בנכסים ירושתו את ((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).להפסיד

ÔBÓ„‡ Èc ˙‡ È‡ ‰‡B :Ï‡ÈÏÓb Ôa Ó‡ נראים כלומר – »««»«¿ƒ≈∆¬ƒ∆ƒ¿≈«¿
אדמון. דברי לי

דברי  להביע בא אלא חכמים, על חולק אינו שאדמון מפרשים, בתוספות
גמליאל  רבן ואף מועטים. בנכסים חכמים שתיקנו התקנה על בלבד תמיהה
אבל  תמיהתו. לדברי אלא התכוון לא אדמון", דברי את אני "רואה שאמר:
היה  לא בלבד תמיהה דברי על שכן נכון, התוספות פירוש שאין כותבים, יש
על  חולק אדמון ודאי אלא אדמון", דברי את אני "רואה אומר: גמליאל רבן

חכמים   ,(המשנה מפרשי (כרוב בארנו אמנם וכך
– כאחד. והבנות הבנים ניזונים מועטים שבנכסים סובר, שאדמון  

 .(ב קח, כתובות – בתוספות אמנם שמוכח (כמו
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א: עמ' מ הגמרא:דף הברייתאּבׁשלמאומבררת של הׂשעיר,הרישא את מעּכב ּפר ְְִִֵֶַַַָָָ
לבאר שיש ּפרמשום מּקּמי לׂשעיר אקּדמיּה השעירּדאי מדם ונתן הקדים שאם - ְְְִִִֵֵַַַַָ

הפר, מדם שם שנתן קודם הבדים ּכלּום,בין ולא עבד העבודה.לא מסדר ששינה כיון ְְַָֹֹ
בסיפאאּלא ששנינו ניהּומה מאי הּפר, את מעּכב אין שעירׂשעיר עבודת מהי - ְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הפר עבודת את לה הקדים שאם נאמר זו עבודה שעל הפר, לעבודת קודם בפנים הנעשית

מעכב. הסדר באופןאילימאאין נאמרו הברייתא שדברי נאמר אם אקּדים- ּדאי ְְִִִֵַָ
ּבפנים ּדׂשעיר מּתנֹות מּקּמי ּבהיכל ּדפר בהיכלמּתנֹות הפר מדם נתן שאם - ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הרי מעכב. הסדר אין הבדים, בין השעיר מדם שנתן קודם הפרוכת ּכתיבעל ְִָ'חּוּקה'
נאמרּבהּו שבפנים במתנות לד)- טז שסדר(ויקרא ללמד עֹולם', לחּוקת לכם זאת 'והיתה ְְְְֶַָָָָֹ

שבחוץ. הפר מתנות את מעכבת השעיר דם נתינת כך ומשום מעכב, לאו,העבודות ֶָָאּלא
באופן ּדפרמדובר מּתנֹות הגרלה,הניתניםּדאקּדים מּקּמי זהּבפנים, שינוי ועל ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

מעכב. שאינו בברייתא ההגרלהּומדסדראנאמר שסדר ומזה מעּכבא,- להוכיחלא יש ְְְְִִַָָֹ
הגרלהשגם ההגרלהעיּקרא עצם מעּכבא,- לא שאףנּמי הסובר ינאי לרבי וקשה ְְְִִַַַָָָָָֹ

מעכבת. ההגרלה יהודה לרבי

הגמרא: הפרלא,דוחה מתנות את הקדים אם מעכב ולכך מעכבת, עצמה ההגרלה לעולם ֹ
מדובר ובסיפא להגרלה. ּדבפנים מּתנֹות הּדאקּדים מּתנֹותדם מּקּמי ּבּמזּבח, פר ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ

הפרוכתּדׂשעיר ועל בשיטתּבהיכל, זו ּדאמרברייתא היא, יהּודה ס.)רּבי (לקמן ְְְְִִִֵַַַָָָָ
מעּכבי, לא ּבחּוץ לבן ּבבגדי הּנעׂשין ולכךּדברים 'חוקה', נאמר לא שעליהם כיון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

לשעיר. הפר מתנות את שהקדים מה מעכב לא

בהיכל, הנעשים בדברים עוסקת שהברייתא לתרץ שייך איך הגמרא: ְָוהאמקשה
קּתני. ׁשּבפנים' ומבארת:'ּבמּתנֹות הגמרא בה חוזרת כך ביאוראּלא,ומשום לעולם ְְִִֵֶֶַָָָָ

השעירים, הגרלת לפני בפנים הפר דם את לתת שהקדים בתחילה, שביארנו כפי הוא הסיפא

משום ינאי, רבי על מהברייתא להקשות שאין אלא מעכבת, אינה שההגרלה מכך להוכיח ויש

לבאר, מּנישאפשר זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו ּדאמר- היא, ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִַַַָָ
סג:) מעּכבא,(לקמן לא השעיר,הגרלה להגרלת בפנים הפר מתנות הקדים אם ולכך ְְְַַָָָֹ

מעכב. הסדר יהודה.אין רבי בשיטת נאמרו ינאי רבי דברי ואילו

לעֹולם אימא, בשיטתואיּבעית זו היאברייתא יהּודה שההגרלהרּבי שסובר ְְְִִִֵֵַָָָָ
מעּכבאמעכבת, לא ּדבסדרא שמבוארּונהי וכמו מעכב ההגרלה סדר אין ואמנם - ְְְְְִִִַָָֹ

לעיל שנתבאר ומטעם הנעשים(לט:)בברייתא, בדברים 'חוקה' נאמר לא יהודה שלרבי

ה אבל מיהאבחוץ, מקוםהגרלה מכל 'אשרמעּכבא,- פעמים שתי הכתוב שנה שהרי ְְְִַַָָָָ
לעכב. בכדי עלה'

שמעון: ורבי יהודה רבי מחלוקת את לבאר עוברת לטעמייהּוהגמרא זהואזדּו ודבר - ְְְְֲַַַ
נחלקו, לשיטתם לא, או מעכב וידוי האם בו ְְַָּדתניא,שנחלקו

ב: עמ' מ המשתלחדף השעיר לגבי י)נאמר טז הּגֹורל(ויקרא עליו עלה אׁשר 'והׂשעיר ,ְֲִֶַַָָָָָָ

עליולעזאזל לכּפר ה' לפני חי שצריךיעמד והיינו, הּמדּברה', לעזאזל אתֹו לׁשּלח ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הברייתא: שואלת במקומו. אחר להביא צריך מת ואם הכפרה, שעת עד חי יהיה שהשעיר

יהיה מתי המשתלחעד חי,השעיר לעמֹוד צריךזקּוק זה, זמן קודם מת שאם ְֲִֶַַַַָָ
הברייתא: משיבה תחתיו. אחר חבירֹולהביא ׁשל ּדמֹו מּתן ׁשעת השעירעד של - ְֲֵֶַַַַָ

התודה לא שעדיין אף על אחר, שעיר להביא צריך אין הדמים, מתן לאחר מת ואם הפנימי,

אֹומר,עליו, ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי חיּדברי שיהיה ויּדּויצריך ׁשעת עד ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
השעירּדברים, בדמי כיפר כבר אם ואפילו אחר, שעיר להביא צריך לכן, קודם מת ואם ְִָ

אין הוידוי לפני השעיר מת אם שאף סובר, יהודה רבי וידוי. בדין שנחלקו נמצא הפנימי.

מעכב. שהוידוי כיון הוידוי, לאחר עד המשתלח השעיר שיחיה שצריך סובר, שמעון ורבי מעכב. אינו שהוידוי כיון אחר, להביא צריך
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

אמורים? דברים במה התורה; מן שבועה חייב הטענה במקצת שהמודה היא, הלכה

והלה  בידך. לי מנה לחברו: האומר כגון התובע, של הטענה ממין היא כשההודאה
ממין  ההודאה אין אם אבל שבועה. חייב הריהו חמישים, אלא בידי לך אין לו: אומר

כור  אלא לו חייב שאינו אומר, והלה חיטים, כור מחברו תובע שאחד כגון הטענה,

אדמון, בדברי הממשיכה משנתנו, ג). ו, שבועות (משנה משבועה פטור הריהו שעורים,

בקנקנים. לו מודה והוא שמן, כדי מחברו בתובע דנה

ÔÓL Èck BÁ ˙‡ ÔÚBh‰ שאמר כגון שמן, כדי מחברו התובע – «≈∆¬≈«≈∆∆
בידך", לי יש שמן כדי "עשרה לו B‰Â„‰לו: –– ÌÈp˜˜aחברו ¿»¿«¿«ƒ
ריקים, כדים אלא לו חייב שאינו –‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ :ÓB‡ ÔBÓ„‡«¿≈ƒ¿»

ÚMÈ ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa כדי" ממנו ותבע הואיל אדמון, שסובר – ¿ƒ¿»««¬»ƒ»«
בכדים  הנתבע לו וכשהודה וכדים, שמן תביעתו במשמעות יש שמן",

שבועה; חייב ולכן הטענה, ממין במקצת הודאה זו הרי ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒריקים,
‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰‡„B‰ BÊ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ שאין סוברים, חכמים – ¿ƒ≈»»ƒƒ««¬»

וכשהודה  הכד, מידת כמלוא בלבד שמן אלא שמן" "כדי במשמעות
והלה  שמן טענו שזה הטענה, ממין הודאתו שאין נמצא בקנקנים, לו
בשעורים, לו והודה חיטים שטענו כמי זה והרי בקנקנים, לו הודה

משבועה. פטור Ècולפיכך ˙‡ È‡ ‰‡B :Ï‡ÈÏÓb Ôa Ó‡»««»«¿ƒ≈∆¬ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÓ„‡.אדמון דברי לי נראים –  «¿
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' מ הגמרא:דף הברייתאּבׁשלמאומבררת של הׂשעיר,הרישא את מעּכב ּפר ְְִִֵֶַַַָָָ
לבאר שיש ּפרמשום מּקּמי לׂשעיר אקּדמיּה השעירּדאי מדם ונתן הקדים שאם - ְְְִִִֵֵַַַַָ

הפר, מדם שם שנתן קודם הבדים ּכלּום,בין ולא עבד העבודה.לא מסדר ששינה כיון ְְַָֹֹ
בסיפאאּלא ששנינו ניהּומה מאי הּפר, את מעּכב אין שעירׂשעיר עבודת מהי - ְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הפר עבודת את לה הקדים שאם נאמר זו עבודה שעל הפר, לעבודת קודם בפנים הנעשית

מעכב. הסדר באופןאילימאאין נאמרו הברייתא שדברי נאמר אם אקּדים- ּדאי ְְִִִֵַָ
ּבפנים ּדׂשעיר מּתנֹות מּקּמי ּבהיכל ּדפר בהיכלמּתנֹות הפר מדם נתן שאם - ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

הרי מעכב. הסדר אין הבדים, בין השעיר מדם שנתן קודם הפרוכת ּכתיבעל ְִָ'חּוּקה'
נאמרּבהּו שבפנים במתנות לד)- טז שסדר(ויקרא ללמד עֹולם', לחּוקת לכם זאת 'והיתה ְְְְֶַָָָָֹ

שבחוץ. הפר מתנות את מעכבת השעיר דם נתינת כך ומשום מעכב, לאו,העבודות ֶָָאּלא
באופן ּדפרמדובר מּתנֹות הגרלה,הניתניםּדאקּדים מּקּמי זהּבפנים, שינוי ועל ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

מעכב. שאינו בברייתא ההגרלהּומדסדראנאמר שסדר ומזה מעּכבא,- להוכיחלא יש ְְְְִִַָָֹ
הגרלהשגם ההגרלהעיּקרא עצם מעּכבא,- לא שאףנּמי הסובר ינאי לרבי וקשה ְְְִִַַַָָָָָֹ

מעכבת. ההגרלה יהודה לרבי

הגמרא: הפרלא,דוחה מתנות את הקדים אם מעכב ולכך מעכבת, עצמה ההגרלה לעולם ֹ
מדובר ובסיפא להגרלה. ּדבפנים מּתנֹות הּדאקּדים מּתנֹותדם מּקּמי ּבּמזּבח, פר ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ

הפרוכתּדׂשעיר ועל בשיטתּבהיכל, זו ּדאמרברייתא היא, יהּודה ס.)רּבי (לקמן ְְְְִִִֵַַַָָָָ
מעּכבי, לא ּבחּוץ לבן ּבבגדי הּנעׂשין ולכךּדברים 'חוקה', נאמר לא שעליהם כיון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

לשעיר. הפר מתנות את שהקדים מה מעכב לא

בהיכל, הנעשים בדברים עוסקת שהברייתא לתרץ שייך איך הגמרא: ְָוהאמקשה
קּתני. ׁשּבפנים' ומבארת:'ּבמּתנֹות הגמרא בה חוזרת כך ביאוראּלא,ומשום לעולם ְְִִֵֶֶַָָָָ

השעירים, הגרלת לפני בפנים הפר דם את לתת שהקדים בתחילה, שביארנו כפי הוא הסיפא

משום ינאי, רבי על מהברייתא להקשות שאין אלא מעכבת, אינה שההגרלה מכך להוכיח ויש

לבאר, מּנישאפשר זו,הא ברייתא ששנה התנא מיהו ּדאמר- היא, ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִַַַָָ
סג:) מעּכבא,(לקמן לא השעיר,הגרלה להגרלת בפנים הפר מתנות הקדים אם ולכך ְְְַַָָָֹ

מעכב. הסדר יהודה.אין רבי בשיטת נאמרו ינאי רבי דברי ואילו

לעֹולם אימא, בשיטתואיּבעית זו היאברייתא יהּודה שההגרלהרּבי שסובר ְְְִִִֵֵַָָָָ
מעּכבאמעכבת, לא ּדבסדרא שמבוארּונהי וכמו מעכב ההגרלה סדר אין ואמנם - ְְְְְִִִַָָֹ

לעיל שנתבאר ומטעם הנעשים(לט:)בברייתא, בדברים 'חוקה' נאמר לא יהודה שלרבי

ה אבל מיהאבחוץ, מקוםהגרלה מכל 'אשרמעּכבא,- פעמים שתי הכתוב שנה שהרי ְְְִַַָָָָ
לעכב. בכדי עלה'

שמעון: ורבי יהודה רבי מחלוקת את לבאר עוברת לטעמייהּוהגמרא זהואזדּו ודבר - ְְְְֲַַַ
נחלקו, לשיטתם לא, או מעכב וידוי האם בו ְְַָּדתניא,שנחלקו

ב: עמ' מ המשתלחדף השעיר לגבי י)נאמר טז הּגֹורל(ויקרא עליו עלה אׁשר 'והׂשעיר ,ְֲִֶַַָָָָָָ

עליולעזאזל לכּפר ה' לפני חי שצריךיעמד והיינו, הּמדּברה', לעזאזל אתֹו לׁשּלח ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הברייתא: שואלת במקומו. אחר להביא צריך מת ואם הכפרה, שעת עד חי יהיה שהשעיר

יהיה מתי המשתלחעד חי,השעיר לעמֹוד צריךזקּוק זה, זמן קודם מת שאם ְֲִֶַַַַָָ
הברייתא: משיבה תחתיו. אחר חבירֹולהביא ׁשל ּדמֹו מּתן ׁשעת השעירעד של - ְֲֵֶַַַַָ

התודה לא שעדיין אף על אחר, שעיר להביא צריך אין הדמים, מתן לאחר מת ואם הפנימי,

אֹומר,עליו, ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי חיּדברי שיהיה ויּדּויצריך ׁשעת עד ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
השעירּדברים, בדמי כיפר כבר אם ואפילו אחר, שעיר להביא צריך לכן, קודם מת ואם ְִָ

אין הוידוי לפני השעיר מת אם שאף סובר, יהודה רבי וידוי. בדין שנחלקו נמצא הפנימי.

מעכב. שהוידוי כיון הוידוי, לאחר עד המשתלח השעיר שיחיה שצריך סובר, שמעון ורבי מעכב. אינו שהוידוי כיון אחר, להביא צריך
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - zekxa(oey`x meil)

`ed edipay weqtd zpeek idn ,le`yl yie,'éç Léà ïa'rnyny ¤¦©
,ig mc`l clepyeäðéð éúî éða àîìò élek eèàmlerd lk ike ± ¨¥¨§¨§¥¥¥¦§

.md mizn ipaàlà,eyexit jk,'éç Léà ïa'rciedi ly epaeléôàL ¤¨¤¦©¤£¦
Búúéîadid,éç éeø÷mzzina miwicve ,xenb wicv didy itl epiide §¦¨¨©

.miig miiexw
:weqtd jynd z` zyxec `xnbd,'ìàöáwî íéìòt áø'epiid ©§¨¦¦©§§¥

äøBzì íéìòBt õa÷å äaéøL.dxez icnel sq`e dAxdy ±àeäå' ¤¦¨§¦¥£¦©¨¦¨§
'áàBî ìàéøà éðL úà äkäiza ipy ztewz lr xabzde gvip ± ¦¨¤§¥£¦¥¨

,xnelk ,'a`en l`ix`' mipeknd ycwndçépä àlLwicvBúBîk ¤Ÿ¦¦©§
äå ãøé àeäå' .éðL Lc÷îa àìå ïBLàø Lc÷îa àléøàä úà äk Ÿ§¦§¨¦§Ÿ§¦§¨¥¦§¨©§¦¨¤¨£¦

éøîàc àkéà ,'âìMä íBéa øBaä CBúa`id dpeekdy exn`y yi - §©§©¨¤¦¨§¨§¦
ìáèe úçðe àcøác éæéæb øáúcipt lry gxw ly zekizg xayy ± ¦§©§¦¥§©§¨§©§©

e .dxeza weqrl ick eixwl mda lahe cxie ,mindéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¦
`id dpeekdy exn`yàåúéñc àîBéa áø éác àøôéñ àðúc± §¨¨¦§¨§¥©§¨§¦§¨

mini mdy] sxegd zenin cg` meia mipdk zxez xtq lk z` dpyy
.[mixvw

xn`py dne :lirl ep`ady weqtd xe`iaa `iig iax ixac jynd
elà ,'äîeàî íéòãBé íðéà íéúnäå'dïééeø÷ ïäéiçaL íéòLø §©¥¦¥¨§¦§¨¥§¨¦¤§©¥¤§¦

,íéúîeli`k mnvr z` miyer mdy epiid ,'dne`n mircei mpi`'e ¥¦
mi`xwp miryxdy di`xde .mi`hege dzind mein mircei mpi`

,mdiiga mb miznøîàpLediwcv lr l`wfgi z`eapa(l `k l`wfgi) ¤¤¡©
,'ìàøNé àéNð òLø ììç äzàå'ecera ediwcv lr `apzdy s`e §©¨¨¨¨¨§¦¦§¨¥

miiexw mdiiga miryxdy itl epiide ,[zn-] 'llg' e`xw miiga
.miznàîéà úéòa éàåmb mizn mi`xwpy gikez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,mdiigaàëäîxn`py ,df weqtn -(e fi mixac)íéãò íéðL ét ìò' ¥¨¨©¦§©¦¥¦
ìL (ét ìò) Bà,'únä úîeé íéãò äLixd ,'znd' znei xn`p recne ©¦§Ÿ¨¥¦©©¥

oiicr dzràlà ,àeä éçzneiàøwéòî únäxak zn didy df - ©¤¨©¥¥¦¨¨
.znk aeyg xak `ed ixd ryx `edy oeik ,xnelk ,dligzn

dyrpdn mircei miznd m` ewlgp `iig iax ipa mby d`ian `xnbd
:miigd oiaàúééø÷ì ÷eôð àéiç éaø éðawqrzdl mixtkl e`vi ± §¥©¦¦¨¨§¦§¨¨

,mdizecyaeäééãeîìz eäì øwéià,mcenlz mdn gkyp ±à÷ eåä ¦©©§©§©§£¨
déøekãàì éøòöî.ea xkfidl mnvr z` mixrvn eid ±ãç déì øîà §©£¦§©§¥£©¥©

`iig iax ipandéøáçì,[eig`l-]àøòö éàäa ïeáà òãércei m`d ± §©§¥¨©£§©©£¨
.epl yiy df xrva epia` dzrCãéà déì øîà,xg`d el aiyd ± £©¥¦¨

òãé àðî,rci okidn ±áéúë àäå[xn`p ixde-](`k ci aei`)eãaëé' §¨¨©§¨§¦¦§§
,'òãé àìå åéðá,jkn rci `l ,micaekn znd ly eipa eidi m` mby ¨¨§Ÿ¥¨

.miigd oia dyrpdn mircei miznd oi`y rnynCãéà déì øîà± £©¥¦¨
,[oey`xd g`d epiidc] xg`d eaiydåok` m`dòãé àì,epxrva §Ÿ¨©

áéúë àäåznd lr xn`p ixde -(ak ci my)áàëé åéìò BøNa Cà' §¨§¦©§¨¨¨¦§¨
÷çöé éaø øîàå ,'ìáàz åéìò BLôðå,df weqt xe`iaaänø äL÷ §©§¨¨¤¡¨§¨©©¦¦§¨¨¨¦¨

[xyaa zlke`d zrlez-]èçîk únìzxwecd,éçä øNáazndy ©¥§©©¦§©©©
.mlera dyrp dn rcei zndy rnyn ,eteba dyrpa ygéøîà- ¨§¦

,ef di`x zegcl daiyid ipa exn`éòãé eäãéc àøòöa,mteb xrva ± §©£¨¦§¨§¦
la` ,miznd mircei ,dnixd zviwr oebkéòãé àì àðéøçàc àøòöa§©£¨§©£¦¨Ÿ¨§¦

.mircei mpi` mixg` ly mxrva ±
oia dyrpd z` mircei miznd m`d oecipa weqrl dkiynn `xnbd
.dyrpd z` mircei mdy d`xp odny zei`x dnka dpce ,miigd

:`xnbd zl`eyàìå,miigd oia dyrp dn miznd mirceiàéðúäå §¨§¨©§¨
,`ziixaaäðMä Làø áøòa éðòì øðéc ïúpL ãçà ãéñça äNòî©£¤§¨¦¤¨¤¨©¦¨§¨¦§¤¤Ÿ©¨¨
øBva éðLaú,[xweia oefnde d`eazde minyb oda ecxi `ly mipy-] ¦§¥©¤
ezèéð÷äå[ezxrive ezqirkde-]BzLàzzl el did `ly ,jk lr §¦§¦©¦§

,el`k zeyw mipya dfk mekq iprlCìäå,jk iptn ezianúéáa ïìå §¨©§¨§¥
úBçeø ézL òîLå ,úBøáwäzezn zecli izy lyBæì Bæ úBøtñnL ©§¨§¨©§¥¤§©§§

.[cgi zexacny-]àãç äøîà[zg`-]éàBa ,ézøáç ,dzøáçì ¨§¨£¨©£¤§¨£¤§¦¦
ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòa èeLðådpikyd oiay dvignd-] §¨¨¨§¦§©¥£¥©©§

[mexn `avlúeðòøet äîdidiy meid exfbdì äøîà .íìBòì àa ©§¨¨¨¨¨§¨¨
äìBëé éðéà ,dzøáçmeyn ,jnr `ealìL úìöçîa äøeá÷ éðàL £¤§¨¥¦§¨¤£¦§¨§©§¤¤¤

àéä äëìä .éì éøîà úòîBL zàM äîe ,zà éëì àlà ,íéð÷̈¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦¦¨§¨¦

éøBçàî zòîM äî ,ézøáç ,dzøáç dì äøîàå ,äàáe äèLå§¨¨¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©©§¥£¥
äðBLàø äòéáøa òøBfä ìkL ézòîL ,dì äøîà .ãBbøtäonfa ± ©©§¨§¨¨¨©§¦¤¨©¥©¦§¦¨¦¨

,oey`xd mybdãøa,jk xg` cin zcxl cizryä÷ìî[lwlwn-] ¨¨©§¤
,BúBà.exaey cxade dywzn `ed ixd rxfp xaky dnyàeä Cìä̈©

äiðL äòéáøa òøæårxfd ,cxad cxi xy`k f`e ,ipyd mybd onfa ± §¨©¦§¦¨§¦¨
,ä÷ì Blek íìBòä ìk ìLe dywzp xaky itl,eze` xay cxad ¤¨¨¨¨¨

rxfd eli`e,ä÷ì àì BlL.jx oiicr didy itlCìä úøçàä äðMì ¤Ÿ¨¨©¨¨¨©¤¤¨©
ciqg eze` aeyúBçeø ézL ïúBà òîLå ,úBøáwä úéáa ïìå§¨§¥©§¨§¨©¨§¥

àãç äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL[zg`-]èeLðå éàBa ,dzøáçì ¤§©§¦¨§¨£¨©£¤§¨¦§¨
äøîà .íìBòì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòä¨§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨¨§¨
äøeá÷ éðàL ,äìBëé éðéà ,Cì ézøîà Ck àì ,ézøáç ,dì̈£¤§¦Ÿ¨¨©§¦¨¥¦§¨¤£¦§¨
éøîàå éàBa úòîBL zàM äîe ,zà éëì àlà ,íéð÷ ìL úìöçîa§©§¤¤¤¨¦¤¨§¦©§©¤©§©©¦§¦§¦
zòîL äî ,ézøáç ,dzøáç dì äøîàå ,äàáe äèLå äëìä .éì¦¨§¨§¨¨¨¨§¨§¨¨£¤§¨£¤§¦©¨©©§
,äiðL äòéáøa òøBfä ìkL ézòîL ,dì äøîà .ãBbøtä éøBçàî¥£¥©©§¨§¨¨¨©§¦¤¨©¥©¦§¦¨§¦¨

ïBôcLokn xg`l `eal cizry,BúBà ä÷ìîz` dwln oetcydy ¦¨©§¤
.dkenqd driaxa aexwn df rxfpy jxdCìä`edäòéáøa òøæå ¨©§¨©¦§¦¨

,äðBLàøf`e ,cala dipy driaxa erxfy miyp`d x`y znerl ¦¨
rxfd ,oetcyd `a xy`k,ócLð Blek íìBòä ìk ìL,jx didy itl ¤¨¨¨¦§©

årxfd,ócLð àì BlL.dywzp xaky itlì äøîàéðtî ,BzLà B §¤Ÿ¦§©¨§¨¦§¦§¥
ã÷zLà äîrxfd dxary dpya -ä÷ì Blek íìBòä ìk ìLcxaa ¨¤§¨©¤¨¨¨¨¨

årxfdä÷ì àì ElL,eaåéLëòårxfdócLð Blek íìBòä ìk ìL §¤§Ÿ¨¨§©§¨¤¨¨¨¦§©
årxfddì çñ .ócLð àì ElLz`,eìlä íéøácä ìkoze`n rnyy §¤§Ÿ¦§©¨¨¨©§¨¦©¨

.wefip `le rxf odixac it lrye dpy dze`l xfbpy dn zegex izy
eøîà,[dyrnd jynd did dfy extiq-]íéèòeî íéîé eéä àì`l ± ¨§Ÿ¨¨¦¨¦

,hren onf elit` slgãéñç BúBà ìL BzLà ïéa äèè÷ äìôpL ãò©¤¨§¨§¨¨¥¦§¤¨¦
äáéø dúBà ìL dnà ïéáedixac z` ciqgd rnyy dzny dcli - ¥¦¨¤¨¦¨

f`e ,zexawd ziaadì äøîà,m` dze`l ciqg eze` ly ezy`éëì ¨§¨¨§¦
Càøàåz`úøçàä äðMì .íéð÷ ìL úìöçîa äøeá÷ àéäL Cza §©§¥¦¥¤¦§¨§©§¤¤¤¨¦©¨¨¨©¤¤

aeyCìäciqg eze`ïúBà òîLå ,úBøáwä úéáa ïìåizyúBçeø ¨©§¨§¥©§¨§¨©¨
dì äøîà .Bæ íò Bæ úBøtñnL,dzxagl zg`déàBa ,ézøáç ¤§©§¦¨§¨¨£¤§¦¦

.íìBòì àa úeðòøet äî ãBbøtä éøBçàî òîLðå íìBòa èeLðå§¨¨¨§¦§©¥£¥©©§©§¨¨¨¨
L íéøác ,éðçépä ,ézøáç ,dì äøîàepxaicðéáì éðéaøák C ¨§¨¨£¤§¦©¦¦¦§¨¦¤¥¦§¥¥§¨

.íéiçä ïéa eòîLð¦§§¥©©¦
:`xnbd zniiqnéòãé àîìàmixacdn mircei mizndy gken ± ©§¨¨§¦

:`xnbd dgec .miigd oia mixn`pdáéëL àðéøçà Léðéà àîìéc¦§¨¦¦©£¦¨¨¥
æàåeäì øîàå ìé.eiiga rnyy dn odl xtiqe ,zn xg` mc` `ny ± §¨¥§¨©§

òîL àz,miigd oia dyrpd z` mircei mizndy jkl zxg` di`x ¨§©
dézëéætLeà éab éæeæ ãé÷ôî äåä éøéòæceizern z` ciwtn did ± ¦§¥¦£¨©§¦¥©¥§§¦§¥

,oqk`zd day `ipqk`d zlra lv`áø éáì ìéæàå éúàc ãòcr ± ©§¨¥§¨¥§¥©
,yxcnd zian xfge jldyäáéëLokid rci `le dy` dze` dzn - §¦¨

.zerndúåî øöçì døúa ìæà.zexawd zial dixg` jld ±øîà £©©§©©£©¨¤£©
àëéä éæeæ ,dì.od okid izern ±ézezî eäðéì÷L ìéæ ,déì äøîà ©¥¥¨¨§¨¥¦§©¦§¦¥

ïìt Ceãa àMãc àøBpö(á)ziad gzt xeg zgzn oze` leh jl ± ¦¨§©¨§§¨
,ipelt mewnay [ea aaeq ziad zlc xivy xegd epiidc]dì àîéàå§¥¨©

ànéàìy ,in`l xn`zy jywa` cere ±éàzáeâå éà÷øñî éì øcLz §¦¨§©©¦©§§©§§©
øçîì àéúàc àúéðìt éãäa àìçeëcily wxqnd z` il glyzy ± §§¨©£¥§¨¦¨§¨§¨¦§©

.dxeawl xgn d`ad zipelt mr ,ily legkd ly zxtetyd z`e
:`xnbd zxne`éòãé àîìàoia dyrpd z` mircei mizndy gken ± ©§¨¨§¦

gd:`xnbd dgec .xgn zenze zqqeb zipelt dze`y drciy ,mii
eäì æéøëîe íéã÷ äîec [àîìc]j`lnd `edy ,dnec `ny ± ¦§¨¨¨¥©§¦§

okle ,ipelt `eai dzr ik mdiptl fixkne micwn ,miznd lr dpennd
.mircei mpi` ok` miigd oia miyrpd mixacd x`y la` ,z`f drci

òîL àz,miigd oia dyrpd z` mircei mizndy zxg` di`x ¨§©
éîúéc éæeæ déab éã÷ôî à÷ eåä ìàeîLc äeáàcl`eny ly eia` ± ©£©¦§¥£¨©§§¥©¥¥§©§¥

,minezi ly zern elv` miciwtn eidìàeîL äåä àì déLôð çð ék¦¨©§¥Ÿ£¨§¥
déabiabl xac eia`n rny `le ,elv` l`eny did `l xhtpyke ± ©¥

,jky oeik .odilral oxifgdl rci `l ok lre ,od okid el` zerneåä£
éîúéc éæeæ ìéëà øa déì eø÷ à÷ly oa' ,l`eny z` mipkn eid ± ¨¨¥©¨¥¥§©§¥
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eznyקיח in` cenr hi sc ± iyily wxtzekxa

.éòãé àìã ã"ñ éàå:`tebc `xrv `l` melk oipian oi`.úîä øçà øôñîä:ezzin xg` zn ly ezepba.àììèî àéð÷:bbd on ltp cake lecb dpw.àììè:bb

.äéçåîã à÷ðøà:ea gpen gendy qik.íúåì÷ì÷ò íéèîäålr xzei mzeaeg z` mirixknde mzelwlwr mihnde dil jinqe miaehl 'd daihd aizk dipin lirl

:daeg skl mzehdl mzeikf.ïåàä éìòåô úà 'ä íëéìåé:mpdibl.úåîå÷î ã"ëá`ly itl axd ceakl zenewn c"ka mc` ipa minkg ecpy epivn rnyn `zyd

:maxl ceak e`yp.øîåà äéä àåä:zeicr zkqna l`lldn oa `iawr.ïé÷ùî ïéà:dxzqpe dlra dl `piw m`.úøåéâä úà àìxacna) dyxta xen` l`xyi ipac

:xxgeyn care xb zy`l hxt (d

.úéîëøëá:dnewn my lr e` dny jk

.äå÷ùä àîâåãmd mdl minec eidy lr

eipa ipan oeilha`e dirny eidy dewyd

oiwfpd wxta oihiba opixn`ck aixgpq ly

:(:fp sc).äãåäé 'øipzwc lirlc` bilt

:`iawr z` ecpy.úìòðð äøæò ïéàù
ixry eidy (:cq sc) migqtc 'd wxta

lk ly migqt oihgeyyk milrpp dxfrd

:zezk 'ba hgyp gqtdy zke zkìë ìò
.ìàøùéá íãàzlrpp dzidyk xnelk

did `l dtl dt d`lnzpyk epiide mdilr

`hg z`xie dnkga aeyg mc` mleka

:`iawrk.÷ô÷ôù êåðç ïá øæòìàlflif

mixfebd t"r xary axd ceakl inp epiide

:micid lr.äúà éðåç àìîìà`viy

:zeaiygae dlecba jnyäúà êéøö
.úåãðúäìlr mewnd iptl gixhdy itl

minrt dnk izl`y jk `l minyb wqr

:`ed axd ceak mewnd ceake.àèçúî
eia`l `ehgl eala lwp `heg oeyl

:eze`z lr egixhdle.íéñìå÷îmiielv

odileqxwe odirxk oileze oinly odyk

edxew jk my lre cetya ozeaiaq mdiaxwe

raeke mbxznck oiiefn oeyl `edy qlewn

`qlewe (fi ` l`eny) ey`x lr zyegp

:`ygpc.íéçñô éìéìáedlevy gqtl xkf

zeny) eaxw lre eirxk lr ea xn`py mly

:eaxw mre eirxk mr xnelk (aiéðøæåâ
.éåãð êéìòexq`y axd ceakl inp epiide

lik`dl aexw `edy itl xacd z` minkg

xeaq d`exdy uega miycw l`xyi z`

:gqt myl eyicwdy.úåéìåç åëúçxepz

zlgze lhlhne ilkk ieyr `edy qxg ly

x`yk oyaka etxvne hihd on eziixa

dvizp aezkd ekixvd `nhp m`e zexcw

aiaq aiaq ekzgy df oipra evzp m`e

leg ly hiha exaige xfge zelebr zeilegk

xdhn xfril` iax `ilegl `ileg oia

sxyp `ly qxg ilkk cer epi`y zinler

:oi`nhn minkge oyaka.éàðëòëdf ygpk

:dlebra envr jxeky.úåøäè ìëeyrpy

iax dide exie`a erbpy e` df xepza

:metxy mde oxdhn xfril`.åäåëøáåitl

opixn`ck df xaca welgl c`n daxdy

:(:hp sc) adfd wxta `rivn `aaaéåãð
.ïðú àì 'éðúîá`ziixaa edekxac `d

:dl ipzc `ed.àúìéîì àúìéî äîãî
cigid wlgpy oizipzna d`xy mewn lk

on cg` e` dlecb zwelgn miaxd lr

epnid lecb cbpk dyw xacny minkgd

:iecp o`k did ie`x xne`úà ïéàéöåî ïéà
.úîä:exawl.òîù úàéø÷ì êåîñitl

:d`ixwd on oilhaznyìèåî úîä ïéà
.íäéðôìoicitqn mde xg` ziaa zndy

:xg` cvl oezpy oiyxtn yie o`k eze`

.íîåãå áùåé àåäå:la`d.éëä øîéîì
:rxtd rnync ipnn zrxtp `l
äàåøä

'éôàepiide .l`xyi lr melyy drya

iievp`l ez` `lc ezzin xg`l

rnyn `kdn mzepba mixtqnd icda

:dzin xg`l ixii`c

àîâåãdzidy itl i"yxt .dewyd

oke mixb eidy mzenk zxeib
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - zekxa(ipy meil)

:`xnbd zxne`Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dler m`e ±àìc §¦©§¨©§¨§Ÿ
éòãé,miigd oia dyrpdn mircei mpi` mizndy ±éàî eäì øîà ék ¨§¦¦¨©§©
éåäiax jk yxit cvike ,z`f mdl xn`iy jka zlrezd `id dn ± ¨¥

xaeq `ed s`e ,ozpei iax ea xfgy jgxk lr .weqtd z` ozpei
.miigd oia dyrpdn mircei mizndy

:`xnbd zl`eyéòãéc éàî àlàmircei md ok`y xn`z dn `l` ± ¤¨©§¨§¦
ok m` ,miigd oia dyrp dneäì øîéîì déì änìdynl el dnl ± ¨¨¥§¥©§

.mdl reci xak xacdy xg` ,ux`d z` eyak mdipay mdl xnel
df did ,mdl xn`ie jliy dynl d"awd xn`y dn :`xnbd daiyn

ickàúeáéè déì é÷eæçàì[daeh el ewifgiy-]äLîì.ef drced lr §©§¥¥¥¨§Ÿ¤
:miigd oia dyrpdn miznd zrici oipra cer dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦

øtñîä ìk ,÷çöéi`pb ixac,ïáàä éøçà øtñî elàk ,únä éøçà ¦§¨¨©§©¥©£¥©¥§¦§©¥©£¥¨¤¤
.melk jka oi`yéøîàc àkéàmeyn `ed xacd mrhy exn`y yi ± ¦¨§¨§¦

éòãé àìc,eixacl zernyn oi` jkle eixacn mircei miznd oi`y ± §Ÿ¨§¦
éøîàc àkéàåexn`y yie ±éòãéc,eixacn mircei md mpn`y ± §¦¨§¨§¦§¨§¦

emewn lkneäì útëéà àì.melk df oi` eli`k ok lre jka [mdl-] Ÿ¦§©§
:`xnbd dywnéðéàjk ok` m`d ±mircei miznd oi`y ,`ed ¦¦

,jka mdl ztki` `ly e` mdixg` mixtqnyàäå[ixde-]áø øîà §¨¨©©
ìàeîL øîc déøúa àúléî éòzLéà ãç ,àttezepba xaic cg` ± ¨¨©¦§©¦¦§¨©§¥§©§¥

,ezen ixg` l`eny xn lyàììhî àéð÷ ìôðelecb dpw ltpe - §©©§¨¦©§¨
,bbdn cakedéçBîc à÷ðøàì àòæáe`vnp gendy qikd z` rwae ± ©§¨§©§§¨§¥

ok lre ,jk lr citwn `ede eixg` mixtqny rcei zndy ixd .ea
:`xnbd zvxzn .l`eny ly ezepba xaicy lr mc` eze` yprp

ïðaøî àáøeö éðàL,mkg cinlz dpey ±éøa àLãe÷còáz àeä C ©¥§¨¥©¨¨§§¨§¦¨©
déø÷éaxtqnd z` yiprne ,eceak z` raez `ed jexa yecwdy ± ¦¨¥

ixacn el ztki` `ly e` jka rcei epi` envr zndy s` ezepba
.mc` eze`

:minkg icinlz ceak oiprae df oipra cer,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦
,íéîëç éãéîìz ìL ïúhî øçà øtñîä ìkmzepba xacn `edy ¨©§©¥©©¦¨¨¤©§¦¥£¨¦

oeiky aeygl el did xy` zgz ,eyry zexiar xne`e ezny xg`
,jk lr daeyz eyr i`ce minkg icinlz mdyípäéba ìôBðlr ¥©¥¦¨
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ly 'mzelwlwr mihn'l eli`e ,mixyile miaehl aihi d"awd ,xnelk¥
iyrn z` mdixaca mirixkne mihnd xnelk ,mixyide miaehd

,daeg skl miwicveléôàz`f miyer mdyL äòLaezn xak £¦§¨¨¤
didi okly miwicvd,ìàøNé ìò íBìMcer mileki mpi` miwicvdy ¨©¦§¨¥

ok it lr s` ,mnr aixl,ïåàä éìòBt úà 'ä íëéìBéyecwd raziy ¦¥¤£¥¨¨¤
mr mzepba mixtqnd z` jileie miwicvd ly mpealr z` `ed jexa

.mpdibl miryxd
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íBia åéøçà,`ed ryx oiicry xeaqläáeLz äNò ànLlr ©£¨©¤¨¨¨§¨

:`xnbd dywn .xary dxiardCzòc à÷ìñ 'ànL'lr dlri ike ± ¤¨©§¨©§¨
.`ed i`ce `ldy ,daeyz dyr `ny wtq `l` df oi`y jzrcàlà¤¨

y `ziixad ixaca dibdl yiäáeLz äNò éàcåjkle ,ezxiar lr ©©¨¨§¨
.eixg` xdxdz l`

:`xnbd zxne`éléî éðäåixg` xdxdl oi`y epxn`y el` mixace - §¨¥¦¥
`hg xy`k `l` mpi` ,dxiar xaer ede`xy mkg cinlzíéøáãa¦§¨¦

BôeâaL,calaìáà`hg xy`kàðBîîaoebk ,[oennay zexiara-] ¤§£¨§¨¨
xdxdl xzene daeyz dyry xnel liren oi` ,exiag oenn lfby

eixg`déøîì øcäîc ãòoi`y ,eilral oennd z` xifgiy cr ± ©§©§©§¨¥
oennd zayd `la dliren daeyzd.
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,md el`e ,axd ceak lr micpnya ìæìæîäepwizy minkg zpwz ©§©§¥§

íéãé úìéèð,zt zlik` mcewéãéîìz ìL ïúhî øçà øtñîäå §¦©¨©¦§©§©¥©©¦¨¨¤©§¦¥
,íéîëç,ozzin xg` minkg icinlz dpbn `edy ,xnelkñéânäå £¨¦§©¥¥
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axd ceak lr micpn oic ziay mixacd oia llkp `ed s`e ,eceaka

d ceak `ed mewnd ceaky itl.ax
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àéä éàî ,íéîëç éãéîìz ìL.`id dpyn efi` ±ïðúcdpynazeiecr) ¤©§¦¥£¨¦©¦¦§©
(e"n d"t,l`lldn oa `iawr ixac oiaïé÷Lî ïéà ,øîBà äéä àeäin ¨¨¥¥©§¦
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.exzqpe odl `piwe l`xyil e`yipyïé÷Lî ,íéøîBà íéîëçå.oze` ©£¨¦§¦©§¦
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,íéìLeøéa úøøçeLî äçôL,dxzqpe dl `piwe l`xyil z`ype ¦§¨§§¤¤¦¨©¦
ycwnd zial d`iadeäe÷Läåit lr dwceal ick dheq in mipdkd §¦§¨

ly mz`xedíäì øîàå .ïBéìèáàå äéòîLeidy oeikn ,`iawr §©§¨§©§©§§¨©¨¤
oeilha`e dirnyàîâec,dzenk mixb eidy ,dl minec xnelk ,dly §¨

ok lr,äe÷Lä`le ,mixenb mil`xyik mixbd z` aiygdl evxy ¦§¨
.zxxgeyne zxeib miwyny myn gikedl oi`e ,oick eyreäecðå§¦

xn`e mzen ixg` oeilha`e dirny ly mceaka lflfy lr ,`iawrl
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,iecipd el,BðBøà úà ïéc úéa eì÷ñåoic zia eiecipa zndy itl §¨§¥¦¤£
.epex` z` milweq
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éìò úøBt ïa ,óñBé úøBt ïa" :áéúëc ,àLéa àðéò déa àèìL̈§¨¥¥¨¦¨¦§¦¥¨¥¥¨£¥

."ïéò éìBò" àlà ,"ïéò éìò" éø÷z ìà :eäaà éaø øîàå ,"ïéò̈¦§¨©©¦©¨©¦§¥£¥¨¦¤¨¥¨¦

éaø,"õøàä áø÷a áBøì ebãéå" :àëäî ,øîà àðéðç éaøa éñBé ©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¨§¦§¨§¤¤¨¨¤

,íäa úèìBL òøä ïéò ïéàå íäéìò ïéqëî íéî íiaL íéâc äî©¨¦¤©¨©¦§©¦£¥¤§¥©¦¨©¤¤¨¤

,àîéà úéòa éàå .íäa úèìBL òøä ïéò ïéà óñBé ìL Bòøæ óà©©§¤¥¥©¦¨©¤¤¨¤§¦¨¥¥¨

:Ba úèìBL òøä ïéò ïéà BlL BðéàM änî ïeæì äúöø àlL ïéò©¦¤Ÿ¨§¨¨¦©¤¥¤¥©¦¨©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - zekxa(iyily meil)

,äåöî úîì àeä ànhî ìáàzeixad ceak `edy znd ceaky ixd £¨¦©¥§¥¦§¨
,dywe .dxez xac dgecéànàiptn devn znl `ed `nhp recn - ©©

,dxez xac dgece ,zeixad ceakàîéì,xn`p -ïéàå äîëç ïéà' ¥¨¥¨§¨§¥
,''ä ãâðì äöò ïéàå äðeázenk ,zeixad ceak z` el` zeevn egcie §¨§¥¥¨§¤¤

.ecbaa mi`lk `vend oiprl epxn`y
:`xnbd zvxzníúä éðàLceaky ,`ziixaa my xacd dpey - ©¥¨¨

meyn ,dline gqt zeevn dgec zeixad,'BúBçàìå' áéúëcepcnll ¦§¦§©£
.`nhidl eaiign znd ceaky

:`xnbd zl`eydpéî øîâéìåzeixad ceaky 'ezeg`le'n cnlpe - §¦§©¦©
daiyn .weya ecba z` heytl jixv `di `le ,mixeqi` dgec

:`xnbdéðàL äNòz ìàå áLxac xwer epi`yk xacd dpey - ¥§©©£¤¨¦
,eil`n xwrp dxez xace enewna ayei `l` ,mici dyrna dxez
dgec zeixad ceaky epcnl 'ezeg`le'ne .micia dxez xac xwerdn
,'dyrz l`e ay'a dyrp mlehiay dline gqt enk zeevn miiwln
,micia dxez xac jka xwery mi`lk yaell dfn cenll oi` la`

.zeixad ceak iptn xeqi`d dgciy¨
exqny meyn xzei milern eid mipey`xd zexecay d`ian `xnbd

:myd yeciw lr mytpàðL éàî ,ééaàì àtt áø déì øîà£©¥©¨¨§©©¥©§¨
àqéð eäì Léçøúàc íéðBLàømipey`xd zexecd mipey dna - ¦¦§¦§©¦§¦¨

,miqip mdl eygxzdyàqéð ïì Léçøúî àìc ïðà àðL éàîedne - ©§¨£¨§Ÿ¦§©¦¨¦¨
.miqip epl miygxzn `ly epgp` mipeyééBpz íeMî éàmeyn m` - ¦¦©¥
ixd ,mcenila milecb mipey`xd eidyééBpz élek äãeäé áøc éðLa¦§¥§©§¨¥©¥

äåä ïé÷éæðaoiwifp xcqa did mcenil lk dcedi ax ly eizepya - ¦§¦¦£¨
`xnbd lka mi`iwa eid `le ,[`xza `aae `rivn `aa `nw `aa]

,mixcq rax` lyéøãñ àzéL ïðépúî à÷ ïðàåmipey ep` eli`e - ©£¨¨§©¥©¦¨¦§¥
.mixcq dyyd lk z`åixdy ,cerïéö÷Bòa äãeäé áø éèî äåä éë §¦£¨¨¥©§¨§¨¦

dpey dide ,oivwer ipic cenll ribn dcedi ax didyk -äMàä'¨¦¨
dì éøîàå ,'äøãwa ÷øé úLáBkLef dpynl ribdy mixne` yie - ¤¤¤¨¨©§¥¨§¨§¦©

(`"n a"t oivwer),ïäéôøèa ïLákL íéúéæ'[odly oilrd mr-],'íéøBäè ¥¦¤§¨¨§©§¥¤§¦
øîà,mixedh mdy mrhd dn rci `lyk ,xne` did -áøc úBéeä £©©¨§©

àëä àðéæç à÷ ìàeîLezeibeqk zexeng zeibeq o`k d`ex ip` - §¥¨¨¥¨¨¨
ilr dyw el` zeipyn mrh ,xnelk ,l`enye ax mda miwqer eidy
,`xnbd lka mda miywzn izeax l`enye ax eidy zeipynd lkk

àúáéúî øñéìz ïéö÷Bòa ïðépúî à÷ ïðàåzkqn mipey ep` eli`e - ©£¨¨§©¥©§¨¦§¥©§¦¨¨
mipt dxyr ylya oivwerep` miticr ok m`e ,ahid da mi`iwae

.mipey`xd zexecdn cenilaéìL äåä ék äãeäé áø eléàåãç ó §¦©§¨¦£¨¨¥©
déðàñîmeyn zg` lrp uleg dcedi ax didyk ok it lr s`e - §¨¥

,iEpiràøèî éúàz` uelgl witqdy mcew minyb micxei eid cin - ¦¨¥¦§¨
,zxg`d lrpdïéLôð ïðéøòöî à÷ ïðàå,epnvr mixrvn ep`e - ©£¨¨§©£¦©©§¦

ïðéçåö à÷ çåöîe,dlitza migeeve -ïa çbLîc úéìåin oi`e - ¦§¨¨©§¦©§¥§©§©¨
.epzlitz z` lawl epa gibyny

déì øîà,`tt axl iia`úMeãwà eäééLôð éøñî à÷ eåä éàn÷ £©¥©¨¥£¨¨§¦©§©§©§©

íMä,myd yeciw lr mytp mixqen eid mipey`xd zexec -àì ïðà ©¥£¨Ÿ
íMä úMeãwà ïéLôð ïðéøñîlr epytp mixqen ep` oi` ep` eli`e - ©§¦©©§¦©§©©¥

.mdl eyrpy enk miqip epl eyriy mikef ep` oi` jkle ,myd yeciw
àä ékdyrnd enk -úéúek àéääì dééæç äáäà øa àcà áøc ¦¨§©©¨©©£¨©§¥§©¦¦

à÷eLa àzìaøk àLéáì úåäcdzidy zg` zizek d`xy - ©£¨§¦¨©§©§¨§¨
e drhe ,weya aeyg cba zyael,àéä ìàøNé úác øáñedéòø÷ í÷ §©§©¦§¨¥¦¨©§¥

dpéî,dilrn cbad z` rxwe mw -àéä úéúeëc àúléî éàìbà- ¦©¦§©¦§¨§¦¦
,`id zizeky xacd dlbzp seqaleäeîéiLdzya inc z` enye - ©§¨

dì øîà .éæeæ äàî òaøàadad` xa `c` axdéì äøîà ,CîL äî §©§©§¨¥£©©¨§¨¨§¨¥
,zizek dze`dì øîà .ïeúî,dad` xa `c` axòaøà ïeúî ïeúî ¨£©©¨¨©§©

àéåL éæeæ äàîmyd xnelk ,fef ze`n rax` dey oezn cere oezn - §¨¥©§¨
oeyl `ed 'oezn'y ,fef miz`n minrt izy mlyl il mxb dly

.miz`n
:mipey`xd zexec ly mzlecb oiprn cer d`ian `xnbdìcéb áø©¦©

äìéáèc éøòMà áéúéå ìéæà à÷ äåäc ìéâø äåädid lcib ax - £¨§¦©£¨¨¨¥§¨¥©©£¥¦§¦¨
e ,dliahd zia xrya zayle zkll libxéëäå eìéáè éëä eäì øîà̈©§¨¦§¦§¨¦

eìéáè.elahz jke elahz jk mdl xne`e miypl dxen dide -éøîà §¦¨§¦
ïðaø déì,minkgd el exn` -òøä øöiî øî éôzñî à÷ àìike - ¥©¨¨Ÿ¨¦§§¥©¦¥¤¨©

,rxd xvin `xi eceak oi`eäì øîà,lcib axé÷à÷ ék éàtàa ïééîc £©§©§¨§©©¦¨¥
éøeéç.xedxda oda lykp ipi`y ,mipal mifee`k ipira od zenec - ¦¨¥

äìéáèc éøòMà áéúéå ìéæà à÷ äåäc ìéâø äåä ïðçBé éaøiax - ©¦¨¨£¨§¦©£¨¨¨¥§¨¥©©£¥¦§¦¨
,dliahd zia xrya zayle zkll libx did opgeiï÷ìñ ék ,øîà̈©¦¨§¨

éa ïìkzñî äìéáhî ïééúàå ìàøNé úBðal`xyi zepa zeleryk - §¦§¨¥§¨§¨¦§¦¨¦§©§¨¦
,ia elkzqi ,dliahd on ze`aeéúååk éøétLc àòøæ eäì éåäðå- §¦§¥§©§¨§©¦¥§¨¦

.izenk d`p mrxf didieïðaø déì éøîà,minkgd el exn` -à÷ àì ¨§¦¥©¨¨Ÿ¨
àLéa àðéòî øî éôzñî.rxd oirn cgtn eceak oi` ike -eäì øîà ¦§§¥©¥¥¨¦¨£©§

,opgei iaxàðéúà à÷ óñBéc àòøfî àðà,sqei ly erxfn ip` -àìc £¨¦©§¨§¥¨¨¥¨§Ÿ
àLéa àðéò déa àèìL,mda zhley rxd oir oi`y -áéúëc ¨§¨¥¥¨¦¨¦§¦

sqeil awri zkxaa(ak hn ziy`xa),'ïéò éìò úøBt ïa óñBé úøBt ïa'¥¨¥¥¨£¥¨¦
,eze` d`exd oird lr iehp epigy oa -éø÷z ìà ,eäáà éaø øîàå§¨©©¦£¨©¦§¥

,'ïéò éìBò' àlà 'ïéò éìò'oird oi`y ,oird on miwleqn xnelk £¥¨¦¤¨¥©¦
.mda zhleyàëäî øîà àðéðç éaøa éñBé éaøcenll yi o`kn - ©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¨

sqei ipal awri zkxaa xn`py ,sqei ly erxfa zhley oird oi`y
(fh gn my)ïéqëî íéî ,íiaL íéâc äî ,'õøàä áø÷a áBøì ebãéå'§¦§¨§¤¤¨¨¤©¨¦¤©¨©¦§©¦

òøä ïéò ïéà óñBé ìL Bòøæ óà ,íäa úèìBL òøä ïéò ïéàå íäéìò£¥¤§¥©¦¨©¤¤¨¤©©§¤¥¥©¦¨©
àîéà úéòaéàå .íäa úèìBL,o`kn xn`z dvxz m`e -àlL ïéò ¤¤¨¤§¦¨¥¥¨©¦¤Ÿ
,BlL BðéàM änî ïBfì äúöøxtihet zy`n zepdil sqei dvx `ly ¨§¨¦¦©¤¥¤

,eipec`.Ba úèìBL òøä ïéò ïéà¥©¦¨©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc - zekxa(oey`x meil)

dééìc,mixawd iab lr exxbi `ly jizeiviv z` dabd ±àlL éãk ©§©§¥¤Ÿ
eøîàé,mizndøçîìe mizn mdïéôøçî åéLëòå ,eðìöà ïéàá Ÿ§§¨¨¨¦¤§¥§©§¨§¨§¦

miyiiane,eðúBàeli`e zeevn miniiwn mdy epl mi`xn mdy jka ¨
.oniiwl mileki eppi` ep`

déì øîà,`iig iaxl ozpei iaxéàä élek éòãé éîemiznd ike ± £©¥¦¨§¦¥©
,miigd oia dyrpy dnn jk lk mirceiáéúë àäåxn`p ixde -zldw) §¨§¦

(d hEznIW mircFi miIgd iM','äîeàî íéòãBé íðéà íéúnäålke ¦©©¦§¦¤¨ª§©¥¦¥¨§¦§¨
.ea yiiazdl dfk ohw xacn mircei mpi`y oky

déì øîà,ozpei iaxl `iig iaxúéø÷ íà,df weqtúéðL àì`l ± £©¥¦¨¦¨Ÿ¨¦¨
e ,ea opeazzy ick dipy mrt eilr zxfglL àì ,úéðL íàzL`l ± ¦¨¦¨Ÿ¦©§¨

e ,ziyilya eilr zxfglL íàzL,weqtd z`Eì eLøét àìz` ¦¦©§¨Ÿ¥§§
`l` ,ynn mizn lr llk yxtzn epi`y ,ezpeek.x`eaiy itk

xn`py dn :weqtd z` x`an `iig iax,'eúeîiL íéòãBé íéiçä ék'¦©©¦§¦¤¨
'miigd'elàd,íéiç eàø÷ð ïúúéîaL íé÷écö'ezeniy mircei'e ¥©¦¦¤§¦¨¨¦§§©¦

.dxiar xearln mirpnpe ,dzind mei z` mail l` mipzep mdy epiid
,mzen xg`l mb miig mi`xwp miwicvdy xacl di`xeøîàpL¤¤¡©

(k bk 'a l`eny),,ìàöáwî íéìòt áø éç Léà ïa òãéBäé ïa eäéðáe'§¨¨¤§¨¨¤¦©©§¨¦¦©§§¥
CBúa éøàä úà äkäå ãøé àeäå ,áàBî ìàéøà éðL úà äkä àeä¦¨¤§¥£¦¥¨§¨©§¦¨¤¨£¦§
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קכג ezny in` cenr k sc ± iyily wxtzekxa

.äåöî úîì àåä àîèî ìáà:dxez xac dgece zeixad ceak `edeáù
.éðàù äùòú ìàåceak iptne biiq iptn dxez xac xewrl exizd miax mixac

dxez xace enewna ayei `l` mici dyrna xac xwer epi`c `kid zeixad

`aeh ediizeekce ziviva oicqe zaya alele xtey zriwz oebk eil`n xwrp

`l micia xwrn la` (:v sc) zenaia

ynn dyrna exwer mi`lk yaelde

odkl dxzedy 'iteb z`nehe eyael `edy

xwrn `wc devn znl `nhil xifple

l`e ay e`lc zeixad ceak iptn micia

dipin opixnb `lc `nrh epiid `ed dyrz

`l igcc `ed zeixad ceak e`l mzdc

z"l azkpyk `xwirnc dcic dyrz

myk azkp devn zn lr `l d`nehc

zayd la` miaexwd lr azkp `ly

ceak lv`e xn`p l`xyi lkl gqte dca`

oziigcc epiid k"r zegcl epzp zeixad

devnd dgcz ezaiyia `l` micia dpi`

xidfd dgci eici dyrnac mi`lk la`

:ezxdf`a.äåä ïé÷éæðámilecb eid `l

iaa `zlza `l` mixcq 'c ly `xnb lka

ixiinc meyn `kd hwp `zlin i`de eply

cre myd zyecw lr mytp oixqeny

lr envr dfany ina inp ixii` `zyd

:weya mi`lk heytl myd zyecwäùàä
ïùáëù íéúéæ åà ÷øé úùáåëù

.ïäéôøèá:oivwer 'qna `id dpyn

.íéøåäèick oilrd mr mizif oiwqeny

mizifl ci oilr edl eedc oda ofg`l

xerda opixn`ck d`neh mdl `iadl

lr d`neh d`ian cidy (.giw sc) ahexde

dlha unega oditxha oyak m`e lke`d

ozawxn dyiakdy itl oilrd on ci zxez

:oda feg`l aey oie`x opi`e ozkkxne

.àëä àðéæç à÷ ìàåîùå áøã úåéåä
lkk ilr dyw elld zeipynd mrh xnelk

oda oiywzn izeax ipy eidy zeiyewd

:'nbd lka.àúáéúî øñéìúámipt b"ia

mixcq dyy ly `ziixae dpyn epipia yi

oebk mipt b"ia `id mb oivwer zkqne

iele `xtw xa zpyne `iig 'xe iax zpyn

zkqna opixn` ikde l`eny iac `pze

b"ia `zkld ipzn iax (.`n sc) mixcp

:mipt.àúìáøëenk aeyg yeal my

:(b l`ipc) oedzlaxke oediyhtïåúî
.ïåúî:oz`n oeyl.úåàî 'ã'a minrt 'a

xg` oeyl .il mxb myd xnelk ze`n

:fef ze`n 'c xkzyn iziid izpznd m` dpznd oeyl oezn oezné÷à÷ éë
.éøåéç:mipal mifee`.ïðçåé 'øz` xkeyda 'ixn`c did x`ez dti mc`

:'eke dixtey oirn eda` 'xc dixtey (.ct sc) milretd.ïéò éìåòon oiwleqn

:oda zhley dpi`y oird.ïåæì äúöø àìù:eipec` zy`n zepdil'éðúî

.ù"÷î íéøåèô íéðè÷å íéãáòå íéùðl"iwe `nxb onfdy r"n `idy

`nxb onfdy r"n inp oilitze `ziixe`cn zexeht miypc (.hk sc) oiyecwa

:edpip oilitz onf e`l zaye dlil xaqc.íéðè÷`l jepgl ribdy ohw 'it`

:y"w onf ribnyk cinz ievn epi`y itl y"wa ekpgl eia` lr elihd
ïîå

i"yxitck l"ie `nhi `l zxn` dil `hiyt `kidn z"`e `cixb egqt dyer 'it` `nhi `l

mbe gqt dyer oebk zxk ea yiy dyr dgcie miaexw z`nehk zxk ea oi`y dyr iz` `lc

ixiin `kdc [`cenlzl] l"pn odkd sqeic dyrn lr jixtc mzd z"`e zxk da jiiy dlin

heicd odke xifp didy in mixg` iab enk egqt dyer iab liik `lcn l"ie cegl egqt dyera

heicd odke xifp k"g`e cegl xifp hwp `xwirnc

dyera `xw i`dc (`cenlzl) dil `pn z"`e 'eke

m` l"ie xifpa aizk `xw `d epa z` lenle egqt

mixg` miweqt iaizk `dc xifpa oipr epi`

hegyl jledl oipr edpz devn zna `nhnc

ixiinc i"yxit ayiin ivewn xyde .'eke egqt

jixt n"ne 'ek elld zeyecwd lk ea yic `kd

`cixb gqt dyera s` k"rc odkd sqei iab mzd

`nhn gqt dyer c"q i`c `nhl i`yx epi`

znl `nhnc xninl il dnl ezeg`le .miaexwl

egqt dyer `nl` miaexwl `nhnc oeik devn

`hiyt k"` ith `xneg mey eilr dlrn epi`

jixv mewn lkn `niz ike devn znl `nhnc

zeyecw 'b ea yiy iptn devn znl `nhnc `xw

dyerc jl `ni` mlerle gqt dyere odke xifp

xak `dc `id `l miaexwl `nhn `cixb gqt

`l b"ke xifpc eig`le en`le eia`ln opirny

ekixhv` `l i`xw k"r k"` devn znl icin ipdn

`nhn i`c `hiyt il dnle gqtc dlrnl `l`

`xw jixhv`c b"r`e devn znl y"k miaexwl

devn znl `nhnc xifpe heicd odkl en`lc

`xw jixhv`e miaexwl `nhnc `xw azkc b"r`

xifpc dlrnc xak opirnyc b"r` zeyecw 'a ody

odk n"d eia`ln devn znl icin ipdn `l

xnel epl yi ikd meyne mler zyecw ezyecwc

jixhv` jkle dyecw ithc zeyecw izy el yi ik

m` dry itl ezyecwy gqt dyer la` `xw

y"kn devn znl d"d miaexwl el xizn dz`

xzei devn zn iab ith dyecw el ozil zifg i`nc

`ziixad xvewa yxtl yi p"` .miaexwd on

odke xifp k"g`e xifp l`xyi lr `cixb `ipzcn

xnel epl yi `xaqn k"`e b"ke xifp k"g`e heicd

edlke xifp enk miaexwl `nhn epi`c (yi ik)

:jnvrn wece jpi`áùz"`e .ip`y dyrz l`e

i"yx uxize znl `nhic `ed dyr mew b"ke xifp

zn iab xn`p `l `nhi `lc e`lc ol ilb `xwc

dyry 'ixn`c mewn lk k"`c `xidp `le devn

ixw j`ide 'eke dyrz l`e ay ixwl z"l dgec

xn`p `l mzdc diigc epi`y `ni` diigc dil

zay egcc gqte cinze dlin `dc cere e`ld
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da áéúëeepa melya` etcxyk cec xn`y [dlitza-](gi dp mildz) §¦¨
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eznyקכו in` cenr `k sc ± iyily wxtzekxa

.øö÷é àìà:dkxae dkxa lk.íéîù úåëìî äá úéìãmlerd jln oi`

b"d :g"i ly zekxaaíéîù úåëìî äá úéàã äéðôì ïåæîä úëøá éøäå
.'åë`pixg` `pyil.íéîù úåëìî äá úéìã äìôú éðàùzekln zlaw

`pyil i`dle cgein jlnle oec`l myd z` eilr lawny y"wa `zi`ck miny

da zilc eixg`l oefnd zkxa ixde opiqxb

xwir `edy d`xp df oeyle miny zekln

oefnd zkxae y"w `l` dil ipyncn

i`e opiwqr eixg`la i`de `ziixe`c

oefnd zkxaa ixii` `l `d `nw `pyill

`cenlz ixcdlc diztwz`ca eixg`l

`ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` dielir

y"w `iyew oeyla `kd iqxbc zi`e .'ek

zekln da zi`c y"w `l` `id opaxc

iwet`l `ziixe`c oefnd zkxae miny

o`nl miny zekln da oi`e opaxc dltz

jnewae jakya onwl opiyxtn ikd qxbc

:aizk dxez ixaca.àø÷à 'ä íù éë
mdl xn` dxiy ixaca geztl dyn `ayk

ixg` epr mz`e dlgz jxa` ip` l`xyil

lceb ead mz` dkxaa `xw` 'd my ik on`

zkqna dl iyxtn ikd on`a epidl`l

:(.fl sc) `nei.åéðôì ïåòè åðéàùxnelk

:eiptl jxal yxetn `xwn el epivn `ly

.åéøçàì ïåòèzraye zlk`e aizkck

:zkxae.äéðôì äðåòèù äøåú:oxn`ck

.êøôîì àëéà`a dz`yk ediiexza

dn jxtnl `ki` oefnd on dxez cenll

oefn cenll `a dz`yke dpdp oky oefnl

oky dxezl dn jxtnl `ki` dxezd on

:`ad mlerd iigïðáøã ù"÷.jixt onwl

:dl.àéä àúééøåàã áéöéå úîàxikfny

`id `ziixe`c `aeigc mixvn z`ivi da

ux`n jz`v mei z` xkfz ornl aizkc

:(fh mixac) mixvn.éúøú äá úéàã
:miny zeklne mixvn z`iviàøå÷å øæåç

.ù"÷:`id `ziixe`c y"w xaqwéàåìå
.íåéä ìë íãà ììôúéùzelecb zeklda

dklde wtqa opgei iaxk dkld wqt

:lltzd i`cea l`enyk.åøîâéù åäîz`

on zg`a dkxad rvn`a xkfp m` dkxad

:drhy zekxad.ãéçéå ãéçélltzdyk

lltzdy gkyyke cigi did dlgz

:cigia did lltzdl ligzde
åà

éøäåxeavdy xacc deeba i`wc y"wc `aa way i`n` z"`e .'ek xeavdy xacc dltz

b"r` dipin jixt dltzc `zeax meyn l"ie .'ek diptl jxan epi` ipzwe ea oiweqr

`l ligzd `l m` opixn` ikd elit` mzenk cner df oi`y lkl d`xpe cnern dltzc

xzei oefnd zkxae y"w il dn `piaxl mb dywi jenqac `nrh rci `lc oeik z"`e .ligzi

xeack xedxdc oeik `gip `piaxlc l"ie dltzn

mdy oefnd zkxaae y"wa ekixvdl yi inc

`cqg axl la` opaxc dltzn xzei `ziixe`cn

lhae ayei `di `ly wx melk epi` xedxdc oeik

:dltz il dn y"w il dnàä`l ligz` `l i`

xedxda `d xn`w xeacac `ni` z"`e .ligzi

xedxda 'it` ligzi `lc rnync l"ie inc xity

:zekix`a xdxdi e` xeaca xvwi xn`w `lcn

éëä`ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` 'iqxb

ikd xza icin opiqxb `le opaxc dltze

y"w qxhpewd 'it .ax xn` dcedi ax xn` cr

'itck aivie zn` xne` epi`y oeik `ziixe`c

.`ed opaxc y"w miqxeb mixtq yie oizipzna

zkxae miny zekln da zi` y"w `l` ipyne

d"ta `qxibd oke opaxc dltze `ziixe`c oefnd

ilekl `ziixe`c y"wc 'it oizipznac dywe

ixiin ikdac aivie zn` xn` `ly oeik `nlr

zilc dltz ip`y miqxeb mixtq yi mbe oizipzn

da zilc oefnd zkxa ixde miny zekln da

'eke eixg`l jxan oefnd lr opze miny zekln

miny zekln da zi` y"wc `nrh epiid `l`

lr mbe opaxc dltze `ziixe`c oefnd zkxae

:'yxitck dyw ef `qxib

÷ôñ`d dnize .xfeg aivie zn` xn` `l

y"wn mb wteqn `edy xnel jixv k"r

`l aivie zn`n wtqe y"wn el xexa did m`y

y"wa mixvn z`ivi xikfdy oeik dxezd on didi

y"wl xefgi mdipyn wteqne li`ed ok m`e

mixvn z`ivie miny zekln izxz da zi`c

`cg `l` `kilc aivie zn` xneln sicr ikdc

'ipzn i`cec i"x xne`e .'ipzn iab jenqa xn`ck

`le y"w xn` `ly ea eprciy ixw lra iab

aeh jkld el xizdl mivex ep`e llk aivie zn`

`kd la` izxz `ki`c y"w xn`iy xzei `ed

m` dil `wtqne aivie zn` xn` m` wtq `edy

xn`iy xzei `ed aeh ziyixtck mdipy xn`

aivie zn` xn`iykc y"w xneln aivie zn`

zn` xak `xw m`c lkd owzy zelzl yi `ny

jxck lltzd `nzqnc xak y"w `xw mb aivie

odizy ici `vie aivie zn` k"g`e y"w dltz

`ny n"n odizy xak xn` `lc `niz inp ike

zeidl leki dfy aivie zn` xn` `le y"w xn`

lkd milydy `vnp aivie zn` xn`iyk dzre

oeik df `le df `l `xw `l `ny `niz ike

xefgl opax edegxh` `l i`d ilek `ed `witqc

dxenb dpwz ef oi` y"w xn`i m` la` mdipy

llk `vi `le zxg` y"w `xw `nyc jk lk

xak xn` `ly xexa m`e dzr dyery dna

zelibx oi`y aivie zn` inp xn` `l ok m` y"w

xn`iyk ok m`e y"w `la aivie zn` xnel

cer ewtq icn `vi `le llk owz `l y"w dzrn

wteqn epi`y xity ixiinc oerny x"xd xn`

y"w `xwy `ed xexa la` aivie zn`n `l`

dleke mixvn z`ivi llk xikfd `l ok m`e aivie zn` `le ziviv zyxt `l xn` `l i` wteqny ziviv zyxt mr aivie zn` xn` `l wtq l"xy `ziixe`c aivie zn` ied ikd elit`e

:aivie zn` llka ziviv zyxt ied jklde mixvn z`ivi meyn ied aivie zn` mrhc itl aivie zn` dil ixw mixvn z`ivic `zlinàåäälirl opixn`c `de .aizk dxez ixaca

:`ed `nlra `zknq` jakyae aizkc meyn axra (.a sc) `nw wxta

éáøål`eny xn` dcedi ax xn`c `d` bilt `l `nzqn `dc rcz `l lltzd i`ce la` lltzd wtqa `wece opgei iaxk dkldc i"x xne` .meid lk mc` lltziy i`ele xn` opgei

:ezltza xac ycgl leki m` oke 'eke wqet lltzdy xkfpe jenqa
cr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - zekxa(iriax meil)

:`xnbd dywnïðúe ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãc ,älôz éøäå©£¥§¦¨§¨¨¤©¦£¦§©
dpyna(:ak oldl),älôza ãîBò äéä,lltzdl xak ligzd -økæðå ¨¨¥©§¦¨§¦§©

÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL,ezlitz rvn`aøv÷é àlàdkxa lk ¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨§©¥
,rnyne .dkxaeàîòè`ed ezlitz rvn`a wiqti `ly mrhd ± ©§¨

meynìéçúàc,lltzdl ligzdy ±ìéçúà àì àäxkfp m` la` ± §©§¦¨Ÿ©§¦
ixw lra `edy,lltzdl ligzdy mcew.ìéçúé àì`l recn ,dywe Ÿ©§¦

,ea miwqer xeaivdy xaca weqr didiy ick dlitza xdxdiy epwiz
.rny z`ixw iabl epwizy enk

:`xnbd zvxznéðàL[dpey-]älôz,rny z`ixwnda úéìc± ¨¦§¦¨§¥¨
ler zlaw da oi`y,íéîL úeëìîepwiz rny z`ixwa wx jkle ©§¨©¦

`ly ,ea miwqer xeaivdy xaca wqere xdxdn ixw lra didiy
dlitza la` ,miny zekln ler envr lr lawl dvex epi`y d`xi

.epwiz `l
:`xnbd dywnåéøçàì ïBænä úkøa éøäå,dlik`d xg`l ±úéìc ©£¥¦§©©¨§©£¨§¥

dazlawïðúe ,íéîL úeëìî,epzpynaCøáî ïBænä ìò[xdxdn-] ¨©§¨©¦§©©©¨§¨¥
,åéðôì Cøáî Bðéàå åéøçàìoefnd zkxaa s` xdxdl epwizy jkne §©£¨§¥§¨¥§¨¨

ler zlaw meyn epi` rny z`ixwa xdxdl epwizy mrhdy gken
.dlitza ok epwiz `l recn ,dyw aey ok m`e .miny zekln

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdúkøáe òîL úàéø÷ ,àlà¤¨§¦©§©¦§©
ïBænän maeig,àúééøBàc,eaila xdxdi ixw lray epwiz jkle ©¨§©§¨
älôúen wx daeig,ïðaøcxdxdl ixw lrad z` eaiig `l jkle §¦¨§©¨¨
.eaila

diptl dxezd zkxae dixg`l oefnd zkxay oipn zx`an `xnbd
:dxezd on mdäéøçàì ïBænä úkøáì ïépî ,äãeäé áø øîà`idy ¨©©§¨¦©¦§¦§©©¨§©£¤¨

øîàpL ,äøBzä ïî(i g mixac).'zëøáe zòáNå zìëàå'eúkøáì ïépî ¦©¨¤¤¡©§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¦©¦§¦§©
äéðôì äøBzä`idyøîàpL ,äøBzä ïîgeztl dyn `ay zra ©¨§¨¤¨¦©¨¤¤¡©

l`xyil xn`y ,dxiya(b al mixac),ìãâ eáä àø÷à 'ä íL ék'¦¥¤§¨¨Ÿ¤
,'eðéäìàì`ed jke ,on` ixg` epr mz`e dligz jxa` ip` ,xnelk ¥Ÿ¥

'epidl`l lcb ead' mz` ,dkxaa '`xw` 'd my ik' ,weqtd xe`ia
.[dxez `idy] dxiyd z` xn`y mcew jxia dyny ixd .on`a

on md diptl dxezd zkxae dixg`l oefnd zkxay x`azpy xg`l
dxezd zkxae oefnd iptly dkxad mb m` dpc `xnbd dxezd

:dxezd on md dixg`lyeðãîì ,ïðçBé éaø øîàjxal jixvy ¨©©¦¨¨¨©§
äéøçàì äøBzä úkøa[cenild xg` jxal jixvy-]úkøa ïî ¦§©©¨§©£¤¨¦¦§©
å ,øîBçå ìwî ïBænäjxal jixvy epcnl okïBænä úkøadkxa-] ©¨¦©¨¤§¦§©©¨

[oefnd lräéðôì['`ivend' zkxa-].øîBçå ìwî äøBzä úkøa ïî §¨¤¨¦¦§©©¨¦©¨¤
.eixac z` opgei iax x`anäéøçàì äøBzä úkøacenll yiïî ¦§©©¨§©£¤¨¦
øîBçå ìwî ïBænä úkøa,jkïéàL ïBæn äîey dxeza yxetnïeòè ¦§©©¨¦©¨¤©¨¤¥¨

dkxa,åéðôìy dxeza yxetn mewn lknïeòèdkxa,åéøçàì §¨¨¨§©£¨
xn`py(i g mixac)d cenil ,'zkxae zraye zlk`e'äøBzyxetny ¨
dxezaäðeòhLdkxaäðeòhL ïéc Bðéà ,äéðôìdkxaå .äéøçàìjk ¤§¨§¨¤¨¥¦¤§¨§©£¤¨§

cenll yiäîe ,øîBçå ìwî äøBzä úkøa ïî äéðôì ïBænä úkøa¦§©©¨§¨¤¨¦¦§©©¨¦©¨¤©
d cenilïéàL äøBz`idy dxeza yxetnäðeòèdkxa,äéøçàì ¨¤¥§¨§©£¤¨

`idy dxeza yxetn mewn lknäðeòèdkxaïBæî ,äéðôìyxetny §¨§¨¤¨¨
dxezaïeòè àeäLdkxaïeòè àäiL ïéc Bðéà ,åéøçàìdkxa ¤¨§©£¨¥¦¤§¥¨
.åéðôì§¨¨

:xnege lwd ipy z` dgec `xnbdCøôîì àkéàlr aiydl yi ± ¦¨§¦§©
dkxa oerh dxez cenily xnege lwa cenild,oefnn eixg`läî©

ïkL ïBæîletebäðäðdn ,eixg`l jxan jkly xnel yie ,oefndn §¨¤¥¤¡¨
.dpnn dpdp eteb oi`y dxez cenila ok oi`yålwa cenild lr §

,aiydl yi ,dxezn eiptl dkxa oerh oefndy xnegeïkL äøBúl äî©§¨¤¥
l d`ianíìBò éiçok oi`y dn ,diptl jxan jkly xnel yie ,`ad ©¥¨

.cala dry iigl `iany oefna
ãBòå,dxezd on dpi` diptl oefnd lr jxany dkxady yi di`x §

cïðú,ixw lra iabl epzpynaCøáî Bðéàå åéøçàì Cøáî ïBænä ìò §©©©¨§¨¥§©£¨§¥§¨¥
,åéðôì`id oefnd iptly dkxady meyn `ed mrhdy lirl x`azde §¨¨

.`ziixe`cn `id oefnd xg`ly dkxade ,opaxcnàúáeéz`kxit ± §§¨
ezrcly ,xnege lwa oefnd lr diptl dkxal cnly opgei iax ixacl

.`ziixe`cn daeig
xn` m` e` rny z`ixw `xw m` wteqnd ly epica dpc `xnbd

:aivie zn`,àø÷ àì ÷ôñ òîL úàéø÷ àø÷ ÷ôñ ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨¥¨¨§¦©§©¨¥Ÿ¨¨
øîà ÷ôñ .àøB÷å øæBç Bðéàzkxa,øîà àì ÷ôñ 'áévéå úîà' ¥¥§¥¨¥¨©¡¤§©¦¨¥Ÿ¨©

.'áévéå úîà' øîBàå øæBçzl`ey:`xnbdàîòè éàîmrhd dn ± ¥§¥¡¤§©¦©©£¨
daiyn .aivie zn` xn` wtql rny z`ixw `xw wtq oia wlgl

zaeg :`xnbdòîL úàéø÷n `l` dpi`,ïðaøcm` wteqn `edy ine §¦©§©§©¨¨
zxin` zaege ,dniiwle xefgl jixv epi` opaxc devn miiwúîà¡¤

áévéån `id,àúééøBàcaiig `ziixe`c devn miiw m` wteqnde §©¦§©§¨
.dniiwle xefgl

:opaxcn rny z`ixw zaegy x`azdy dn lr dywn `xnbdáéúî¥¦
dywd ±óñBé áørny zyxta xn`p ixd ,dcedi axl(f e mixac) ©¥

,'Eîe÷áe EaëLáe'xweaa rny z`ixw `exwl miaiigy ,epiide §¨§§§¤
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cn rny z`ixw zaegy ixd ,axraeøîà̈©

ééaà déìweqtd ,sqei axl,áéúk äøBú éøáãa àeäämiaiigy ¥©©¥©§¦§¥¨§¦
epi` rny z`ixw `exwl aeigd la` ,axrae xweaa dxez cenll

.opaxcn `l`
zn` zxin` zaegy x`azdy dn lr zeywdl dtiqen `xnbd

:`ziixe`cn `id aivieïðz,epzpynaøäøäî éø÷ ìòarny z`ixw §©©©§¦§©§¥
Cøáî Bðéàå ,Baìaxedxda elit`äéðôì àìxe` xvei zkxa-] §¦§¥§¨¥Ÿ§¨¤¨

[rny z`ixw iptl zexn`pd mler zad` zkxaeäéøçàì àìå§Ÿ§©£¤¨
.[rny z`ixw xg`l zxn`pd aivie zn` zkxa-]Cøáî ïBænä ìòå§©©¨§¨¥

åéøçàìzkxa,xedxda oefndåéðôì Cøáî Bðéàå,`ivend zkxa §©£¨§¥§¨¥§¨¨
.xedxda elit`Czòc à÷ìñ éàåy jzrc lr dler m`e ±úîà §¦¨§¨©§¨¡¤

áévéån,àúééøBàcok m`äéøçàì Ceøáìaivie zn` zkxa §©¦§©§¨¦§§©£¤¨
:`xnbd zvxzn .oefnd zkxa oiprl epipyy enk ,xedxdaéàî©

Cøáî àîòè,dixg`l jxal eaiigl dvex dz` mrh dfi`n ±éà ©£¨§¨¥¦
[m`-]íeMîzxkfd zevndéì økãà àä ,íéøöî úàéöéxak ixd ± ¦§¦©¦§©¦¨©§©¥

mixvn z`ivi xikfd,òîL úàéø÷ada yiy ziviv zyxt xdxdyk ¦§¦©§©
jixv epi` mixvn z`ivi xikfd xaky oeike ,mixvn z`ivi zxikf

.dxn`l edeaiig `l jkle ,opaxcn `l` aivie zn` zkxa xnel
:`xnbd dywn,àä éòáì àìå àä àîéðådcedi axly oeik xnelk §¥¨¨§Ÿ¦§¥¨

z`ixw `exwl aeig oi`e dxezd on mixvn z`ivi xikfdl aeig yi
xdxdl jxhvi `l `linne aivie zn` xdxdi ok m` ,dxezd on rny
`le rny z`ixwa xdxdiy dpynd dxn` recne ,rny z`ixwa

:`xnbd zvxzn .aivie zn`aàôéãò òîL úàéø÷,aivie zn`n §¦©§©£¦¨
ézøz da úéàcmbe mixvn z`ivi zxikf mb ,mizy da yiy ± §¦¨©§¥

.mixvn z`ivi `l` oi` aivie zn`ae ,miny zekln
:lltzd wtq oica dpce ,dcedi ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

øæòìà éaøåe dcedi ax lr wleg,øîàayòîL úàéø÷ àø÷ ÷ôñ §©¦¤§¨¨¨©¨¥¨¨§¦©§©
,òîL úàéø÷ àøB÷å øæBç ,àø÷ àì ÷ôñzaeg ezrcly meyn ¨¥Ÿ¨¨¥§¥§¦©§©

a la` .`ziixe`cn `id rny z`ixwàì ÷ôñ ìltúä ÷ôñ̈¥¦§©¥¨¥Ÿ
,ìltúîe øæBç Bðéà ,ìltúä.opaxcn `l` dpi` dlitzd zaegy ¦§©¥¥¥¦§©¥

ïðçBé éaøåe ,lltzd wtq oiprl xfrl` iax lr wlegéàåìe ,øîà §©¦¨¨¨©§©
,Blek íBiä ìk íãà ìltúiLxfeg ,lltzd m` wteqny in jkle ¤¦§©¥¨¨¨©

.opaxcn `l` dpi` dlitzd zaegy s`e ,lltzne
:lltzd xaky xkfpe dlitza cnery in oipra dkld d`ian `xnbd

L økæðå älôza ãîBò äéä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåxak §¨©©§¨¨©§¥¨¨¥©§¦¨§¦§©¤
eléôàå ,÷ñBt ,ìltúä`ed m`.äëøa òöîàa ¦§©¥¥©£¦§¤§©§¨¨

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d ±øîàäå[xn` ixde-],ïîçð áø ¥¦§¨¨©©©§¨
dépéî ïòa ,deáà øa äaø éa ïðéåä ékly eyxcn ziaa epiidyk ± ¦£¦©¥©¨©£©§©¦¥

,eze` epl`y dea` xa daxìBçc éøkãîe eòèc áø éa éða éðä̈¥§¥¥©§¨©§§¦§
úaMamicinlzd mze` ±leg zlitz ly dkxa exikfde erhy ©©¨

,dkxad rvn`a exkfpe ,zayaeøîâiL eäî.dkxa dze`,ïì øîàå ©¤¦§§§¨©¨
.äëøa dúBà ìk ïéøîBbjixv dkxad rvn`a xkfpe drehdy ixd §¦¨¨§¨¨

m`y l`eny xn` recne ,rvn`a wiqtn epi`e dkxa dze` miiql
.dkxad rvn`a elit`e wiqtn lltzdy xkfp

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
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קכז ezny in` cenr `k sc ± iyily wxtzekxa

.øö÷é àìà:dkxae dkxa lk.íéîù úåëìî äá úéìãmlerd jln oi`

b"d :g"i ly zekxaaíéîù úåëìî äá úéàã äéðôì ïåæîä úëøá éøäå
.'åë`pixg` `pyil.íéîù úåëìî äá úéìã äìôú éðàùzekln zlaw

`pyil i`dle cgein jlnle oec`l myd z` eilr lawny y"wa `zi`ck miny

da zilc eixg`l oefnd zkxa ixde opiqxb

xwir `edy d`xp df oeyle miny zekln

oefnd zkxae y"w `l` dil ipyncn

i`e opiwqr eixg`la i`de `ziixe`c

oefnd zkxaa ixii` `l `d `nw `pyill

`cenlz ixcdlc diztwz`ca eixg`l

`ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` dielir

y"w `iyew oeyla `kd iqxbc zi`e .'ek

zekln da zi`c y"w `l` `id opaxc

iwet`l `ziixe`c oefnd zkxae miny

o`nl miny zekln da oi`e opaxc dltz

jnewae jakya onwl opiyxtn ikd qxbc

:aizk dxez ixaca.àø÷à 'ä íù éë
mdl xn` dxiy ixaca geztl dyn `ayk

ixg` epr mz`e dlgz jxa` ip` l`xyil

lceb ead mz` dkxaa `xw` 'd my ik on`

zkqna dl iyxtn ikd on`a epidl`l

:(.fl sc) `nei.åéðôì ïåòè åðéàùxnelk

:eiptl jxal yxetn `xwn el epivn `ly

.åéøçàì ïåòèzraye zlk`e aizkck

:zkxae.äéðôì äðåòèù äøåú:oxn`ck

.êøôîì àëéà`a dz`yk ediiexza

dn jxtnl `ki` oefnd on dxez cenll

oefn cenll `a dz`yke dpdp oky oefnl

oky dxezl dn jxtnl `ki` dxezd on

:`ad mlerd iigïðáøã ù"÷.jixt onwl

:dl.àéä àúééøåàã áéöéå úîàxikfny

`id `ziixe`c `aeigc mixvn z`ivi da

ux`n jz`v mei z` xkfz ornl aizkc

:(fh mixac) mixvn.éúøú äá úéàã
:miny zeklne mixvn z`iviàøå÷å øæåç

.ù"÷:`id `ziixe`c y"w xaqwéàåìå
.íåéä ìë íãà ììôúéùzelecb zeklda

dklde wtqa opgei iaxk dkld wqt

:lltzd i`cea l`enyk.åøîâéù åäîz`

on zg`a dkxad rvn`a xkfp m` dkxad

:drhy zekxad.ãéçéå ãéçélltzdyk

lltzdy gkyyke cigi did dlgz

:cigia did lltzdl ligzde
åà

éøäåxeavdy xacc deeba i`wc y"wc `aa way i`n` z"`e .'ek xeavdy xacc dltz

b"r` dipin jixt dltzc `zeax meyn l"ie .'ek diptl jxan epi` ipzwe ea oiweqr

`l ligzd `l m` opixn` ikd elit` mzenk cner df oi`y lkl d`xpe cnern dltzc

xzei oefnd zkxae y"w il dn `piaxl mb dywi jenqac `nrh rci `lc oeik z"`e .ligzi

xeack xedxdc oeik `gip `piaxlc l"ie dltzn

mdy oefnd zkxaae y"wa ekixvdl yi inc

`cqg axl la` opaxc dltzn xzei `ziixe`cn

lhae ayei `di `ly wx melk epi` xedxdc oeik

:dltz il dn y"w il dnàä`l ligz` `l i`

xedxda `d xn`w xeacac `ni` z"`e .ligzi

xedxda 'it` ligzi `lc rnync l"ie inc xity

:zekix`a xdxdi e` xeaca xvwi xn`w `lcn

éëä`ziixe`c oefnd zkxae y"w `l` 'iqxb

ikd xza icin opiqxb `le opaxc dltze

y"w qxhpewd 'it .ax xn` dcedi ax xn` cr

'itck aivie zn` xne` epi`y oeik `ziixe`c

.`ed opaxc y"w miqxeb mixtq yie oizipzna

zkxae miny zekln da zi` y"w `l` ipyne

d"ta `qxibd oke opaxc dltze `ziixe`c oefnd

ilekl `ziixe`c y"wc 'it oizipznac dywe

ixiin ikdac aivie zn` xn` `ly oeik `nlr

zilc dltz ip`y miqxeb mixtq yi mbe oizipzn

da zilc oefnd zkxa ixde miny zekln da

'eke eixg`l jxan oefnd lr opze miny zekln

miny zekln da zi` y"wc `nrh epiid `l`

lr mbe opaxc dltze `ziixe`c oefnd zkxae

:'yxitck dyw ef `qxib

÷ôñ`d dnize .xfeg aivie zn` xn` `l

y"wn mb wteqn `edy xnel jixv k"r

`l aivie zn`n wtqe y"wn el xexa did m`y

y"wa mixvn z`ivi xikfdy oeik dxezd on didi

y"wl xefgi mdipyn wteqne li`ed ok m`e

mixvn z`ivie miny zekln izxz da zi`c

`cg `l` `kilc aivie zn` xneln sicr ikdc

'ipzn i`cec i"x xne`e .'ipzn iab jenqa xn`ck

`le y"w xn` `ly ea eprciy ixw lra iab

aeh jkld el xizdl mivex ep`e llk aivie zn`

`kd la` izxz `ki`c y"w xn`iy xzei `ed

m` dil `wtqne aivie zn` xn` m` wtq `edy

xn`iy xzei `ed aeh ziyixtck mdipy xn`

aivie zn` xn`iykc y"w xneln aivie zn`

zn` xak `xw m`c lkd owzy zelzl yi `ny

jxck lltzd `nzqnc xak y"w `xw mb aivie

odizy ici `vie aivie zn` k"g`e y"w dltz

`ny n"n odizy xak xn` `lc `niz inp ike

zeidl leki dfy aivie zn` xn` `le y"w xn`

lkd milydy `vnp aivie zn` xn`iyk dzre

oeik df `le df `l `xw `l `ny `niz ike

xefgl opax edegxh` `l i`d ilek `ed `witqc

dxenb dpwz ef oi` y"w xn`i m` la` mdipy

llk `vi `le zxg` y"w `xw `nyc jk lk

xak xn` `ly xexa m`e dzr dyery dna

zelibx oi`y aivie zn` inp xn` `l ok m` y"w

xn`iyk ok m`e y"w `la aivie zn` xnel

cer ewtq icn `vi `le llk owz `l y"w dzrn

wteqn epi`y xity ixiinc oerny x"xd xn`

y"w `xwy `ed xexa la` aivie zn`n `l`

dleke mixvn z`ivi llk xikfd `l ok m`e aivie zn` `le ziviv zyxt `l xn` `l i` wteqny ziviv zyxt mr aivie zn` xn` `l wtq l"xy `ziixe`c aivie zn` ied ikd elit`e

:aivie zn` llka ziviv zyxt ied jklde mixvn z`ivi meyn ied aivie zn` mrhc itl aivie zn` dil ixw mixvn z`ivic `zlinàåäälirl opixn`c `de .aizk dxez ixaca

:`ed `nlra `zknq` jakyae aizkc meyn axra (.a sc) `nw wxta

éáøål`eny xn` dcedi ax xn`c `d` bilt `l `nzqn `dc rcz `l lltzd i`ce la` lltzd wtqa `wece opgei iaxk dkldc i"x xne` .meid lk mc` lltziy i`ele xn` opgei

:ezltza xac ycgl leki m` oke 'eke wqet lltzdy xkfpe jenqa
cr
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eznyקכח ina cenr `k sc ± iyily wxtzekxa

.øåáöå øåáö åàxg` dxyr oebk xeavd mr did dipya oia dpey`xa oia

:mipey`xd mr lltzdy gkyy odizya mdnr dfe dxyr.øáñ àðåä áø
u"y ribi `ly cr xnb `l m` jkld yecw xne` xeavd mr lltznd cigi

exne` epi` m` micen xne` cigiy it lr s` micen la` da ol zil yecwl

`ede mirxek mlek z` d`exd xeavd mr

eixagy ina xtekk d`xp rxek epi`

:el oiegzyn.÷éñô àì ÷ñôîezltz

:micenl oke xeavd mr zeprl dyecwl

.ùéøã äøåú äðùîádpyna `xw i`de

:xn`p `ed dxez.äéçú àì äôùëî
elv` xn`pe zenz dzin efi`a yxit `le

:znei zen dnda mr akey lkïéðò åëîñ
.åìdigz `l dtykn zyxt ezknq

:dnda mr akeyläîäá íò áëåù äî
.äìé÷ñá'c wxt oixcdpqa dl opixn`ck
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ãò`ly xeavd mr geyl jixvy itl `nrhe .micenl xeav gily ribi `ly

micenl ribi m` inp oicd `ede el oiegzyn xeavdy ina xtekk d`xi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - zekxa(iriax meil)

Bàa lltzdy inaå ,øeaömr ztqep mrt lltzdl ligzdøeaö ¦§¦
,mipey`xd mr xak lltzdy gkyy ,xg`ìáàdpey`xd mrta m` £¨

epiid ,xeaiva lltzdl ligzd dipyd mrtae ,zecigia lltzd
zlitzy mixeaqéaâì ãéçézlitzéîc élö àìc ïàîk øeaö± ¨¦§©¥¦§©§Ÿ©¥¨¥

epi`y s` xeaivd mr lltzdl i`yxe ,lltzd `l eli`k zaygp
,ezlitza xac ycgnïì òîLî à÷xacd oi`y l`eny eprinyn ± ¨©§©¨

.xac ycgn epi` m` lltzdle xefgl i`yx epi` xeaiva s` `l` ,ok
àëä ïðéòîLà éàåm`y oicd z` wx eprinyn l`eny did m`e ± §¦©§§¦©¨¨

lltzdl i`yx epi` ,lltzd xaky ixg` milltzn xeaiv `vn
`ed mrhdy xnel mixeaq epiid ,xac ycgn epi` m` mdnríeMî¦
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,zipy lltzdlàì àîéài`yxe ,wiqtdl jixv epi`y xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ezlitz z` xenblàëéøöipy z` eprinydl l`eny jxved ok` ± §¦¨

.mipicd
xeaiv `vne zqpkd zial qpkpd oipra zwelgn d`ian `xnbd
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jk xg`e ,xeaivd mr dyecw xn`ie ,dyecwl xeaiv gily ribiy cr

.lltzi
xne` epi` cigiy iel oa ryedi iax zrcl xewn d`ian `xnbd

:dyecwøîBà ãéçiä ïéàL ïépî ,äáäà øa àãà áø øîà ïëå§¥¨©©£¨©©£¨¦©¦¤¥©¨¦¥
øîàpL ,äMeã÷(al ak `xwie),'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'ecnle §¨¤¤¡©§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

y df weqtnàäé àì äMeã÷aL øác ìka xn`p.äøNòî úeçt ¨¨¨¤¦§¨Ÿ§¥¨¥£¨¨
:`xnbd zl`eyòîLî éàîdaiyn .df weqtn z`f micnel cvik ± ©©§©

:`xnbddeçà éàðáø éðúc[eig`-]àaà øa àéiç éaøc,`ziixaa §¨¥©§©£©§©¦¦¨©©¨
àéúàdey dxifba ok cenll yi ±àëä áéúk ,'CBz' 'CBz'aezk ± ¨§¨§¦¨¨

lirl `aedy weqta o`kíúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
`ed jexa yecwd xn`y ezcre gxew zwelgn oipra my aezke ±

dynl(`k fh xacna)ïläl äî ,'úàfä äãòä CBzî eìãaä'enk ± ¦¨§¦¨¥¨©Ÿ©§©¨
eid myyïàk óà ,äøNòeidiy jixv dyecway xac zxin` oiprl £¨¨©¨
.äøNò£¨¨

diny `di' zxin`l dxyr dpenya wiqtdl xzen m`d dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .'`ax÷éñt àì ÷ñôî úäéî àîìò éleëãedfn - §¥¨§¨¦©¦§¨Ÿ¨¦

xeaiv gily ribiy mcew dxyr dpeny ligzi `ly xn` `ped axy
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rvn`a miwiqtn oi`y ,cenll yi ,dyecwl xeaiv gily ribiy
wtzqdl yi df itle ,micen e` dyecw xnel ick dxyr dpeny
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.íäéøçàìezxne` .dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbd §©£¥¤

:`xnbdäãeäé éaø øáñ÷c àøîéîìdcedi iaxy xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¨©©¦§¨
y xaeq,äøBú éøáãa øzeî éø÷ ìòadta jxal el xizd jk meyne ©©§¦¨§¦§¥¨

d zkxae rny z`ixw zekxa,mdixg`le mdiptl oefnøîàäåixde-] §¨¨©
[xn`,äøBú éøáãa øeñàL éø÷ ìòáì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©¦§©©§¦¤¨§¦§¥¨

øîàpLzexecl dxezd cenil oipra(h c mixac),éðáì ízòãBäå'E ¤¤¡©§©§¨§¨¤
éðá éðáìå,'Eexn`py mixacd z` jipa ipale jipal ricez xnelk §¦§¥¨¤

,ipiqaéîñådéì Cipiq xd cnrn zece` xacnd el jenqd weqtae ± §¨¦¥
(i c my),aezk'åâå zãîò øLà íBé'xda-] 'axgA Lidl` 'd iptl £¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§Ÿ¥

y ,cenll yi miweqtd zekinqne ,[ipiqïläl äîeid ipiq xd cnrna ©§©¨
ïéøeñà ïééø÷ éìòa,dxez ixacaïàk óàzexecl dxezd cenila ©£¥§¨¦£¦©¨

,mi`ad.ïéøeñà ïééø÷ éìòaixw lral dcedi iax xizd ji` ok m`e ©£¥§¨¦£¦
.eita jxal

:zegcl dqpn `xnbdíéëeîñ Léøc àì äãeäé éaø àîéz éëå± §¦¥¨©¦§¨Ÿ¨¦§¦
gkn zeyxc yxec epi`y ezhiyl dcedi iaxy xnel dvxz m`e
lray xaeqe iel oa ryedi iax lr wleg `ed okle ,miweqtd zekinq

,ok xnel oi` ,dxez ixaca xeq` epi` ixweléôà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥£¦
Léøc àìc ïàîyxec epi`y in elit` ±,äøBzä ìëa íéëeîñlkn ©§Ÿ¨¦§¦§¨©¨

mewnäøBz äðLîa,mixac xtqa ±Léøc,mikenq yxec `ed ± §¦§¥¨¨¦
yxc iel oa ryedi iaxy df weqteixaca xeq` ixw lray epnn

.ef dyxcl micen mleky `vnpe ,dxez dpyna xn`p dxez
:mikenq miyxec lkd ixacl dxez dpynay dgiken `xnbdàäc§¨

[ixdy-]äãeäé éaøy df `ed,dlek äøBzä ìëa ïéëeîñ Léøc àì ©¦§¨Ÿ¨¦§¦§¨©¨¨
emewn lknLéøc äøBz äðLîa.mikenq §¦§¥¨¨¦

lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ep`vn okid d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .dxezdLéøc àìc ïì àðî dlek äøBzä ìëáe± §¨©¨¨§¨¨§Ÿ¨¦

,mikenq yxec epi` dcedi iaxy epl oipnàéðúc,`ziixaaéàfò ïa §©§¨¤©©
øîàð ,øîBà(fi ak zeny),'äiçú àì äôMëî'dfi`a yxtzd `le ¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤

,dzindl yi dzinøîàðåjenqa cin(gi ak my)äîäa íò áëL ìk' §¤¡©¨Ÿ¥¦§¥¨
Bì ïéðò Bëîñ ,'úîeé úBîakey oiprl dtykn oipr aezkd jnq ± ¨§¨¦§¨

ick ,dnda mrîBìäî ,ød yi`däîäa íò áëBMezzin,äìé÷ña ©©¥¦§¥¨¦§¦¨
énð äôMëî óàdzzin [ok mb-].äìé÷ña ©§©¥¨©¦¦§¦¨

äãeäé éaø déì øîà,i`fr oalBì ïéðò BëîqL éðtî éëåiptn ike ± ¨©¥©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨
xingp ,dnda mr akey zyxtl dtykn zyxt aezkd jinqdy

eäæì àéöBð[dtykn-]äìé÷ñì,oic zia zezinay dxengd `idy ¦¨¤¦§¦¨
.dkld cnll icka zeiyxtd zekinqa oi` xnelkàìàxg` mewnn ¤¨

ixdy ,dliwqa dtykn zziny cenll yiìk ììëa éðBòcéå áBà§¦§¦¦§¨¨
eéä íéôMëîämda xn`py mityknd llka millkp md s` ± ©§©§¦¨

,'dIgz `l dtXkn'eàöé änìåweqta dxezd dazke ,llkd on §©¥¨Ÿ§©¤§¨¨¨§
xn`py ,dliwqa mzziny cgein(fk k `xwie)didi iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦¦§¤

df oi` ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn iprCi F` aF` mdä¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨
ick `l`Léwäì[zeeydl-]ïäì,mityknd x`y lk z`,Eì øîBìå §©¦¨¤§©§

éðBòcéå áBà äîmzzin,äìé÷ña,weqta yxetnkóàlkäôMëî ¨§¦§¦¦§¦¨©§©¥¨
dzzin.äìé÷ña.dxezd lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ixd ¦§¦¨

dcedi iax dcen dxez dpynay ep`vn okid `xnbd d`ian eiykr
:mikenq yxecez äðLîáeLéøãc ïì àðî äøBiaxy epl oipn ± §¦§¥¨§¨¨§¨¦

,dxez dpyna mikenq yxec dcediàéðúc,`ziixaaøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤
,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBð ,øîBàdxq`y s` ,xnelk ¥¥¨¨£©¨¦§©¨¦

mewn lkn ,[en` dpi`y ote`a mb] eia` zy` z` `yil mc`l dxez
`yep oke ,iezita e` qpe`a eia`l dlrapy dy` `yil mc`l xzen

mc`,Bða úzeôîe Bða úñeðàmc`l dxez dxq`y s` ,xnelk £©§§©§
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - zekxa(iriax meil)

Bàa lltzdy inaå ,øeaömr ztqep mrt lltzdl ligzdøeaö ¦§¦
,mipey`xd mr xak lltzdy gkyy ,xg`ìáàdpey`xd mrta m` £¨

epiid ,xeaiva lltzdl ligzd dipyd mrtae ,zecigia lltzd
zlitzy mixeaqéaâì ãéçézlitzéîc élö àìc ïàîk øeaö± ¨¦§©¥¦§©§Ÿ©¥¨¥

epi`y s` xeaivd mr lltzdl i`yxe ,lltzd `l eli`k zaygp
,ezlitza xac ycgnïì òîLî à÷xacd oi`y l`eny eprinyn ± ¨©§©¨

.xac ycgn epi` m` lltzdle xefgl i`yx epi` xeaiva s` `l` ,ok
àëä ïðéòîLà éàåm`y oicd z` wx eprinyn l`eny did m`e ± §¦©§§¦©¨¨

lltzdl i`yx epi` ,lltzd xaky ixg` milltzn xeaiv `vn
`ed mrhdy xnel mixeaq epiid ,xac ycgn epi` m` mdnríeMî¦

da ìéçúà àìc,lltzdl ligzd `ly ±íúä ìáàoica my ± §Ÿ©§¦¨£¨¨¨
xg`l wx lltzd xaky xkfpy oey`xdda ìéçúàcligzdy ± §©§¦¨

,zipy lltzdlàì àîéài`yxe ,wiqtdl jixv epi`y xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ezlitz z` xenblàëéøöipy z` eprinydl l`eny jxved ok` ± §¦¨

.mipicd
xeaiv `vne zqpkd zial qpkpd oipra zwelgn d`ian `xnbd

:oilltznyøeaö àöîe úñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà̈©©¨©¦§¨§¥©§¤¤¨¨¦
ïéìltúnL,lltzd `l oiicr `ede ,dxyr dpenyìéçúäì ìBëé íà ¤¦§©§¦¦¨§©§¦

øeaö çéìL òébé àlL ãò øBîâìådlitzd zxfgaìltúé ,íéãBîì §¦§©¤Ÿ©¦©§¦©¦§¦¦§©¥
,mdnrìltúé ìà ,åàì íàågily ribiy cr oizni `l` ,mdnr §¦¨©¦§©¥

.lltzi jk xg`e ,xeaivd mr micen xn`ie ,micenl xeaivéaø©¦
çéìL òébé àlL ãò øBîâìå ìéçúäì ìBëé íà ,øîà éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¨©¦¨§©§¦§¦§©¤Ÿ©¦©§¦©

ìltúé ,äMeã÷ì øeaö,mdnrìltúé ìà ,åàì íàå`l` ,mdnr ¦¦§¨¦§©¥§¦¨©¦§©¥
,xeaivd mr dyecw xn`ie ,dyecwl xeaiv gily ribiy cr oizni

ltzi jk xg`e.l
:`xnbd zxxan .zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdà÷ éàîa§©¨

éâìôî:`xnbd daiyn .iel oa ryedi iaxe `ped ax ewlgp dna ±øî ¦§§¦©
`ped ax ±ãéçé ,øáñxeaivd mr lltzndäMeã÷ øîBàzlitza ¨©¨¦¥§¨

dxyr dpeny xenbi `l m` epl ztki` `l okle ,ely dxyr dpeny
xnel leki xenbi `l m` s` ixdy ,dyecwl xeaiv gily ribiy mcew

.dyecwøîeiel oa ryedi iax ±ãéçé ïéà ,øáñxeaivd mr lltznd ©¨©¥¨¦
äMeã÷ øîBàleki epi` m` okle ,ely dxyr dpeny zlitza ¥§¨

oizndl el yi ,dyecwl xeaiv gily ribiy mcew xenble ligzdl
jk xg`e ,xeaivd mr dyecw xn`ie ,dyecwl xeaiv gily ribiy cr

.lltzi
xne` epi` cigiy iel oa ryedi iax zrcl xewn d`ian `xnbd

:dyecwøîBà ãéçiä ïéàL ïépî ,äáäà øa àãà áø øîà ïëå§¥¨©©£¨©©£¨¦©¦¤¥©¨¦¥
øîàpL ,äMeã÷(al ak `xwie),'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'ecnle §¨¤¤¡©§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

y df weqtnàäé àì äMeã÷aL øác ìka xn`p.äøNòî úeçt ¨¨¨¤¦§¨Ÿ§¥¨¥£¨¨
:`xnbd zl`eyòîLî éàîdaiyn .df weqtn z`f micnel cvik ± ©©§©

:`xnbddeçà éàðáø éðúc[eig`-]àaà øa àéiç éaøc,`ziixaa §¨¥©§©£©§©¦¦¨©©¨
àéúàdey dxifba ok cenll yi ±àëä áéúk ,'CBz' 'CBz'aezk ± ¨§¨§¦¨¨

lirl `aedy weqta o`kíúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
`ed jexa yecwd xn`y ezcre gxew zwelgn oipra my aezke ±

dynl(`k fh xacna)ïläl äî ,'úàfä äãòä CBzî eìãaä'enk ± ¦¨§¦¨¥¨©Ÿ©§©¨
eid myyïàk óà ,äøNòeidiy jixv dyecway xac zxin` oiprl £¨¨©¨
.äøNò£¨¨

diny `di' zxin`l dxyr dpenya wiqtdl xzen m`d dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .'`ax÷éñt àì ÷ñôî úäéî àîìò éleëãedfn - §¥¨§¨¦©¦§¨Ÿ¨¦

xeaiv gily ribiy mcew dxyr dpeny ligzi `ly xn` `ped axy
mcew dxyr dpeny ligzi `ly ,xn` iel oa ryedi iaxe ,micenl
rvn`a miwiqtn oi`y ,cenll yi ,dyecwl xeaiv gily ribiy
wtzqdl yi df itle ,micen e` dyecw xnel ick dxyr dpeny

,oldlckeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd ±eäîoiprl oicd dn ± ¦©§¨§©
÷éñôäìdxyr dpeny zlitz rvn`a'CøBáî ìBãbä BîL àäé'ì± §©§¦§§¥§©¨§¨

.'jxan `ax diny `di' zeprl ick
`xnbd daiyn:àúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

ïéà ìkì ,éøîà ïðçBé éaøc éãéîìz ïBòîL éaøå äãeäé éaø ,øîà̈©©¦§¨§©¦¦§©§¦¥§©¦¨¨¨§¦©Ÿ¥

ïé÷éñôî,dxyr dpeny rvn`a,'CøBáî ìBãbä BîL àäé' ïî õeç ©§¦¦¦§¥§©¨§¨
eléôàLm`äákøî äNòîa ÷ñBò,l`wfgiay÷ñBtzeprl ick ¤£¦¥§©£¥¤§¨¨¥

:`xnbd dwiqn .'jxan `ax diny `di'déúåk àúëìä úéìåla` ± §¥¦§§¨§¨¥
rvn`a miwiqtn oi` `l` ,oerny iaxe dcedi iaxk dkld oi`

.'jxan `ax diny `di' zeprl ick elit` dxyr dpeny
.'eke rny z`ixw zekxa jxan epi` ixw lra :epzpyna epipyéaø©¦

Cøáî ,øîBà äãeäédta oefnd zekxae rny z`ixw zekxaíäéðôì §¨¥§¨¥¦§¥¤
.íäéøçàìezxne` .dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbd §©£¥¤

:`xnbdäãeäé éaø øáñ÷c àøîéîìdcedi iaxy xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¨©©¦§¨
y xaeq,äøBú éøáãa øzeî éø÷ ìòadta jxal el xizd jk meyne ©©§¦¨§¦§¥¨

d zkxae rny z`ixw zekxa,mdixg`le mdiptl oefnøîàäåixde-] §¨¨©
[xn`,äøBú éøáãa øeñàL éø÷ ìòáì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©¦§©©§¦¤¨§¦§¥¨

øîàpLzexecl dxezd cenil oipra(h c mixac),éðáì ízòãBäå'E ¤¤¡©§©§¨§¨¤
éðá éðáìå,'Eexn`py mixacd z` jipa ipale jipal ricez xnelk §¦§¥¨¤

,ipiqaéîñådéì Cipiq xd cnrn zece` xacnd el jenqd weqtae ± §¨¦¥
(i c my),aezk'åâå zãîò øLà íBé'xda-] 'axgA Lidl` 'd iptl £¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§Ÿ¥

y ,cenll yi miweqtd zekinqne ,[ipiqïläl äîeid ipiq xd cnrna ©§©¨
ïéøeñà ïééø÷ éìòa,dxez ixacaïàk óàzexecl dxezd cenila ©£¥§¨¦£¦©¨

,mi`ad.ïéøeñà ïééø÷ éìòaixw lral dcedi iax xizd ji` ok m`e ©£¥§¨¦£¦
.eita jxal

:zegcl dqpn `xnbdíéëeîñ Léøc àì äãeäé éaø àîéz éëå± §¦¥¨©¦§¨Ÿ¨¦§¦
gkn zeyxc yxec epi`y ezhiyl dcedi iaxy xnel dvxz m`e
lray xaeqe iel oa ryedi iax lr wleg `ed okle ,miweqtd zekinq

,ok xnel oi` ,dxez ixaca xeq` epi` ixweléôà ,óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥£¦
Léøc àìc ïàîyxec epi`y in elit` ±,äøBzä ìëa íéëeîñlkn ©§Ÿ¨¦§¦§¨©¨

mewnäøBz äðLîa,mixac xtqa ±Léøc,mikenq yxec `ed ± §¦§¥¨¨¦
yxc iel oa ryedi iaxy df weqteixaca xeq` ixw lray epnn

.ef dyxcl micen mleky `vnpe ,dxez dpyna xn`p dxez
:mikenq miyxec lkd ixacl dxez dpynay dgiken `xnbdàäc§¨

[ixdy-]äãeäé éaøy df `ed,dlek äøBzä ìëa ïéëeîñ Léøc àì ©¦§¨Ÿ¨¦§¦§¨©¨¨
emewn lknLéøc äøBz äðLîa.mikenq §¦§¥¨¨¦

lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ep`vn okid d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .dxezdLéøc àìc ïì àðî dlek äøBzä ìëáe± §¨©¨¨§¨¨§Ÿ¨¦

,mikenq yxec epi` dcedi iaxy epl oipnàéðúc,`ziixaaéàfò ïa §©§¨¤©©
øîàð ,øîBà(fi ak zeny),'äiçú àì äôMëî'dfi`a yxtzd `le ¥¤¡©§©¥¨Ÿ§©¤

,dzindl yi dzinøîàðåjenqa cin(gi ak my)äîäa íò áëL ìk' §¤¡©¨Ÿ¥¦§¥¨
Bì ïéðò Bëîñ ,'úîeé úBîakey oiprl dtykn oipr aezkd jnq ± ¨§¨¦§¨

ick ,dnda mrîBìäî ,ød yi`däîäa íò áëBMezzin,äìé÷ña ©©¥¦§¥¨¦§¦¨
énð äôMëî óàdzzin [ok mb-].äìé÷ña ©§©¥¨©¦¦§¦¨

äãeäé éaø déì øîà,i`fr oalBì ïéðò BëîqL éðtî éëåiptn ike ± ¨©¥©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨
xingp ,dnda mr akey zyxtl dtykn zyxt aezkd jinqdy

eäæì àéöBð[dtykn-]äìé÷ñì,oic zia zezinay dxengd `idy ¦¨¤¦§¦¨
.dkld cnll icka zeiyxtd zekinqa oi` xnelkàìàxg` mewnn ¤¨

ixdy ,dliwqa dtykn zziny cenll yiìk ììëa éðBòcéå áBà§¦§¦¦§¨¨
eéä íéôMëîämda xn`py mityknd llka millkp md s` ± ©§©§¦¨

,'dIgz `l dtXkn'eàöé änìåweqta dxezd dazke ,llkd on §©¥¨Ÿ§©¤§¨¨¨§
xn`py ,dliwqa mzziny cgein(fk k `xwie)didi iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦¦§¤

df oi` ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn iprCi F` aF` mdä¤¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨
ick `l`Léwäì[zeeydl-]ïäì,mityknd x`y lk z`,Eì øîBìå §©¦¨¤§©§

éðBòcéå áBà äîmzzin,äìé÷ña,weqta yxetnkóàlkäôMëî ¨§¦§¦¦§¦¨©§©¥¨
dzzin.äìé÷ña.dxezd lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy ixd ¦§¦¨

dcedi iax dcen dxez dpynay ep`vn okid `xnbd d`ian eiykr
:mikenq yxecez äðLîáeLéøãc ïì àðî äøBiaxy epl oipn ± §¦§¥¨§¨¨§¨¦

,dxez dpyna mikenq yxec dcediàéðúc,`ziixaaøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤
,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBð ,øîBàdxq`y s` ,xnelk ¥¥¨¨£©¨¦§©¨¦

mewn lkn ,[en` dpi`y ote`a mb] eia` zy` z` `yil mc`l dxez
`yep oke ,iezita e` qpe`a eia`l dlrapy dy` `yil mc`l xzen

mc`,Bða úzeôîe Bða úñeðàmc`l dxez dxq`y s` ,xnelk £©§§©§
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eznyקל in` cenr ak sc ± iyily wxtzekxa

.äãð äúàøå úùîùîdzid die`x ixwd dz`xyke dncw ixw z`nehc

:cin leahl.ïëù ìë àìdrwtne dpexg` `idy dcp z`neh `iz` `lc

:xak da daiigzpy dliahlåàì àìà.äãåäé éáø`kid 'it`c jricedl ipzw

i`e zxdhnd `l` dliah oi`c dliah drwtne dcp z`neh `iz` ixwd mcwc

dil dnl `xfr zpwz dil zil dcedi iaxl

ira `l inp oiixw ilra lk `da opirny`l

`wec jgxk lr jkld dxez ixacl dliah

:dl ipzw.àîéú àì`l` jxan 'ipzna

:xdxdn.äãåäé 'ø ïàùò:oefnd zkxal

.à"ã úåëìäëixw lra dzepyl xzeny

:eixack.äîéàá ïìäì äî`xie aizkc

:(k zeny) 'ebe erepie mrd.åøîà ïàëî
md s`y dxeza mixzen mi`nhd lk

ixw lra la` zzxae dni`a zeidl mileki

:zrcd zegfe y`x zelw jezn `l` epi`

.úåãð éìòåáåixacl oiixwl elah m`

mxdhl mdl dler dpi` dliahd dxez

mini zray `idy dcp lrea z`nehn

opzck mdl dler `xfr zpwzl la`

oikixv 'ek dcpe ixw d`xy af oizipzna

:dliah.úåéìéâøázexebyd zeipyna

oi`e dvexna eitn o`iven `edy eita

:oda jix`dl jixv.òéöé àìùinrha

:odiyexitùøãîä úà òéöî åðéàå
.'éñøâea xikfdl cinz `ed jixvy iptn

:yxec `edy miweqtd z`.úåøëæà
:miyxcpd ze`xwnayùøãîì ñðëé àì

.ø÷éò ìëla` zepyl `le rivdl `l

:wzeye qpkp `ed yxcnd zialúåëìä
.õøà êøã`idy g"z ly okxc oebk

:eal l` mixac drax` ozepd i`fr oa wxte `ziixa.àøå÷å íâîâîixw lra

b"dc ipira d`xp :didäëìä éàòìà ø"à.'åë:dil riiqn opiqxb `leíåùî
.åðéáø:ax.éáñ úìú êðä éë:`lewl edleke.õøàá àìà âäåð åðéà

:rexfd wxta `nrh sili oileg zhigya.ïöøçå äøåòùå äèçozyly

i`lke mirxf i`lk edl eedc ci zletna

:zg`k mxkd.àúåìéáèì:oiixw ilrac

.éðú ãç:micinlzl dygl i`fr oaa

.äéáøå äéøô ìåèá íåùîmirpnp eidy

:dliahd gxeh iptn yinyznïéìé÷îù
.äá:oiaw dryz zpizpa e` ze`vgxna

.äá ïéøéîçîù:d`q mirax`aìù
.ïéøçù éìáåèoilaehd oiixw ilra

:zixgy.'åë øîà åäéà àäåyixa lirl

:oizrny.äðéúðá øùôàoiaw dryz

mzq dlega `l` onwl `pz `lc b"r`e

zkqna xn`ck md mileg minkg icinlz

ixivw` opilvn o`nk (:hn sc) mixcp

irixn oileg ixivw .iqei iaxk irixn`e

:opax.åøãâ ìåãâ øãâekixvdy dna

:d`q mirax`a.äùà òáúùdy` dze`

lr s` cegid lr exfb minkge dzid diept

:dieptd.íéìæìæî íúàiaxk bedpl

:`xiza oa dcedi.úåàöçøîá øùôà
:oing.êúååë éà÷dewna ef dliah irac

:zeliah x`yk.àéîã àðâàá:zibibï÷ú
.àáöçmdilr micinlzl min ozil

:dxezd z`ixw mcew zixgy.åðù àì
ixw d`xy dlega `l` dpizpa ibqc

:eqpe`l.ìéâøîäeilr ixwd z` jiynne

:ezhn ynyny.äéáöç øáúàjixv epi`

:giky `l eqpe`l dlegc epl
àòìé÷á

éø÷ ìòa ìáà ,äìéáè äëéøö dðéà äcð äúàøå úLnLî§©¤¤§¨£¨¦¨¥¨§¦¨§¦¨£¨©©¤¦

úéà éîe ."øäøäî" àlà ,"Cøáî" àîéz àì !áéiçî àãéøb§¥¨§©¥Ÿ¥¨§¨¥¤¨§©§¥¦¦

íéî Bì ïéàL éø÷ ìòa :àéðúäå !?øeäøä äãeäé éaøì déì¥§©¦§¨¦§§¨©§¨©©¤¦¤¥©¦

àìå äéðôì àì Cøáî Bðéàå òîL úàéø÷ àøB÷ ,ìBaèì¦§¥§¦©§©§¥§¨¥Ÿ§¨¤¨§Ÿ

ìáà ,äéðôì Cøáî Bðéàå äéøçàì Cøáîe Bzt ìëBàå ,äéøçàì§©£¤¨§¥¦§¨¥§©£¤¨§¥§¨¥§¨¤¨£¨

éaø .øéàî éaø éøác ,åéúôNa àéöBî Bðéàå Baìa øäøäî§©§¥§¦§¥¦¦§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦

ïîçð áø øîà !åéúôNa àéöBî Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäé§¨¥¥¨¥¨¦¦§¨¨¨©©©§¨

:àéðúc ,õøà Cøc úBëìäk äãeäé 'ø ïàNò :÷çöé øa©¦§¨£¨¨§¨§¦§¤¤¤¤§©§¨

zòãBäå"éðáì íéðá éðáìå EøLà íBé" :déøúa áéúëe ,"E §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤§¦©§¥£¤

éäìà 'ä éðôì zãîòäàøéáe äîéàa ïläl äî ,"áøBça E ¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¥©§©¨§¥¨§¦§¨

ïàkî .òéæáe úúøáe äàøéáe äîéàa ïàk óà ,òéæáe úúøáe§¤¤§¦©©¨§¥¨§¦§¨§¤¤§¦©¦¨

úBø÷ì íéøzeî úBcð ìò ïéàáe íéòøBöîäå íéáfä :eøîà̈§©¨¦§©§¨¦¨¦©¦¨¦¦§

ì ,íéáeúkáe íéàéápáe äøBzaúBëìäáe àøîâe äðLîa úBðL ©¨©§¦¦©§¦¦§§¦§¨§¨¨©£¨

àeä äðBL :øîBà éñBé éaø .íéøeñà ïééø÷ éìòa ìáà ,úBãâàáe©£¨£¨©£¥§¨¦£¦©¦¥¥¤

óñBé ïa ïúðBé éaø .äðLnä úà òévé àlL ãáìáe ,úBiìéâøa¦§¦¦¦§©¤Ÿ©¦©¤©¦§¨©¦¨¨¤¥

éaø .àøîbä úà òévî Bðéàå ,äðLnä úà àeä òévî :øîBà¥©¦©¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨©¦

àlL ãáìáe ,àøîbä úà òévî óà :øîBà íBìLéáà ïa ïúð̈¨¤£¦¨¥©©¦©¤©§¨¨¦§©¤Ÿ

àáé÷ò éaø ìL Bãéîìz øìcðqä ïðçBé éaø .BaL úBøkæà øîàéŸ©©§¨¤©¦¨¨©©§§¨©§¦¤©¦£¦¨

éøîàå ,øwéò ìk Løãîì ñðké àì :øîBà àáé÷ò éaø íeMî¦©¦£¦¨¥Ÿ¦¨¥§¦§¨¨¦¨§¨§¦

äðBL :øîBà äãeäé 'ø .øwéò ìk Løãnä úéáì ñðké àì :dì̈Ÿ¦¨¥§¥©¦§¨¨¦¨§¨¥¤

:åéãéîìz Bì eøîà ,øäpä áb ìò Cläî äéäå ,éø÷ äàøL äãeäé éaøa äNòî .õøà Cøc úBëìäa àeä§¦§¤¤¤¤©£¤§©¦§¨¤¨¨¤¦§¨¨§©¥©©©¨¨¨§©§¦¨

:íäì øîà ?õøà Cøc úBëìäa àeä äðBL ,eðéaø eðzãnì Ck àì :Bì eøîà .íäì äðLå ìáèå ãøé !õøà Cøc úBëìäa ãçà ÷øt eðì äðL ,eðéaø©¥§¥¨¤¤¤¨§¦§¤¤¤¤¨©§¨©§¨¨¨¤¨§Ÿ¨¦©§¨©¥¤§¦§¤¤¤¤¨©¨¤

ãéîìúa äNòî .äàîeè ïéìa÷î äøBz éøác ïéà :øîBà äéä àøéúa ïa äãeäé 'ø :àéðz :éîöò ìò éðà øéîçî ,íéøçà ìò éðà ì÷énL ét ìò óà©©¦¤¥¥£¦©£¥¦©§¦£¦©©§¦©§¨§¨¤§¥¨¨¨¥¥¦§¥¨§©§¦§¨©£¤§©§¦

ét çút ,éða :déì øîà ,àøéúa ïa äãeäé éaøî äìòîì íbîâî äéäL ãçàéøác eøéàéå Eäë àìä" :øîàpL ,äàîeè ïéìa÷î äøBz éøác ïéàL ,C ¤¨¤¨¨§©§¥§©§¨¥©¦§¨¤§¥¨¨©¥§¦§©¦§¨¦§¨¤¤¥¦§¥¨§©§¦§¨¤¤¡©£ŸŸ

.àøîbä úà òévî Bðéàå ,äðLnä úà òévî :øî øîà .äàîeè ïéìa÷î ïðéà äøBz éøác óà ,äàîeè ìa÷î Bðéà Là äî ,"'ä íàð ,Làk éøáã§¨¦¨¥§ª¨¥¥§©¥§¨©¦§¥¨¥¨§©§¦§¨¨©©©¦©¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨

òévî :éàpúk .àøîbä úà òévî Bðéàå äðLnä úà òévî ,äëìä :eðéaø íeMî á÷òé øa àçà 'ø øîà ,éàòìà éaø øîàc ,éàòìà éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¨©©¨©©£Ÿ¦©¥£¨¨©¦©¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨§©¨¥©¦©

äæ :dì éøîàå .øeñà äæå äæ :ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,àøîbä úà òévî Bðéàå äðLnä úà¤©¦§¨§¥©¦©¤©§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¤©§¦¥¥¦©¦£¦¨¤©§¦¥¤§¤¨§¨§¦¨¤

àîìò âeäð :÷çöé øa ïîçð áø øîà .àøéúa ïa äãeäé éaøk ,øzeî äæå äæ øîàc ïàî ;øìcðqä ïðçBé éaøk ,øeñà äæå äæ øîàc ïàî .øzeî äæå§¤¨©§¨©¤§¤¨§©¦¨¨©©§§¨©§¨©¤§¤¨§©¦§¨¤§¥¨¨©©©§¨©¦§¨¨¨§¨

éaø :àéðúc ,æbä úéLàøa éàòìà éaøk .äøBz éøáãa àøéúa ïa äãeäé éaøk ,íéàìëa äiLàé éaøk ,æbä úéLàøa éàòìà éaøk :éáñ úìz éðäk§¨¥§¨¨¥§©¦¦§¨§¥¦©¥§©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨§©¦¦§¨§¥¦©¥§©§¨©¦

íìBòì :øîBà äiLàé éaø ,"íéàìk [Eîøk] òøæú àì" (Eîøk) áéúëãk ,íéàìëa äiLàé éaøk .õøàa àlà âäBð Bðéà æbä úéLàø :øîBà éàòìà¦§¨¥¥¦©¥¥¥¤¨¨¨¤§©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§¦§¦©§§Ÿ¦§©©§§¦§©¦©¦Ÿ¦¨¥§¨

äøBz éøác ïéà :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø :àéðúc ,äøBz éøáãa àøéúa ïa äãeäé éaøk .ãé úìBtîa ïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò ,áéiç Bðéà¥©¨©¤¦§©¦¨§¨§©§¨§©¤¨§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨§©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥¨

.àøéúa ïa äãeäé éaøk ,àúeìéáèì äeìha øîàc ïàî .àúeìéèðì äeìha :dì éøîàå ;àúeìéáèì äeìha :øîà éøéòæ àúà ék .äàîeè ïéìa÷î§©§¦§¨¦¨¨§¦¥¨©©§¨¦§¦¨§¨§¦¨©§¨¦§¦¨©§¨©©§¨¦§¦¨§©¦§¨¤§¥¨

,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷ ìòa :ïðaø eðz :àúBìö ïãéòa àénà øãäîc ïànà èééì àcñç áøc àä ék ,àúeìéèðì äeìha øîàc ïàî©§¨©©§¨¦§¦¨¦¨§©¦§¨¨¥©©§©£©©©¨§¦©§¨¨©¨¨©©¤¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦

,àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt .÷eMa åéãéîìúì dàðLe àöé éàfò ïáe ,éàfò ïáì dLçì àáé÷ò éaøå ,àáé÷ò éaøì dLçì eæ íb Léà íeçð .øBäè̈©¦©§¨¨§©¦£¦¨§©¦£¦¨§¨¨§¤©©¤©©¨¨§¨¨§©§¦¨©§¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

ïàîe ;äéáøå äéøt ìeha íeMîe äøBz ìeha íeMî ,dàðL éðúc ïàî ."dLçì" éðz ãçå ,"dàðL" éðz ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨¥§¨¨§©¨¥§¨¨©§¨¥§¨¨¦¦¨¦¦¦§¨§¦§¨©

ìëå ,da ïéøéîçnL ézòîLå ,da ïéìé÷nL ézòîL :éàpé éaø øîà .íéìBâðøúk íäéúBLð ìöà íéieöî íéîëç éãéîìz eäé àlL ,dLçì éðúc§¨¥§¨¨¤Ÿ§©§¦¥£¨¦§¦¥¤§¥¤§©§§¦¨©©¦©©¨©§¦¤§¦¦¨§¨©§¦¤©£¦¦¨§¨

a øeñà éø÷ ìòa øîàc eäéà àä !?ïáéh äî ?ïéøçL éìáBè ìL ïáéh äî :ì"áéø øîà .åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàî Bîöò ìò da øéîçnäéøáã ©©£¦¨©©§©£¦¦¨¨§¨¨©©¦¨¤§¥§¨¦©¦¨¨¦§¨©©©¤¦¨§¦§¥

,da eøãb ìBãb øãb :àðéðç éaø øîà .äðéúða øLôà ?äìéáèa ïáéh äî !ïéa÷ äòLúa øLôà ?äàñ íéòaøàa ïáéh äî :øîà÷ éëä !äøBz¨¨¥¨¨©©¦¨§©§¨¦§¨¤§¨§¦§¨©¦©¦¨¦§¦¨¤§¨¦§¦¨¨©©¦£¦¨¤¤¨¨§¨

:ïðaøì àðeä áø eäì øîà .Løét ãiî ?ïäa ìáBè äzàL äàñ íéòaøà Eì Lé !à÷éø :Bì äøîà ,äøéáò øáãì äMà òázL ãçàa äNòî :àéðúc§©§¨©£¤§¤¨¤¨©¦¨¦§©£¥¨¨§¨¥¨¥§©§¨¦§¨¤©¨¥¨¤¦©¥¥¨©§©¨§©¨¨

àcà áø :déì øîà !?ïénça äìéáè Lé éëå :àcñç áø déì øîà !úBàöçøîa øLôà ,äpéö íeMî éà ?Bæ äìéáèa ïéìæìæî ízà äî éðtî ,éúBaø©©¦§¥¨©¤§©§§¦¦§¦¨¦¦¦¨¤§¨§¤§£¨¨©¥©¦§¨§¦¥§¦¨§©¦¨©¥©©¨

ì déì øîà ,àúeqî éa àiîc àðbàa áéúé äåä àøéæ éaø .Cúååk éà÷ äáäà øaéaø déì øîà .éàålò éãLe ,ïéa÷ äòLz éì éúééàå ìéæ :déòîL ©©£¨¨¥§¨¨©¦¥¨£¨¨¦§©¨¨§©¨¥©¨¨©¥§©§¥¦§©§¥¦¦§¨©¦§¥¦¨©¨©¥©¦

äòLz óà ,äðéúða àìå äìéáèa äàñ íéòaøà äî .äàñ íéòaøàk :déì øîà !eäééåeâa áéúé àäå ?éàä élek øîì déì änì :àaà øa àéiç¦¨©©¨¨¨¥§©¥©§¨¨¦§©©§¨©¥§©§¨¦§¨¨©§¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨©¦§¨

àlà eðL àì :eøîà àøèñeìâ äãeäé éaøå àáé÷ò éaø :øîà éîéc áø àúà ék ,ïéa÷ äòLz úa àáöç ïwz ïîçð áø .äìéáèa àìå äðéúða ïéa÷©¦¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨©©§¨¦¥©§¨©¦§¨©¦¦¨¨©¦¦¨©©¦£¦¨§©¦§¨§§§¨¨§Ÿ¨¤¨

àãáeò äåä àLeàa :øîà ,ïéáø àúà ék !ïîçð áøc déaöç øázà :óñBé áø øîà .äàñ íéòaøà ¯ ìébønä äìBçì ìáà ,BñðBàì äìBçì§¤§§£¨§¤©©§¦©§¨¦§¨¨©©¥¦§©©§¥§©©§¨¦¨¨¨¦¨©§¨£¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - zekxa(iying meil)

d wxyäúàøå úLnLîmc,äìéáè äëéøö dðéà ,äcðmeyn §©¤¤§¨£¨¦¨¥¨§¦¨§¦¨
,dzcp z`nehn dpxdhz `l dliahdyàãéøb éø÷ ìòa ìáàoi`y £¨©©§¦§¥¨

,eixwn xdhi leahiyke ,d`neh cer eilráéiçîdcedi iax eze` §©¥
weqrl ixw lral xqe` dcedi iaxy ixd .dxeza weqrl ick leahl
,epzpyna dcedi iax xn` cvik ok m`e ,leahiy mcew dxeza

.lahy mcew dixg`le diptl jxal ixw lral xzeny
:`xnbd zvxznàîéz àìdcedi iax zrcly xn`z l` ± Ÿ¥¨

ixw lra ,epzpynaCøáî,dtaàlày xn`zøäøäîzekxad z` §¨¥¤¨§©§¥
.eaila

s` ixw lral xizn dcedi iaxy dgikene uexizd z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .dta jxaløeäøä äãeäé éaøì déì úéà éîeike ± ¦¦¥§©¦§¨¦§

,eita m`iven epi`e zekxad z` xdxdn ixw lray xaeq dcedi iax
àéðúäå,`ziixaaúàéø÷ àøB÷ ,ìBaèì íéî Bì ïéàL éø÷ ìòa §¨©§¨©©§¦¤¥©¦¦§¥§¦©

äéðôì àì Cøáî Bðéàå ,òîL,'dax dad`'e 'xe` xvei' :zixgya] §©§¥§¨¥Ÿ§¨¤¨
,['mler zad`'e 'miaxr aixrn' :ziaxraeäéøçàì àìå:zixgya] §Ÿ§©£¤¨

.['epaikyd'e 'dpen`e zn`' :ziaxrae ,'aivie zn`'Bzt ìëBàå§¥¦
äéøçàì Cøáîe,[oefnd zkxa-]äéðôì Cøáî Bðéàåzkxa-] §¨¥§©£¤¨§¥§¨¥§¨¤¨

`ivendjxane rny z`ixw `xewy epxn`y dna xnel drhz l`e .[
,epi` dfy ,eita mxne`y oefnd zkxaìáàwxøäøäîmze`Baìa £¨§©§¥§¦

àéöBî Bðéàåmze`,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,åéúôNa §¥¦¦§¨¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
Ck ïéáe Ck ïéa,zekxa x`y oiae ,oefnd zkxae rny z`ixw oia ± ¥¨¥¨
.åéúôNa àéöBîz` `iven ixw lray xaeq dcedi iaxy ixd ¦¦§¨¨

oldl dpyndn `iyewd zxfege ,eita zekxad(.ek)iaxy rnyny
z` xnel xizd cvike ,dxeza weqrl ixw lral xeq`y xaeq dcedi

.dta zekxad
:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

s`e ,`ziixaa yxetny enke eita jxany dcedi iax xaeq mlerl
mewn lkn ,dxeza weqrl ixw lral xeq`y dcedi iax dceny

y meyn ,eita jxal el xizdïàNò[aiygd±]äãeäé éaøzekxal £¨¨©¦§¨
el`,õøà Cøc úBëìäkweqrl ixw lral xzen dcedi iax zrcly §¦§¤¤¤¤

.mda
ixw lral xizn dcedi iaxy epipy da `ziixa d`ian `xnbd

:ux` jxc zeklda weqrlàéðúcoipra weqta xn`p ,`ziixaa §©§¨
zexecl dxezd cenil(h c mixac),éðáì ízòãBäå'éðá éðáìå E,'E §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤

,ipiqa exn`py mixacd z` jipa ipale jpal cnlz xnelkáéúëe§¦
déøúaeixg`y weqta aezke ±(i c my),'ä éðôì zãîò øLà íBé' ©§¥£¤¨©§¨¦§¥
éäìà,'áøça Ey ,cenll yi miweqtd zekinqneïläl äîcnrna ¡Ÿ¤§Ÿ¥©§©¨
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:jk lr dyrn d`ian `xnbdíbîâî äéäL ãçà ãéîìúa äNòî©£¤§©§¦¤¨¤¨¨§©§¥
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,''ä íàð Làk éøáã äë àBìä',y`l dxezd ixac z` dncn weqtd £Ÿ§¨¦¨¥§ª
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ixw lra ,xne` sqei oaäðLnä úà òévîjix`dl `ed i`yx ± ©¦©¤©¦§¨
,dpynd iyexit inrhaàøîbä úà òévî Bðéàåi`yx epi`e ± §¥©¦©¤©§¨¨

:`xnbd zxne` .`xnbd iyexit inrha jix`dléaøì déì òéiñî§©©¥§©¦
éàòlà,i`rl` iax ixacl di`x yi o`kn ±øîà éàòlà éaø øîàc ¦§©§¨©©¦¦§©¨©
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:`xnbd zx`anøîàc ïàîxn`y in ±,øeñà äæå äæxaeqéaøk ©§¨©¤¨¤¨§©¦
øìcðqä ïðçBéyxcnl qpki `l' xn`y ,dlrnl d`aedy `ziixaa ¨¨©©§§¨

e .'xwir lkøîàc ïàîxn`y ine ±,øzeî äæå äæxaeqäãeäé éaøk ©§¨©¤¨¤¨§©¦§¨
àøéúa ïa.dxeza weqrl ixw lral xizdy ¤§¥¨

zekldae ,ixw lral dxezd cenil oipra bdpnd dn d`ian `xnbd
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a àøéúa ïa äãeäé éaøk ,íéàìkoipräøBú éøáã.ixw lral ¦§©¦§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨
mibdep :mipicd zyely z` zx`an `xnbda éàòlà éaøkoipr §©¦¦§©§

àéðúc ,æbä úéLàø,`ziixaa epipyy ±úéLàø ,øîBà éàòlà éaø ¥¦©¥§©§¨©¦¦§©¥¥¦
.õøàa àlà âäBð Bðéà æbä©¥¥¥¤¨¨¨¤
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áéiç Bðéà íìBòì øîBà äiLàé éaø ,'íéàìk [Eîøk] òøæú àì'lr Ÿ¦§©©§§¦§¨¦©¦Ÿ¦¨¥§¨¥©¨

,mxkd i`lk ly e`ldïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãòly oirxb-] ©¤¦§©¦¨§¨§©§¨
[miaprãé úìBtîa.zg` zaa mze` rxfiy epiide ,cia rxfiy ± §©¤¨

mibdep okea àøéúa ïa äãeäé éaøkoipräøBú éøáã,ixw lral §©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨
àéðúc,`ziixaaäøBú éøác ïéà ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥¨

,äàîeè ïéìa÷î.dliah `la dxeza weqrl ixw lral xzene §©§¦§¨
:ixw lral dliah zaeg dlhay zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד זט



קלי ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtzekxa

.äãð äúàøå úùîùîdzid die`x ixwd dz`xyke dncw ixw z`nehc

:cin leahl.ïëù ìë àìdrwtne dpexg` `idy dcp z`neh `iz` `lc

:xak da daiigzpy dliahlåàì àìà.äãåäé éáø`kid 'it`c jricedl ipzw

i`e zxdhnd `l` dliah oi`c dliah drwtne dcp z`neh `iz` ixwd mcwc

dil dnl `xfr zpwz dil zil dcedi iaxl

ira `l inp oiixw ilra lk `da opirny`l

`wec jgxk lr jkld dxez ixacl dliah

:dl ipzw.àîéú àì`l` jxan 'ipzna

:xdxdn.äãåäé 'ø ïàùò:oefnd zkxal

.à"ã úåëìäëixw lra dzepyl xzeny

:eixack.äîéàá ïìäì äî`xie aizkc

:(k zeny) 'ebe erepie mrd.åøîà ïàëî
md s`y dxeza mixzen mi`nhd lk

ixw lra la` zzxae dni`a zeidl mileki

:zrcd zegfe y`x zelw jezn `l` epi`

.úåãð éìòåáåixacl oiixwl elah m`

mxdhl mdl dler dpi` dliahd dxez

mini zray `idy dcp lrea z`nehn

opzck mdl dler `xfr zpwzl la`

oikixv 'ek dcpe ixw d`xy af oizipzna

:dliah.úåéìéâøázexebyd zeipyna

oi`e dvexna eitn o`iven `edy eita

:oda jix`dl jixv.òéöé àìùinrha

:odiyexitùøãîä úà òéöî åðéàå
.'éñøâea xikfdl cinz `ed jixvy iptn

:yxec `edy miweqtd z`.úåøëæà
:miyxcpd ze`xwnayùøãîì ñðëé àì

.ø÷éò ìëla` zepyl `le rivdl `l
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b"dc ipira d`xp :didäëìä éàòìà ø"à.'åë:dil riiqn opiqxb `leíåùî
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i`lke mirxf i`lk edl eedc ci zletna

:zg`k mxkd.àúåìéáèì:oiixw ilrac

.éðú ãç:micinlzl dygl i`fr oaa

.äéáøå äéøô ìåèá íåùîmirpnp eidy
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.ïéøçù éìáåèoilaehd oiixw ilra
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:opax.åøãâ ìåãâ øãâekixvdy dna

:d`q mirax`a.äùà òáúùdy` dze`
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:dieptd.íéìæìæî íúàiaxk bedpl
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.àáöçmdilr micinlzl min ozil

:dxezd z`ixw mcew zixgy.åðù àì
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:ezhn ynyny.äéáöç øáúàjixv epi`
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eìëiL ãò ÷ñBt ¯ åékøa ìò ïéúúBL íéîe älôza ãîBò äéä :ïðaø eðz :äáòBz Búlôz ¯ ìltúäL ét ìò óà ,àèçå ìéàBä :àáø̈¨¦§¨¨©©¦¤¦§©¥§¦¨¥¨¨©¨¨¨¨¥©§¦¨©¦§¦©¦§¨¥©¤¦§

:éâìôéî÷ àäa àîéì .÷ñtL íB÷îì øîà ãçå ,Làøì øæBç øîà ãç ,àðeðîä áøå àcñç áø ?øæBç ïëéäì .ìltúîe øæBçå ,íénä©©¦§¥¦§©¥§¥¨¥©¦§¨§©©§¨©¨©¥¨Ÿ§©¨©§¨¤¨©¥¨§¨¨¦§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - zekxa(iying meil)

àòìé÷aezia zqipka ±eúà ,àéòLBà áøce`a ±éqà áøì eìàLå §¦§¨§©©§¨£§¨£§©©¦
dryz zpizp ici lr dxez ixacl envr xdhl leki ixw lra m`

.oiaweäì øîà,iq` axeðL àìdryz zpizp jixvy exn` `l ± ¨©§Ÿ¨
,ixw lra xdhl oiawìébønä äìBçì àlà,eilr ixwd z` jiynnd ± ¤¨§¤©©§¦

,ezhin yniyy zngn ixw d`xyäìBçì ìáàixw d`xyBñðBàì± £¨§¤§§
,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly,íeìkî øeètxnelk ¨¦§

.llk envr xdhl jixv epi`e dxeza weqrl el xzen,óñBé áø øîà̈©©¥
ïîçð áøc déaöç ãéîèöàongp ax oikdy ilkd ixay ewfgzp ± ¦§§¦©§¥§©©§¨

ax oikdy ilkd z` ep` mikixv iq` ax ixac itl xnelk ,ecnvpe
lireie ,md mileg minkg icinlz ixdy ,oiaw dryz zpizpl ongp
miynyny ici lr mdl d`ay ixw z`nehn xdhdl df ilk mdl

.mzhn
zpizp m`e dxez ixacl dxdh jixv ixw lra m` mi`pz ewlgp lirl
oiaw dryz zpizp m` mi`xen` ewlgpe ,el dliren oiaw dryz
envr xdhl jixv eqp`l dleg m`e ,libxnd dlegl mb dliren
zl`ey .df xaca ewlgpy okzi cvik zxxan `xnbd .dxez ixacl

:`xnbdéâìôéî÷ àøæòãa éàpúå éàøBîà eälek éãkîlk ixd ± ¦§¦§£¨¥§©¨¥¦§¤§¨¨¦§§¦
,`xfr zpwza ewlgp o`k epypy mi`pzde mi`xen`dàøæò éæçðå§¤§¥¤§¨

ïwz éëéä,owiz dn `ed reci xac i`cey ,`xfr owiz dn d`xp ± ¥¦¦¥
.mei lka bdep oky

:`xnbd daiynìébønä àéøáì ïwz àøæò ,ééaà øîàjiynnd ± ¨©©©¥¤§¨¦¥§¨¦©©§¦
a leahiy ,ezhin yniyy zngn ixw d`xy ,eilr ixwd z`íéòaøà©§¨¦

àéøáe .äàñixw d`xyBñðBàìyniyy zngn `le ,epevxa `ly ± §¨¨¦§§
zpizp ici lr xdhiy ,ezhin z`ïéa÷ äòLz.eteb lréàøBîà eúàå ¦§¨©¦§¨£¨¥

äìBça éâéìôed`xy dlega ewlgpe [oiaxe inic ax] mi`xen` e`ae ± §¦¦§¤
,ixwøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñepic,ìébønä àéøák`ed mbe ©¨©¤©©§¦§¨¦©©§¦

.d`q mirax`a leahl jixvBñðBàì äìBçåepic,BñðBàì àéøák §¤§§§¨¦§§
.oiaw dryz zpizp ici lr envr xdhl jixveøîeoiax ±äìBç ,øáñ ©¨©¤

ìébønäepic,BñðBàì àéøák`l` d`q mirax`a leahl jixv epi`e ©©§¦§¨¦§§
.oiaw dryz zpizpa el icíeìkî øeèt BñðBàì äìBçåjixv epi` ± §¤§§¨¦§

.llk dxez ixacl envr xdhl
:`xnbd dywnàøæò ïwúc éäð ,àáø øîà`xfr owiz ok`y s` ± ¨©¨¨§¦§¦¥¤§¨

äìéáè,ixw lralïwz éî äðéúð,oiaw dryz zpizp mb owiz m`d ± §¦¨§¦¨¦¦¥
øî øîàäå(.at w"a),,ïééø÷ éìòáì äìéáè ïwz àøæòowizy rnyne §¨¨©©¤§¨¦¥§¦¨§©£¥§¨¦

.oiaw dryz zpizp mb owizy iia` xn`y enk `le dliah wx
:iia`n zvw dpey ote`a uxzn `axïwz àøæò ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¤§¨¦¥

ìébønä àéøáì äìéáèaeúàå .äàñ íéòaøà[e`ae±]ïðaøeixg`y §¦¨§¨¦©©§¦©§¨¦§¨§¨©¨¨
àéøáì eðé÷úäåixw d`xyBñðBàìzpizp ici lr dxdh jixv `diy §¦§¦§¨¦§§

éâìôéî à÷å éàøBîà eúàå ,ïéa÷ äòLzinic ax] mi`xen` e`ae ± ¦§¨©¦§¨£¨¥§¨¦§§¦
ewlgpe [oiaxeäìBça,ixw d`xyøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñ §¤©¨©¤©©§¦

epic,ìébønä àéøák.d`q mirax`a leahl jixv `ed mbeäìBçå §¨¦©©§¦§¤
BñðBàìepic,BñðBàì àéøákdryz zpizp ici lr envr xdhl jixve §§§¨¦§§
.oiawøîeoiax ±ìébønä àéøáì ,øáña leahiy `xfr owizíéòaøà ©¨©§¨¦©©§¦©§¨¦

ìébønä äìBçå ,äàñepic,BñðBàì àéøákleahl jixv epi`e §¨§¤©©§¦§¨¦§§
zpizpa el ic `l` d`q mirax`aäìBçì ìáà .ïéa÷ äòLz¦§¨©¦£¨§¤

íeìkî øeèt ,BñðBàì.llk dxez ixacl envr xdhl jixv epi` ± §§¨¦§
:dkldd in zrck drixkn `xnbdàéøa ,àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¨¦

ìébønä äìBçå ìébønäa dliah mikixväàñ íéòaøà,[inic axk] ©©§¦§¤©©§¦©§¨¦§¨
BñðBàì àéøáezpizpa el icBñðBàì äìBçì ìáà ,ïéa÷ äòLz ¨¦§§¦§¨©¦£¨§¤§§
íeìkî øeèt.[oiaxk] ¨¦§

:ixw lra ly ezxdh oipra cer dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaaìòa ¨©¨¨©©
,øBäè ,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷,íéøeîà íéøác äna §¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦¨©¤§¨¦£¦

dxez cenllìáà ,Bîöòìcnllíéøçàìa leahl jixvíéòaøà §©§£¨©£¥¦©§¨¦
,äàñ.oiaw dryz zpizp el liren oi`eíéòaøà ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥©§¨¦
äàñixw lra xdhl milireníB÷î ìkî.`edy oipr lka ± §¨¦¨¨

:`ziixad ly `yixd xe`iaa ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbdéaø©¦
àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøå ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBéewlgp ¨¨§©¦§ª©¤¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

,`ziixad ixacaàLéøà àâeæ éàäî ãçå àâeæ éàäî ãçcg` ± ©¥©¨§©¥©¨©¥¨

ipyd befdn cg`e [iel oa ryedi iax e` opgei iax] oey`xd befdn
miiepyd `nw `pz ixaca ewlgp [`pipg iaxa iqei iax e` xfrl` iax]

,`ziixad ly `yixaãçmdn cg` ±úøîàc àä ,øîàdn ± ©¨©¨§¨§©
,[`nw `pz] zxn`yíéøeîà íéøác änaoiaw dryz zpizpy ©¤§¨¦£¦

cenll ,dxeza weqrl ixw lra zxdhnìáà ,Bîöòìcnllíéøçàì §©§£¨©£¥¦
a leahl jixveðL àì ,äàñ íéòaøàdf oic zxn` `l ±àlà ©§¨¦§¨Ÿ¨¤¨
ìébønä äìBçìzngn ixw d`xy ,eilr ixwd z` jiynnd ± §¤©©§¦
,ezhin yniyyäìBçì ìáàixw d`xyBñðBàì`le ,epevxa `ly ± £¨§¤§§

zpizpa el ic ,ezhin z` yniyy zngnïéa÷ äòLzcnll ick s` ¦§¨©¦
.mixg`lãçåmdn cg`e ±ìk ,øîàcnll dvexyeléôà ,íéøçàì §©¨©Ÿ©£¥¦£¦

BñðBàì äìBçi`yx epi`àkéàc ãòel `diy ±äàñ íéòaøà ¤§§©§¦¨©§¨¦§¨
.mda leahie

:`ziixad ly `tiqd xe`iaa ztqep zwelgnãçå àâeæ éàäî ãçå§©¥©¨§©
àôéqà àâeæ éàäîewlgp ipyd befdn cg`e oey`xd befdn cg`e ± ¥©¨©¥¨

,`ziixad ly `tiqa miiepyd dcedi iax ixacaãçmdn cg` ± ©
äàñ íéòaøà äãeäé éaø øîàc àä ,øîàixw lra xdhl miliren ¨©¨§¨©©¦§¨©§¨¦§¨

íB÷î ìkî,`edy oipr lka ±eðL àìok xn` `l ±àlàmindyk ¦¨¨Ÿ¨¤¨
eid mda lahyìáà ,ò÷ø÷amd m`àì íéìëa.dliahd el dlired §©§©£¨§¥¦Ÿ

ãçåmdn cg`e ±énð íéìëa eléôà ,øîà.dliahd el dliren mb ± §©¨©£¦§¥¦©¦
rnyn `l dcedi iax ly epeylny zercdn zg` lr dywn `xnbd

:`xnbd zxne` .okøîàc ïàîì àîìLaxne`d zrcl xacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
leahl leki dcedi iaxlyéðz÷c eðééä ,íéìëa eléôàepipy jkl ± £¦§¥¦©§§¨¨¥

,'íB÷î ìkî äàñ íéòaøà øîBà äãeäé éaø'xnele lwdl `ay ©¦§¨¥©§¨¦§¨¦¨¨
zeliahk dpi`e ,milka elit`e ,dliren ixw lra zliah oipr lkay

,rwxwa eidiy jixvy mi`nhd x`yøîàc ïàîì àlàzrcl ± ¤¨§©§¨©
y xne`dïéà ò÷ø÷ala` ,dliahd dliren ok` ±àì íéìëa §©§©¦§¥¦Ÿ

dcedi iax xn`y dn ok m` ,dliahd dlirenééeúàì ,'íB÷î ìkî'¦¨¨§¨¥
éàî:`xnbd zvxzn .zeaxl `a dn ±ééeúàì`a dcedi iax ± ©§¨¥

a mb dliren ixw lra zliahy zeaxl,ïéáeàL íéîzliahk dpi`e ©¦§¦
.miae`y mina dxyk dpi`y mi`nhd x`y

:l"pd `ziixaa epc eay dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éãäa àzôéø eëéøk ìàeîL øa (éaøa) àáøå òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§¨¨§©¦©§¥§¦¦§¨©£¥

éããä,cgia dcerq elk` xnelk ,cgia zt ekxk ±áø eäì øîà £¨¥¨©§©
Ceøáì éãéãì éì eáä ,àttmeyn ,jxal il epz ±éàåléò ìeôðc± ¨¨©¦§¦¦¦§§¨¦¨©

ilr eltpyïéa÷ äòLz.ilr dzidy ixw z`nehn izxdhpeøîà ¦§¨©¦¨©
àðéðz ,ìàeîL [øa] (éaøa) àáø eäì,`ziixaaíéøác äna §¨¨§©¦©§¥§¦¨©¤§¨¦

íéøeîàcenll ,oiaw dryz zlitp lirenyìáà ,Bîöòìcnll £¦§©§£¨
íéøçàìa leahl jixväàñ íéòaøàdz` dvexy o`ke ,`weec ©£¥¦©§¨¦§¨

dfl jixve mixg`l cnll enk aygp ,oefnd zkxaa mixg` `ivedl
,d`q mirax`a dliahCeøáì éãéãì éì eáä àlà,jxal il epz ± ¤¨©¦§¦¦¦§

meynéàåléò ìeôðcilr eltpy ±,äàñ íéòaøàizlah xnelk §¨¦¨©©§¨¦§¨
.d`q mirax`aCeøáì éãéãì éì eáä ,àðeä áø eäì øîàil epz ± ¨©§©¨©¦§¦¦¦§

,jxaléàä àìå éàä àì éàåléò àkéìcefl `l izkxved `ly ± §¥¨¦¨©Ÿ©§Ÿ©
.llk ixw z`neha iz`nhp `ly ,efl `le

àçñôc àîBé éìòîa ìéáè àîç áøgqt axra leahl libx did ± ©¨¨¨¦§©£¥¨§¦§¨
ick ,d`q mirax`aàéöBäìd z`.ïúáBç éãé íéaø:`xnbd zniiqn §¦©¦§¥¨¨

déúååk àúëìä úéìåiaxk dkld `l` ,ezenk dkld oi` la` ± §¥¦§§¨§¨¥
.llk dliah jixv epi` ixw lray `xiza oa dcedi

äðùî

zekxaae dlitza xeq`d ixw lra oipra dkiynn dpynd(:k lirl):
÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL økæðå älôza ãîBò äéäezlitzàlà ¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨

,øv÷ége dzgizt ,dxvwa dkxa lk lltzi ,xnelk.cala dzniz §©¥
y inìBaèì ãøé,rny z`ixw onf ribdeìBëé íàwitqdlúBìòì ¨©¦§¦¨©£

mind onúBø÷ìå úBqkúäìerny z`ixwõðä àäz àlL ãò §¦§©§¦§©¤Ÿ§¥¨¥
,íéna äqkúé ,åàì íàå ,àø÷éå äqkúéå äìòé ,änçä`di `ly ©©¨©£¤§¦§©¤§¦§¨§¦¨¦§©¤©©¦

,dexrd z` d`ex eailäqkúé àìå .àø÷éå,rny z`ixw `xwieàì §¦§¨§Ÿ¦§©¤Ÿ
íéòøä íéna[migexq-]äøLnä éîa àìåmda mixeyy min - ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - zekxa(iying meil)

àòìé÷aezia zqipka ±eúà ,àéòLBà áøce`a ±éqà áøì eìàLå §¦§¨§©©§¨£§¨£§©©¦
dryz zpizp ici lr dxez ixacl envr xdhl leki ixw lra m`

.oiaweäì øîà,iq` axeðL àìdryz zpizp jixvy exn` `l ± ¨©§Ÿ¨
,ixw lra xdhl oiawìébønä äìBçì àlà,eilr ixwd z` jiynnd ± ¤¨§¤©©§¦

,ezhin yniyy zngn ixw d`xyäìBçì ìáàixw d`xyBñðBàì± £¨§¤§§
,ezhin z` yniyy zngn `le ,epevxa `ly,íeìkî øeètxnelk ¨¦§

.llk envr xdhl jixv epi`e dxeza weqrl el xzen,óñBé áø øîà̈©©¥
ïîçð áøc déaöç ãéîèöàongp ax oikdy ilkd ixay ewfgzp ± ¦§§¦©§¥§©©§¨

ax oikdy ilkd z` ep` mikixv iq` ax ixac itl xnelk ,ecnvpe
lireie ,md mileg minkg icinlz ixdy ,oiaw dryz zpizpl ongp
miynyny ici lr mdl d`ay ixw z`nehn xdhdl df ilk mdl

.mzhn
zpizp m`e dxez ixacl dxdh jixv ixw lra m` mi`pz ewlgp lirl
oiaw dryz zpizp m` mi`xen` ewlgpe ,el dliren oiaw dryz
envr xdhl jixv eqp`l dleg m`e ,libxnd dlegl mb dliren
zl`ey .df xaca ewlgpy okzi cvik zxxan `xnbd .dxez ixacl

:`xnbdéâìôéî÷ àøæòãa éàpúå éàøBîà eälek éãkîlk ixd ± ¦§¦§£¨¥§©¨¥¦§¤§¨¨¦§§¦
,`xfr zpwza ewlgp o`k epypy mi`pzde mi`xen`dàøæò éæçðå§¤§¥¤§¨

ïwz éëéä,owiz dn `ed reci xac i`cey ,`xfr owiz dn d`xp ± ¥¦¦¥
.mei lka bdep oky

:`xnbd daiynìébønä àéøáì ïwz àøæò ,ééaà øîàjiynnd ± ¨©©©¥¤§¨¦¥§¨¦©©§¦
a leahiy ,ezhin yniyy zngn ixw d`xy ,eilr ixwd z`íéòaøà©§¨¦

àéøáe .äàñixw d`xyBñðBàìyniyy zngn `le ,epevxa `ly ± §¨¨¦§§
zpizp ici lr xdhiy ,ezhin z`ïéa÷ äòLz.eteb lréàøBîà eúàå ¦§¨©¦§¨£¨¥

äìBça éâéìôed`xy dlega ewlgpe [oiaxe inic ax] mi`xen` e`ae ± §¦¦§¤
,ixwøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñepic,ìébønä àéøák`ed mbe ©¨©¤©©§¦§¨¦©©§¦

.d`q mirax`a leahl jixvBñðBàì äìBçåepic,BñðBàì àéøák §¤§§§¨¦§§
.oiaw dryz zpizp ici lr envr xdhl jixveøîeoiax ±äìBç ,øáñ ©¨©¤

ìébønäepic,BñðBàì àéøák`l` d`q mirax`a leahl jixv epi`e ©©§¦§¨¦§§
.oiaw dryz zpizpa el icíeìkî øeèt BñðBàì äìBçåjixv epi` ± §¤§§¨¦§

.llk dxez ixacl envr xdhl
:`xnbd dywnàøæò ïwúc éäð ,àáø øîà`xfr owiz ok`y s` ± ¨©¨¨§¦§¦¥¤§¨

äìéáè,ixw lralïwz éî äðéúð,oiaw dryz zpizp mb owiz m`d ± §¦¨§¦¨¦¦¥
øî øîàäå(.at w"a),,ïééø÷ éìòáì äìéáè ïwz àøæòowizy rnyne §¨¨©©¤§¨¦¥§¦¨§©£¥§¨¦

.oiaw dryz zpizp mb owizy iia` xn`y enk `le dliah wx
:iia`n zvw dpey ote`a uxzn `axïwz àøæò ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¤§¨¦¥

ìébønä àéøáì äìéáèaeúàå .äàñ íéòaøà[e`ae±]ïðaøeixg`y §¦¨§¨¦©©§¦©§¨¦§¨§¨©¨¨
àéøáì eðé÷úäåixw d`xyBñðBàìzpizp ici lr dxdh jixv `diy §¦§¦§¨¦§§

éâìôéî à÷å éàøBîà eúàå ,ïéa÷ äòLzinic ax] mi`xen` e`ae ± ¦§¨©¦§¨£¨¥§¨¦§§¦
ewlgpe [oiaxeäìBça,ixw d`xyøîinic ax ±ìébønä äìBç ,øáñ §¤©¨©¤©©§¦

epic,ìébønä àéøák.d`q mirax`a leahl jixv `ed mbeäìBçå §¨¦©©§¦§¤
BñðBàìepic,BñðBàì àéøákdryz zpizp ici lr envr xdhl jixve §§§¨¦§§
.oiawøîeoiax ±ìébønä àéøáì ,øáña leahiy `xfr owizíéòaøà ©¨©§¨¦©©§¦©§¨¦

ìébønä äìBçå ,äàñepic,BñðBàì àéøákleahl jixv epi`e §¨§¤©©§¦§¨¦§§
zpizpa el ic `l` d`q mirax`aäìBçì ìáà .ïéa÷ äòLz¦§¨©¦£¨§¤

íeìkî øeèt ,BñðBàì.llk dxez ixacl envr xdhl jixv epi` ± §§¨¦§
:dkldd in zrck drixkn `xnbdàéøa ,àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¨¦

ìébønä äìBçå ìébønäa dliah mikixväàñ íéòaøà,[inic axk] ©©§¦§¤©©§¦©§¨¦§¨
BñðBàì àéøáezpizpa el icBñðBàì äìBçì ìáà ,ïéa÷ äòLz ¨¦§§¦§¨©¦£¨§¤§§
íeìkî øeèt.[oiaxk] ¨¦§

:ixw lra ly ezxdh oipra cer dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaaìòa ¨©¨¨©©
,øBäè ,íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL éø÷,íéøeîà íéøác äna §¦¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦¨©¤§¨¦£¦

dxez cenllìáà ,Bîöòìcnllíéøçàìa leahl jixvíéòaøà §©§£¨©£¥¦©§¨¦
,äàñ.oiaw dryz zpizp el liren oi`eíéòaøà ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥©§¨¦
äàñixw lra xdhl milireníB÷î ìkî.`edy oipr lka ± §¨¦¨¨

:`ziixad ly `yixd xe`iaa ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbdéaø©¦
àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøå ,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBéewlgp ¨¨§©¦§ª©¤¥¦§©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

,`ziixad ixacaàLéøà àâeæ éàäî ãçå àâeæ éàäî ãçcg` ± ©¥©¨§©¥©¨©¥¨

ipyd befdn cg`e [iel oa ryedi iax e` opgei iax] oey`xd befdn
miiepyd `nw `pz ixaca ewlgp [`pipg iaxa iqei iax e` xfrl` iax]

,`ziixad ly `yixaãçmdn cg` ±úøîàc àä ,øîàdn ± ©¨©¨§¨§©
,[`nw `pz] zxn`yíéøeîà íéøác änaoiaw dryz zpizpy ©¤§¨¦£¦

cenll ,dxeza weqrl ixw lra zxdhnìáà ,Bîöòìcnllíéøçàì §©§£¨©£¥¦
a leahl jixveðL àì ,äàñ íéòaøàdf oic zxn` `l ±àlà ©§¨¦§¨Ÿ¨¤¨
ìébønä äìBçìzngn ixw d`xy ,eilr ixwd z` jiynnd ± §¤©©§¦
,ezhin yniyyäìBçì ìáàixw d`xyBñðBàì`le ,epevxa `ly ± £¨§¤§§

zpizpa el ic ,ezhin z` yniyy zngnïéa÷ äòLzcnll ick s` ¦§¨©¦
.mixg`lãçåmdn cg`e ±ìk ,øîàcnll dvexyeléôà ,íéøçàì §©¨©Ÿ©£¥¦£¦

BñðBàì äìBçi`yx epi`àkéàc ãòel `diy ±äàñ íéòaøà ¤§§©§¦¨©§¨¦§¨
.mda leahie

:`ziixad ly `tiqd xe`iaa ztqep zwelgnãçå àâeæ éàäî ãçå§©¥©¨§©
àôéqà àâeæ éàäîewlgp ipyd befdn cg`e oey`xd befdn cg`e ± ¥©¨©¥¨

,`ziixad ly `tiqa miiepyd dcedi iax ixacaãçmdn cg` ± ©
äàñ íéòaøà äãeäé éaø øîàc àä ,øîàixw lra xdhl miliren ¨©¨§¨©©¦§¨©§¨¦§¨

íB÷î ìkî,`edy oipr lka ±eðL àìok xn` `l ±àlàmindyk ¦¨¨Ÿ¨¤¨
eid mda lahyìáà ,ò÷ø÷amd m`àì íéìëa.dliahd el dlired §©§©£¨§¥¦Ÿ

ãçåmdn cg`e ±énð íéìëa eléôà ,øîà.dliahd el dliren mb ± §©¨©£¦§¥¦©¦
rnyn `l dcedi iax ly epeylny zercdn zg` lr dywn `xnbd

:`xnbd zxne` .okøîàc ïàîì àîìLaxne`d zrcl xacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
leahl leki dcedi iaxlyéðz÷c eðééä ,íéìëa eléôàepipy jkl ± £¦§¥¦©§§¨¨¥

,'íB÷î ìkî äàñ íéòaøà øîBà äãeäé éaø'xnele lwdl `ay ©¦§¨¥©§¨¦§¨¦¨¨
zeliahk dpi`e ,milka elit`e ,dliren ixw lra zliah oipr lkay

,rwxwa eidiy jixvy mi`nhd x`yøîàc ïàîì àlàzrcl ± ¤¨§©§¨©
y xne`dïéà ò÷ø÷ala` ,dliahd dliren ok` ±àì íéìëa §©§©¦§¥¦Ÿ

dcedi iax xn`y dn ok m` ,dliahd dlirenééeúàì ,'íB÷î ìkî'¦¨¨§¨¥
éàî:`xnbd zvxzn .zeaxl `a dn ±ééeúàì`a dcedi iax ± ©§¨¥

a mb dliren ixw lra zliahy zeaxl,ïéáeàL íéîzliahk dpi`e ©¦§¦
.miae`y mina dxyk dpi`y mi`nhd x`y

:l"pd `ziixaa epc eay dyrn d`ian `xnbdàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨
éãäa àzôéø eëéøk ìàeîL øa (éaøa) àáøå òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§¨¨§©¦©§¥§¦¦§¨©£¥

éããä,cgia dcerq elk` xnelk ,cgia zt ekxk ±áø eäì øîà £¨¥¨©§©
Ceøáì éãéãì éì eáä ,àttmeyn ,jxal il epz ±éàåléò ìeôðc± ¨¨©¦§¦¦¦§§¨¦¨©

ilr eltpyïéa÷ äòLz.ilr dzidy ixw z`nehn izxdhpeøîà ¦§¨©¦¨©
àðéðz ,ìàeîL [øa] (éaøa) àáø eäì,`ziixaaíéøác äna §¨¨§©¦©§¥§¦¨©¤§¨¦

íéøeîàcenll ,oiaw dryz zlitp lirenyìáà ,Bîöòìcnll £¦§©§£¨
íéøçàìa leahl jixväàñ íéòaøàdz` dvexy o`ke ,`weec ©£¥¦©§¨¦§¨

dfl jixve mixg`l cnll enk aygp ,oefnd zkxaa mixg` `ivedl
,d`q mirax`a dliahCeøáì éãéãì éì eáä àlà,jxal il epz ± ¤¨©¦§¦¦¦§

meynéàåléò ìeôðcilr eltpy ±,äàñ íéòaøàizlah xnelk §¨¦¨©©§¨¦§¨
.d`q mirax`aCeøáì éãéãì éì eáä ,àðeä áø eäì øîàil epz ± ¨©§©¨©¦§¦¦¦§

,jxaléàä àìå éàä àì éàåléò àkéìcefl `l izkxved `ly ± §¥¨¦¨©Ÿ©§Ÿ©
.llk ixw z`neha iz`nhp `ly ,efl `le

àçñôc àîBé éìòîa ìéáè àîç áøgqt axra leahl libx did ± ©¨¨¨¦§©£¥¨§¦§¨
ick ,d`q mirax`aàéöBäìd z`.ïúáBç éãé íéaø:`xnbd zniiqn §¦©¦§¥¨¨

déúååk àúëìä úéìåiaxk dkld `l` ,ezenk dkld oi` la` ± §¥¦§§¨§¨¥
.llk dliah jixv epi` ixw lray `xiza oa dcedi

äðùî

zekxaae dlitza xeq`d ixw lra oipra dkiynn dpynd(:k lirl):
÷éñôé àì ,éø÷ ìòa àeäL økæðå älôza ãîBò äéäezlitzàlà ¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©§¦Ÿ©§¦¤¨

,øv÷ége dzgizt ,dxvwa dkxa lk lltzi ,xnelk.cala dzniz §©¥
y inìBaèì ãøé,rny z`ixw onf ribdeìBëé íàwitqdlúBìòì ¨©¦§¦¨©£

mind onúBø÷ìå úBqkúäìerny z`ixwõðä àäz àlL ãò §¦§©§¦§©¤Ÿ§¥¨¥
,íéna äqkúé ,åàì íàå ,àø÷éå äqkúéå äìòé ,änçä`di `ly ©©¨©£¤§¦§©¤§¦§¨§¦¨¦§©¤©©¦

,dexrd z` d`ex eailäqkúé àìå .àø÷éå,rny z`ixw `xwieàì §¦§¨§Ÿ¦§©¤Ÿ
íéòøä íéna[migexq-]äøLnä éîa àìåmda mixeyy min - ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨
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המשך בעמוד סט



eznyקלד in` cenr bk sc ± iyily wxtzekxa

.øáñ øîãy`xl xfeg dlek xenbl ick ddy m` ezltza wiqtnd lk

:`kd ibltin `w ddyae (:ck sc) oiwxita onwl y"w iab opixn`ckíà éàä
.äéì éòáéî ääù àì íà ääùirain `pepnd axe `cqg axc `zlina

a elit` dpin rny bilt` `lcne ddy `ll ddy oia ibelt`l dilddy `lc

:xn`w.àåä àéåçã àøáâligzdyk

`ed iegc eiawpl jixv dide lltzdl

dpi` lltzdy dn jkld lltzdln

:y`xl xfege dltzàøáâ øáñ øîå
.àéæçcr oizndl leki epi`y t"r`

dn `id die`x dltz ezltz miiqiy

:dzizy mcew lltzdy.äîë ãòåleki

xzen `diy eiawpn envr cinrdl

:dltza ligzdl.éðúîã àëéài`dl

`le `teb `zipzna mixen` mixac dna

ixii` ike dcedi axe ciaf axc `zrnyn

:ixii`c `ed `xeriya edpi`øåîù
.àèçú àìù êîöòjlbx jxhvze

:z`hg `iadl midl`d zia l` zklléåä
.òåîùì áåø÷jpaxw z`ada daeyz

:daeyz `la miliqkk eze` zznøåîù
.êéá÷ðeilbx z` jqdl enk jilbx oian

:egiti `ly jiawp xeny (ck ` l`eny)

.òåá÷ àñëä úéálke d`ev ea yiy

md dcyd ipt lr `xnbay ze`qk iza

:dxitg `la.éàøòeiykr ligzn dfy

:`qkd zia ezeyrläðôðå õìåç
.øúìàìopixn`ck ecia oilitz fg`ie

jixvy `l` ecia ofge` inp reawae onwl

mdy onfay zen` 'c wegxa ovlgl

:xacd i`pbe ielba md ey`xaåäî
.åéìéôúá ñðëéù:xn`w ey`xa odyk

.ïäá äðôé àîù:milecbíéøåçá
.àñëä úéáì íéëåîñäxcbd on miptl

mixega opzep da dptp `edy dcya

:lzekayúåùøì íéëåîñä íéøåçá
.íéáøäoi`y dcyd zevign ilzek ixeg

`ede mc` ipa jelid mewna oievn mixakr

:zeptl xcbd ixeg`l qpki.ïììåâ
:odly zerevxa.äòåöø àöú àìù

oxyew `ed oda ixdy dyecw da yiy

my lr z"lc oink eziiyra d`xp xywae

dieyr o"iyde icy ly zeize`n zg`

dieyr c"eide dpevigd dvivwd ilzeka

dphw drevxe ci ly oilitz zrevx y`xa

:c"ei oink zi`xpe dy`x setk c`n

.åðéîéá ïæçåàå`ly ick ecbaa `ly

:elti.íåéázia liaya ovleg `edyk

:oxn`ck xtq oink olleb `qkd.äìéìáå
cr ripvdl zpn lr eziaa ovleg `edyk

:xwad.çôè ñéë íäì äùåòellgc

mpia wiqtdl ld` ilkd aiygc gth

:rwxwl.åðù àìilka `l` gth irac

oiilkc okxvl ieyrd qik .oiilk `edy

xac opira jklid mlv` lha zeidl aexw

:mdipta uveg `diy xkipdïéëô éøäù
.ïéìéöî íéðè÷ld`a lizt cinv swida

:iviig gth eed `lc ab lr s`e zndøîà
.ïðáø åäðåøùå ìéàåäecia ofge`l

:ozxiny meyn
ïøèðð

ïðéùééçdpti `ny opiyiig reaw `qkd ziaa `wece .xeq`e oda dpti `ny

oizydl xzen my zeptl milibx oi`y i`xr `qkd ziaa la` oda

ziaa elit` oda oizyi `l onwl `ipzc `de oda dpti `ny opiyiig `le oda

m` zevevipd oda sytyi `ny opiyiigc ecia ofge`yk `wec epiid i`xr `qkd

:dn`a rbi e` eilbx lr min elti

éøäù.znd ld`a oilivn miphw oikt

i`c `ed xie` mrhn jgxk lre

enk iedc oilivn eid `l llk xie` eda zil

d`neh oilawny hiha olaby oilke`

:znd ld`a
mixac

,Làøì øæBç dlek úà øBîâì éãk ääL íà øáñ øî©¨©¦¨¨§¥¦§¤¨¥¨Ÿ

"ääL íà" éàä :éMà áø øîà .÷ñtL íB÷îì øáñ øîe©¨©§¨¤¨©¨©©©¦©¦¨¨

ääL íà àîìò éleëc àlà !déì éòaéî "ääù àì íà"¦Ÿ¨¨¦¨¥¥¤¨§¥¨§¨¦¨¨

Bîâì éãkääL àìãa íúäå ,Làøì øæBç dlek úà ø §¥¦§¤¨¥¨Ÿ§¨¨¦§Ÿ¨¨

ïéàå éeàø ïéàå àeä àéeçc àøáb øáñ øîc ,éâìôéî÷̈¦§§¦§©¨©©§¨§¨§¥¨§¥

,ìltúé ìà åéá÷ðì Cøöpä :ïðaø eðz .älôz Búlôúe àeä àéæç àøáb øáñ øîe ,älôz Búlôz§¦¨§¦¨©¨©©§¨©§¨§¦¨§¦¨¨©¨¨©¦§¨¦§¨¨©¦§©¥

ìBëé BðéàL àlà eðL àì :äãeäé áø àîézéàå ,ãéáæ áø øîà .äáòBz Búlôz ìltúä íàå§¦¦§©¥§¦¨¥¨¨©©§¦§¦¥¨©§¨Ÿ¨¤¨¤¥¨

ìì ìBëé íà ìáà ,Bîöòa úBäLãò :úLL áø øîà ?änk ãòå .älôz Búlôz Bîöòa úBäL ¦§§©§£¨¦¨¦§§©§§¦¨§¦¨§©©¨¨©©¥¤©

ìáà .Bîöò ìò ãBîòì ìBëé ïéàLk ?íéøeîà íéøác äna :àúéðúnà dì éðúîc àkéà .äñøt©§¨¦¨§©§¥¨©©§¦¨©¤§¨¦£¦§¤¥¨©£©©§£¨

éaø øîà .äñøt ãò :ãéáæ áø øîà ?änk ãòå .älôz Búlôz ,Bîöò ìò ãBîòì ìBëé íà¦¨©£©©§§¦¨§¦¨§©©¨¨©©§¦©©§¨¨©©¦

ïBkä" :øîàpL íeMî ,ìltúé àì äæ éøä ,åéá÷ðì Cøöpä :ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨¦§¨¨£¥¤Ÿ¦§©¥¦¤¤¡©¦

éäìà úàø÷ìøBîL" ,áéúëc éàî :ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå ."ìàøNé E ¦§©¡Ÿ¤¦§¨¥§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§

.éðôì ïaø÷ àáä ,àèçz íàå ;àèçz àlL Eîöò øBîL ?"íéäìàä úéa ìà Cìz øLàk Eìâø©§§©£¤¥¥¤¥¨¡Ÿ¦§©§§¤Ÿ¡¡¨§¦¡¡¨¨¥¨§¨§¨©

ì áBø÷å"ì áBø÷ éåä :àáø øîà ,(íéîëç éøáã) "òBîLíéàèBç íàL ,íéîëç éøác òBîL §¨¦§©¦§¥£¨¦¨©¨¨¡¥¨¦§©¦§¥£¨¦¤¦§¦

ïaø÷ íéàéáîe íéàèBçL íéìéñkk éäz ìà ,"íéìéñkä úzî" .äáeLz íéNBòå ïaø÷ íéàéáî§¦¦¨§¨§¦§¨¦¥©§¦¦©§¦©§¦¦¤§¦§¦¦¨§¨

éäz ìà àlà !eäðéð íé÷écö ,éëä éà ,"òø úBNòì íéòãBé íðéà ék" .äáeLz íéNBò ïéàå§¥¦§¨¦¥¨§¦©£¨¦¨¥©¦¦¦§¤¨©§¦

äòøä ìò íà íéàéáî íä äáBhä ìò íà íéòãBé íðéàå ,ïaø÷ íéàéáîe íéàèBçL íéìéñkk©§¦¦¤§¦§¦¦¨§¨§¥¨§¦¦©©¨¥§¦¦¦©¨¨¨

?éðôì ïaø÷ íéàéáî íäå ,íéðéçáî ïðéà òøì áBè ïéa :àeä Ceøa LBãwä øîà .íéàéáî íä¥§¦¦¨©©¨¨¥¨¨¥¨©§¦¦§¥§¦¦¨§¨§¨©

éá÷ð øBîL :øîà àtt øa àðéðç áø àîézéàå ,éMà áø.éðôì älôúa ãîBò äzàL äòLa E ©©¦§¦¥¨©£¦¨©¨¨¨©§§¨¤§¨¨¤©¨¥¦§¦¨§¨©

áø øa àçà áø øîà .ñðëðå úBnà 'ã ÷eçøa åéléôz õìBç ,àqkä úéáì ñðëpä :ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¨§¥©¦¥¥§¦¨§¦©§¦§¨¨©©©¨©©

äðôðå õìBç éàøò àqkä úéa ìáà ,òeá÷ àqkä úéa àlà eðL àì :úLL áø øîà ,àðeä¨¨©©¥¤Ÿ¨¤¨¥©¦¥¨©£¨¥©¦¥£©¥§¦§¨

:eäì àéòaéà .òeá÷ àqkä úéa BàNòL éðtî ,ïçéðîe úBnà 'ã ÷éçøî ,àöBé àeäLëe .øzìàì§©§©§¤¥©§¦©§¦¨¦§¥¤£¨¥©¦¥¨©¦©£¨§

ø ?íéî ïézLäì òeá÷ àqkä úéáì ïéléôúa íãà ñðkiL eäîàðúî øa àcà áø ,éøL àðéá ©¤¦¨¥¨¨¦§¦¦§¥©¦¥¨©§©§¦©¦¨¦¨¨¥©©¨©©§¨

çéôé ànL :dì éøîàå .ïäa äðté ànL ïðéLééç ,øeñà :eäì øîà ,àáøì deìééL eúà .øñà̈©¨©§©§¨¨¨©§¨¨§¦©¤¨¦¨¤¨¤§¨§¥¨¤¨¨¦©

Ceîqä ïBlça ïçépîe úBnà 'ã ÷eçøa åéléôz õìBç ,òeá÷ àqkä úéáì ñðëpä :Cãéà àéðz .ïää¤©§¨¦¨©¦§¨§¥©¦¥¨©¥§¦¨§¦©©¦¨©©©¨

ìlä úéáe .éànL úéa éøác ,ïçéðîe úBnà 'ã ÷éçøî àöBé àeäLëe ,ñðëðå íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¦§¨§¤¥©§¦©§¦¨¦§¥¥©©¥¦¥

ïéðîéæ !?Czòã à÷ìñ Bcâáa .ñðëðå Bcâáa ïæçBà :øîBà àáé÷ò 'ø .ñðëðå Bãéa ïæçBà :íéøîBà§¦£¨§¨§¦§¨£¦¨¥£¨§¦§§¦§¨§¦§©§¨©§¨¦§¦

úéáì íéëeîqä ïéøBça íçépîe ,ñðëðå Bãéáe Bcâáa ïæçBà :àîéà àlà !éìôðå eäì éìzLéî¦§§¦§§¨§¥¤¨¥¨£¨§¦§§¨§¦§¨©¦¨©¦©§¦§¥

éãéì àáéå íéëøc éøáBò íúBà eìhé ànL ,íéaøä úeLøì íéëeîqä ïéøBça íçépé àìå .àqkä©¦¥§Ÿ©¦¥©¦©§¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§¥§¨¦§¨Ÿ¦¥

úçà äðBæ úàáe ,íéaøä úeLøì íéëeîqä ïéøBça åéléôz çépäL ãçà ãéîìúa äNòîe .ãLç£¨©£¤§©§¦¤¨¤¦¦©§¦¨©¦©§¦¦§¨©¦¨¨©©

ãéîìz BúBà òîML ïåék !éøëNa éðBìt éì ïúp äî eàø :äøîàå Løãnä úéáì úàáe ,ïúìèðe§¨¨©¨§¥©¦§¨§¨§¨§©¨¨¦§¦¦§¨¦¥¨¤¨©©§¦

eðz .ñðëðå Bãéáe Bcâáa ïæçBà àäiL ,eðé÷úä äòL dúBàa .úîå ìôðå âbä Làøì äìò ,Ck̈¨¨§Ÿ©©§¨©¨¥§¨¨¨¦§¦¤§¥£¨§¦§§¨§¦§¨¨

;ïúBà ïéìèBðå íéøaëò ïéàáe ,àqkä úéáì ïéëeîqä ïéøBça ïéléôz ïéçépî eéä äðBLàøa :ïðaø©¨¨¨¦¨¨©¦¦§¦¦©¦©§¦§¥©¦¥¨¦©§¨¦§§¦¨
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ïøèðð.miwifnd on ipexnyie inir oqipk` ,xnelk ,ipexnyi - ¦§§©
:ongp axa df dyrn d`ian `xnbdïðéìæà äåä ék ,àáø øîà̈©¨¨¦£¨¨§¦©

,ïì áéäé ,àzãbàc àøôñ èé÷ð äåä ék ,ïîçð áøc déøúamle` ©§¥§©©§¨¦£¨¨¦¦§¨§©©§¨¨¦¨
,ïì áéäé àì ,ïéléôz èé÷ð äåä éky,ïðaø eäðeøLe ìéàBä ,øîà ¦£¨¨¦§¦¦Ÿ¨¦¨¨©¦§§©¨¨

.ïøèðð¦§§©
gqid oiprae ,dyecw iyinyz x`ye oilitz ipica dkiynn `xnbd

:dlitzd zra zrcdå ,Bãéa ïéléôz íãà æçàé àì ,ïðaø eðz`l ¨©¨¨ŸŸ©¨¨§¦¦§¨§
,ìltúéå ,BòBøæa äøBz øôñ,dlitza zayein ezrc oi`y itle ¥¤¨¦§§¦§©¥

.ecin elti `ny `xiyàì ,ïäa ïLéé àìå ,íéî ïäa ïézLé àìå§Ÿ©§¦¨¥©¦§Ÿ¦©¨¥Ÿ
.éàøò úðéL àìå òá÷ úðéL¥©¤©§Ÿ¥©£©

økëå äøò÷e úBòîe ïékñ ìàeîL øîà,mgl,ïäa àöBik elà éøä ¨©§¥©¦¨§¨¨§¦¨£¥¥©¥¨¥
,ecin elti `ly mdilr b`ecy oeik ,dlitzd zrya mwifgi `ly

.dlitzd on ezrc migiqne
:`ziixad zkled in zrck zxxan `xnbd

àúéðúî àä ék àúëìä úéì ,úLL áø øîà àáø øîà`l - ¨©¨¨¨©©¥¤¥¦§§¨¦¨©§¦¨
oilitzd cera oizyi `ly ,zxne`y ef `ziixak dkldd dwqtp

oeik ,eciaczhiya,àéä éànL úéámixne`y(`"r lirl)qpki `l , §¥©©¦
mb mixen` mdixace ,ecia oilitzd cera reaw `qkd zial mc`

.oizynyk ,i`xr `qkd ziaaéàczhiyaìlä úéa,`id,àzLä §¦¥¦¥©§¨
éøL òeá÷ àqkä úéalld zia exizd reaw `qkd zial m` - ¥©¦¥¨©¨¦

ecia oilitzd cera qpkidl(my)l ,àéòaéî ,éàøò àqkä úéam`d - ¥©¦¥£©¦©§¨
`le ,mzhiyk dpi` ,ef `ziixa ,i`ce `l` ,mixizny xnel jxvp

.dkldl dwqtp
:zyy ax ixac z` dgec `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyíéøác ¥¦¥§¨¦

,ïàk Eì ézøzäL,reaw `qkd ziaa,ïàk Eì ézøñà`qkd ziaa ¤¦©§¦§¨¨©§¦§¨
it lr s`e ,reaw `qkd ziaa mixzend mixac mpyi ,xnelk .i`xr

.i`xr `qkd ziaa mixeq` okïéléôz åàì éàîpeek oi` m`d -dz ©¨§¦¦
,ok m`e .`qkd ziaa oilitz iablàîìLa úøîà éàxacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨

zhiya zkled ef `ziixay xn`z m`,ìlä úéamixac' ,dyexite ¥¦¥
y,'ïàk Eì ézøzä`qkd ziaa epiid,òeá÷lld zia mixizny ¦©§¦§¨¨©

,ecia oilitz mr eil` qpkidl,'ïàk Eì ézøñà'a epiidàqkä úéa ¨©§¦§¨¥©¦¥
,éàøò.ecia oilitz mr oizydl mixqe`yúéa úøîà éà àlà £©¤¨¦¨§©¥

éãéî àìå eøL àì àä ,éànLziaa mby ,melk `le exizd `l ixd - ©©¨Ÿ¨§Ÿ¦¦
mixac' xnel jiiy `le ,oilitz mr qpkidl exq` reaw `qkd
,lld zia zhiya zkled `ziixad ,i`ce `l` .'o`k jl izxzdy

.zyy axl dywe ,ecia oilitz mr oizydl xeq`y mixaeqy
:`xnbd zvxzn,àéää àéðz ékoi` ,'izxq`y mixac' ly `ziixad ¦©§¨©¦

`l` ,`qkd zial oilitz zqpkd xeqi` oiprl dfçôè ïéðòì§¦§©¤©
,íééçôèeitk `l` etebn dlbn epi` ,`qkd ziaa eikxv dyerdy §¨©¦

eixg`n dlbn ,milecbd eikxvl wwfpyke ,zeripv meyne ,jxevd
geliw meyn ,miigth eiptln dlbn miphwd eikxvl wwfpyke ,gth
mixac' ,`ziixad ixac zpeek idefe .wegxnl fzipd milbx in
`qkd ziaa jl izxzdy eiptln miigth ielib ,'o`k jl izxzdy
dyeryky ,reaw `qkd ziaa jl izxq` ,'o`k jl izxq`' ,i`xr
di`x jl oi` ,ok m`e .eixg`n gth `l` dlbn oi` ,milecbd eikxv
ixacl dyw `le ,ecia oilitz mr oizydl xeq`y mixaeq lld ziay

.zyy ax
:miigthe gth oicl `ziixan di`x d`ian `xnbd,àãç éðúc§¨¥£¨

äðôð àeäLk,eiawplälâî,eteb.íééçôè åéðôìe ,çôè åéøçàì §¤¦§¤§©¤§©£¨¤©§¨¨§¨©¦
,Cãéà àéðúådlbn ,dptp `edykeìk àìå ,åéðôìe ,çôè åéøçàì,í §©§¨¦¨§©£¨¤©§¨¨§Ÿ§
.`id dxizqeéãéàå éãéà ,åàì éàîizya ,xaecn `l m`d - ©¨¦¦§¦¦

,zeziixadLéàa,dptpy,àéL÷ àìåyïàkzxne`y `ziixad - §¦§Ÿ©§¨¨
dptpa zxacn ,melk `le ,eiptle ,gth eixg`l dlbny,íéìBãâì¦§¦

eïàk,miigth eiptle ,gth eixg`l dlbny zxne`y `ziixad - ¨
dptpa zxacn.íépè÷ìizxzdy mixac' ly `ziixad ixack edfe ¦§©¦

.'o`k jl
:`xnbd dywnéà ,àøañúådlbny zxne`y `ziixad m` - §¦§§¨¦

zxacn miigth eiptle gth eixg`l,íépè÷azelblçôè åéøçàì ¦§©¦§©£¨¤©

.éì änì̈¨¦
,miigthe gth ly `ziixad z` `xnbd zyxtn ,ef `iyew jezne

:xg` ote`aàlà,i`ce,éãéàå éãéàzewqer ,zeziixad izy ¤¨¦¦§¦¦
àä ,àéL÷ àìå ,íéìBãâa,miigth eiptlny zxne`y `ziixad - ¦§¦§Ÿ©§¨¨

zwqer,Léàawgecy jezny ,miigth eiptln dlbn milecbl s`e §¦
,miphwl s` wwfp milecbl envràäzxne`y `ziixade - ¨

zwqer ,melk dlbn oi` eiptlne ,gth eixeg`ny.äMàaepl yi dfae §¦¨
jl izxq` o`k jl izxzdy mixac' ly `ziixad ixac cinrdl mb
izxq` ,miigth eiptln zelbl ,yi`a jl izxzdy dn ,yxtle ,'o`k

.melk `le diptln dlbn oi`y ,dy`a jl
,'jl izxzdy mixac' ly `ziixad ly yexitd dgec `xnbd

:`xnbd dywn .miigthe gth oica zxacnyéðz÷c àä ,éëä éà¦¨¦¨§¨¨¥
dìò,`ziixad ly `tiqa jk lr epipyy dn -ïéàL øîBçå ì÷ eäæ £¨¤©¨¤¤¥

,äáeLz åéìòlwn ,`yixa dpypy df oic lr zeywdl yiy ,xnelk ¨¨§¨
,eilr ayiil daeyz oi`e ,xnegeéàîzeywdl yi xnege lw dfi` - ©

y o`k,äáeLz åéìò ïéàziaa oilitza `ziixad zwqery xn`p m` ¥¨¨§¨
,i`xra xq`pe reawa xzedy ernyne ,lld zia zhiyke `qkd
xnege lw reawa xzed m`y ,xnege lwn zeywdl yiy ,xacd oaen
ly miigthe gth oica `ziixad zwqery ,xn`p m` `l` .i`xray

ixde ,dfa zeywdl jiiy xnege lw dn ,dy`e yi`àúléîc àkøc©§¨§¦§¨
àúéà éëäeiptln zelbl jixv yi`dy ,`ed jk xacd jxc - ¨¦¦¨

.melk zelbl dkixv dpi` dy`de miigth,åàì àlàzwqer ¤¨¨
oipra `ziixadïéléôz,dligza yxtzpy itke ,`qkd ziaa §¦¦

úLL áø øîà àáøc àzáeéúeep`y dn ,dxe`kl ,ok m`e - §§¨§¨¨¨©©¥¤
ixacl `id `kxit ,oilitza 'izxzdy mixac' ly `ziixad micinrn
cera oizydl zxqe`d `ziixad z` cinrdy ,zyy ax mya `ax
ep`vn `l ,eixacly ,lld ziak `lye i`ny ziak ecia oilitzd
o`k jl izxzdy mixac' zxne`d `ziixad z` cinrdl dna
:`xnbd dwiqn .dxwn lka xeq` i`ny zial ixdy ,'o`k jl izxq`

àúáeézcera oizydl xeq` lld zial i`ceae ,zyy axl `id §§¨
.mzhiya zkled ok zxne`y lirl `ziixade ,ecia oilitzd
.`ziixaa xen`d xnege lwd oipr z` zxxan `xnbddywn

:`xnbd,àéL÷ ,íB÷î ìkî,reawd on xeng irx` `qkd zia recn ¦¨¨©§¨
àzLäléøL òeá÷ àqkä úéal ,ecia oilitz mr qpkidlúéa ©§¨¥©¦¥¨©¨¦¥

.ïkL ìk àì éàøò àqkä©¦¥£©Ÿ¨¤¥
:`xnbd zvxzn,òeá÷ àqkä úéa ,øîà÷ éëädyere ayeiyk ¨¦¨¨©¥©¦¥¨©
,milecbd eikxvúBöBöéð àkéìc,ezaiyia mifzp zevevip oi`y - §¥¨¦

éøLla` ,ecia oilitzd wifgdl,éàøò àqkä úéa,xnelk ¨¦¥©¦¥£©
,cner ecera oizynykúBöBöéð àkéàclr mifzpd zevevip yiy - §¦¨¦

,mgpwl jixve eilbx,éøñà.zevevipd ecia gpwl jixvy oeik ¨§¦
:`xnbd zl`ey,éëä éà,i`xrl reaw oia weligd dfyéànà- ¦¨¦©©

df xnege lwy ,`ziixad zxne` recn,'äáeLz åéìò ïéà'ixde ¥¨¨§¨
,àéä àzéélòî äáeLzokle ,zevevip oi` o`ke zevevip yi o`ky §¨§©©§¨¦
.reawd on xeng irx`

:`xnbd daiynàúléî àä ,øîà÷ éëäziaa oilitz ly df oic - ¨¦¨¨©¨¦§¨
,i`xrae reawa ,`qkdàîòè úøBúa dì éúézjlile ecnll yi - ¥¥¨§©©£¨

ea oi`y itl ,reawa xizdl ok ici lre ,`xaqe mrh it lr ea
,zevevip yiy itl ,irx`a xeq`le ,zevevipì÷a dì éúéz àìå§Ÿ¥¥¨§©

øîBçå,xnege lw it lr ea jlile ecnll oi`e -dì àéúà éàc ¨¤§¦¨§¨¨
,øîBçå ì÷ úøBúa,i`xra xzedy xnege lw ,reawa xzedy dne §©©¨¤

,äáeLz åéìò ïéàL øîBçå ì÷ eäæep` recn ayiil jxc oi`y ¤©¨¤¤¥¨¨§¨
xnege lwd lr oi`y oeik ,i`xr `qkd ziaa mixingne jtidl mibdep
on xeng i`xr `qkd ziay mewn meya epivn `ly ,`kxit mey
ep`y dna yi mrh mle` ,xnege lwd migec epiid ok zngny reawd
.mrhd xg` miklede ,zevevip oi` o`ke zevevip yi o`ky ,mibdep

:dcerqd z`xwl zeiwpd oiipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úBnà òaøà íéîòt äøNò Cläî ,òá÷ úceòñì ñðkéì äöBøä̈¤¦¨¥¦§©¤©§©¥£¨¨§¨¦©§©©
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,ecin elti `ly mdilr b`ecy oeik ,dlitzd zrya mwifgi `ly

.dlitzd on ezrc migiqne
:`ziixad zkled in zrck zxxan `xnbd

àúéðúî àä ék àúëìä úéì ,úLL áø øîà àáø øîà`l - ¨©¨¨¨©©¥¤¥¦§§¨¦¨©§¦¨
oilitzd cera oizyi `ly ,zxne`y ef `ziixak dkldd dwqtp

oeik ,eciaczhiya,àéä éànL úéámixne`y(`"r lirl)qpki `l , §¥©©¦
mb mixen` mdixace ,ecia oilitzd cera reaw `qkd zial mc`
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המשך בעמוד קמק



קמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - zekxa(ipy meil)

exfby minkg zpwz lr xary ,`ed axd ceakl ezecpl dvxydvia)

(:aklke`k d`xpy meyn gqt lila ielv mly icb lek`l `ly
ef `ziixa mb xfrl` iax `iad `l recn ,dyw ok m`e .uega miycw
epxn`y dn :`xnbd zvxzn .axd ceak lr micpny da x`eany

,axd ceak lr micpny zenewn dyly `l` `vn `lyeðúðLîa§¦§¨¥
ïðéøîà÷,[epxn`-],zeipyn yly `l` `vn `lyàäådyrne-] ¨©§¦©§¨

[dfàéä àúééøa.dpyn dpi`e ¨©§¨¦
:dywne `xnbd zxfegàkéì ïéúéðúîáemewn oi` epzpyna ike ± §©§¦¦¥¨

,axd ceak lr micpny epipy eay sqepàkéà àäåyi ixde ±àä §¨¦¨¨
ïðúcdpyna epipyy ef ±(i"n d"t milk)uzpe `nhpy qxg ly xepz , ¦§©

y ote`a eze`úBéìeç Bëúç,xepzd ly eagxl zelebrïúðåly hih £¨§§¨©
àéìeçì àéìeç ïéa ìBç,zeilegd z` xagløäèî øæòéìà éaøz` ¥§¨§§¨©¦¡¦¤¤§©¥

`l df lege lega exaigy oeiky ,d`neh lawn epi`y epiide ,xepzd
ilke millb ilkk `l` qxg ilkk aygp xepzd oi` oyaka sxyp

,d`neh milawn mpi`y dnc`,íéànèî íéîëçårbi m`y ,xnelk ©£¨¦§©§¦
mxaigy s` ,qxg ly od zeilegdy oeikny ,`nhi `nh xaca xepzd

.d`neh lawne qxg ilkk epic ,xepza sxyp `ly leg ici lreäæå§¤
éàðëò ìL Bøepzqipkdle lebira envr jexkl ekxcy ygp ly ± ©¤©§©

.eitl eapf
:`xnbd zxxan .dpynd ixac meiq z` zx`an `xnbdéàî[edn-] ©

ly exepz''éàðëòmy lr ,xnelk ,dpynd dxn`y ,[ygp ly exepz] ©§©
:`xnbd zx`an .ok `xwp dnãnìî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥

eäeôéwäLa xfril` iaxl minkgúBëìä[zei`xa-]éàðëòk ¤¦¦£¨§©§©
[ygpk-]äæ,eitl eapf qipkdle lebira envr jexkl ekxcy ¤
eäeànèåewlgp eilr xepzd `xwp i`pkrk ea ebdpy my lre ,xepzl §¦§

.'i`pkr ly exepz'
zx`ane ,iecip my did s`y x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
dkiynn .zexen`d zeipynd yly mr dpynd dzpnp `l recn

:`xnbdàéðúåminkge xfril` iax ewlgpy ef zwelgny ,`ziixaa §©§¨
ly xie`l d`neh dltpy ,didy dyrn meyn dzid xepzd oipra
[ellgl eqpkpy e` xepza erbp] zexdh ea eyr okn xg`le dfk xepz

ae ,xfril` iax mxdiheíBiä BúBà,`nh xepzdy erixkdyeàéáä ©¥¦
z` minkgdìkoze`åéðôì íeôøNe ,øæòéìà éaø øäéhL úBøäè ¨§¨¤¦¥©¦¡¦¤¤§¨§¨¨

,d`nh dnexz oickeäeëøa óBqáìerecn dyw ok m`e .eze` ecip ± §©¥§
.axd ceak lr micpny epivny df dxwn mb xfrl` iax `iad `l

,dpyna d`aed ef zwelgn ok`y s` :`xnbd zvxznéëä eléôà£¦¨¦
ïðz àì ïéúéðúîa éecð`l xfril` iax z` ecipy dn mewn lkn ± ¦§©§¦¦Ÿ§©

zeipyna xfrl` iax `vn `ly dne ,`ziixaa `l` dpyna xkfed
mda zenewn epiid ,axd ceak lr micpny zenewn dyly `l`

.dpyna yxtzp envr iecipd
lr micpny mda yxtzpy zenewnd x`y md okid zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .axd ceakàlàiel oa ryedi iax xn`y dn ¤¨
yúBîB÷î äòaøàå íéøNòa,axd ceak lr micpny epivnàëéä §¤§¦§©§¨¨§¥¨

dì úçkLîxfrl` iax `vn `ly xg` mze` `ven dz` okid ± ©§©©¨
xn`y dn :`xnbd zvxzn .dyly `l`éåì ïa òLBäé éaøyiy ©¦§ª©¤¥¦

`edy itl df ixd ,el`k zenewn drax`e mixyràúléî änãî§©¤¦§¨
àúléîìzwelgn dzidy zeipyna d`xy mewn lkae ,[xacl xac-] §¦§¨

cbpk zeyw xacn minkgd cg` didy e` ,miaxe cigi oia dlecb
edecpiy cg` eze` did ie`xy iel oa ryedi iax xne` ,epnn lecbd

.axd ceak lr iecip mda yxetny zenewnl xacd dnecy iptnéaøå§©¦
øæòìà`edy itl df ixd ,zenewn dyly `l` `vn `lyänãî àì ¤§¨¨Ÿ§©¤

,àúléîì àúléîiecip xkfed mda zenewnd z` `l` dpn `l jkle ¦§¨§¦§¨
.xen`ke ,dyly `l` mpi`e ,yxetna

:dpyna epipyïäéôelçå ähnä éàNBðjxev dhnd iptly z` ,'eke §¥©¦¨§¦¥¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .[rny z`ixwn] oixeht mdaeðz̈
ïðaø,`ziixaaúnä úà ïéàéöBî ïéàexaewlì Ceîñonfúàéø÷ ©¨¨¥¦¦¤©¥¨¦§¦©
,òîL,dpnf xearie zna ewqri xy`k dzevn z` eciqti `ly ick §©

åeìéçúä íà,rny z`ixw onf ribde ez`vedaïé÷éñôî ïéàjka §¦¦§¦¥©§¦¦
.eniiqiy cr eligzdy dna mikiynn `l` ,rny z` `exwl icka

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdéðéàjk ok` m`d ± ¦¦
,rny z`ixw onfl jenq exaewl znd z` mi`iven oi`y `edàäå§¨

eäe÷tà óñBé áøe`ived sqei ax ly ezhin z` ixde ±ì Ceîñonf ©¥©§¨¦
.òîL úàéø÷:`xnbd zvxznéðàL áeLç íãà,mixg`n [dpey-] §¦©§©¨¨¨©¥

.rny z`ixw onfl jenq elit` dxeawl eze` mi`ivene
z` ,oditelig itelige oditelige dhind i`yep :dpyna epipyéðôlL¤¦§¥

å ähnäz`,ähnä øçàlLmixeht mda jxev dhind iptly z` ©¦¨§¤§©©©¦¨
oipra `ziixa d`ian `xnbd .oiaiig mda jxev dhind xg`ly z`e

:ctqdd zrya rny z`ixwïðaø eðz,`ziixaaãtñäa íé÷ñBòä ¨©¨¨¨§¦©¤§¥
,[znd zxeaw mcew dyrpd]íäéðôì ìheî únäL ïîæaea ziaa ¦§©¤©¥¨¦§¥¤

,eze` micitqnïéèîLðdvegd mirneydïéøB÷å ãçà ãçàz`ixw ¦§¨¦¤¨¤¨§¦
m` la` .'yxl brel' meyn znd ipta mi`xew oi` la` ,rnyïéà¥

íäéðôì ìheî únä,xg` ziaa `l`àeäå ïéøB÷å ïéáLBé ïä[la`d] ©¥¨¦§¥¤¥§¦§¦§
àeäå ,ïéìltúîe íéãîBò íä ,íîBãå áLBé[la`d]÷écöîe ãîBò ¥§¥¥§¦¦§©§¦§¥©§¦

éðôì éúàèç äaøä ,íéîìBòä ïBaø ,øîBàå ,ïécä úà åéìòàìå ,E ¨¨¤©¦§¥¦¨¨¦©§¥¨¨¦§¨¤§Ÿ
óìà épî ãçà épnî zòøôð,il ribndnéðôlî ïBöø éäé'ä E ¦§©§¨¦¤¦¤¨¦¦¤¤§¦¨¦§¨¤

.íéîçøa ìàøNé úéa Enò ìk úBöøôe eðéúBöøt øBcâzL eðéäìà¡Ÿ¥¤¦§¦§¥¦§¨©§¥¦§¨¥§©£¦
:`ziixaay dlitzd gqep lr biyn iia`déì éòaî àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ¦¨¥¥

éëä øîéîì Lðéàìipnn zrxtp `le' df gqep xnel mc`l ie`x oi` ± §¦¦§¥©¨¦
,epnn rxtiy d"awdl xne` `edy rnyny ,'sl` ipn cg`øîàc§¨©

déîMî àðz ïëå Lé÷ì ïa ïBòîL éaø[enyn `ziixaa epipy oke-] ©¦¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥
,ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì ,éñBé éaøcgzti `ly ,xnelk §©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨

,eilr bxhwzy oicd zcinl eitdàø÷ éàî ,óñBé áø øîàådfi`n ± §¨©©¥©§¨¨
,ohyl eit geztl xeq`y cnlp weqtøîàpLexn`y dn `iapa ¤¤¡©

mnvr lr milyexi iyp`xird oaxega(h ` diryi)zF`av 'd ilEl'¥§¨
cixU Epl xizFdeðééä íBãñk èòîkilel ,xnelk ,'EpinC dxnrl ¦¨¨¦¦§©¦§¨¦©£Ÿ¨¨¦

oeike .dxenre mecqk eplek micnyp epiid d"awd epilr mgixy
,dxenrle mecql mpiga mnvr enicyeäì øcäà éàîaiyd dn - ©©§©§

d mdlàéáð'd xaca(i ` my)íãñ éðéö÷ 'ä øáã eòîL'zxFY Epif`d ¨¦¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦©
mipivwl mirxd mkiyrna minec mz`y ,'dxnr mr Epidl ¡̀Ÿ¥©£Ÿ¨
zcin z` exxer mxeaicay ixd .dxenr iyp`le mecq ly [mixy-]

.dxenrle mecql mzencle daeg mdilr cnll oicd
:dpyna epipy,'åëå eøæçå únä úà eøá÷ligzdl oileki m` ¨§¤©¥§¨§

`xnbd .eligzi `l e`l m`e ,eligzi dxeyl eribi `ly cr xenble
rny z`ixw lk z` xenbl dpeekd m` ,'xenbl' dpeekd dn zx`an
mileki m`y exn`y jkn :`xnbd zwiicn .dpnn wlg wx xenbl e`

y rnyn ,eligzi xenble ligzdlúà øBîâìå ìéçúäì íéìBëé íà¦§¦§©§¦§¦§¤
ïéà ,dlek,rny z`ixw `exwl eligzi ok` ±ìáàxenbl elkei m` ¨¦£¨

wxàì ,ãçà ÷eñt Bà ãçà ÷øt.eligzieäðéîøelr dywde ± ¤¤¤¨¨¤¨Ÿ§¦§
,`ziixaa epipyy dnn dpyndeøæçå únä úà eøá÷,ezxeawníà ¨§¤©¥§¨§¦

ãçà ÷eñt Bà ãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëéz`ixwn §¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨¨¤¨
m` s` `exwl mdilry ixd .eligzi ,dxeyl eribi `ly cr rny

.dpnn wlg wx `l` dlek z` xenbl mileki mpi`
:`xnbd zvxznøîà÷ éîð éëä`pzd zpeek epzpyna o`k s` ± ¨¦©¦¨¨©

y xneleléôà Bà ãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà¦§¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨£¦
,åàì íàå ,eìéçúé ,äøeMì eòébé àlL ãò ãçà ÷eñtmewndy oebk ¨¤¨©¤Ÿ©¦©¨©§¦§¦¨

wxt elit` xenbl mileki mpi`e xawd mewnl aexw dxey ea miyery
,cg` weqt e` cg`.eìéçúé àìŸ©§¦
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xcde"המשך ביאור למס' ברכות ליום שני עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - zekxa(iyiy meil)

,zeptidl leki m`äðtéå,jkl jixv m`.ñðëð êk øçàå §¦¨¤§©©¨¦§¨
:dcerqd zrya oilitz oipra oic d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,ñðëð Ck øçàå åéléôz õìBç ,òá÷ úceòñì ñðëpäxkzyi `ny ©¦§¨¦§©¤©¥§¦¨§©©¨¦§¨
.eilr oilitzd cera dpbzie dcerqaàéiç éaøc àâéìôeiax wlege - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr wgvi,àéiç éaø øîàcmcew eilitz z` ulegdy §¨©©¦¦¨
,dcerqdBðçìL ìò ïçépî,dcerqa enr,Bì øeãä ïëåie`x ,xnelk ©¦¨©ª§¨§¥¨

,mgipdle xefgl dvxiykl el mipnefn eidi jky ,ok zeyrl el `ed
`l` dcerqd ogley lr mgipn epi`y ,xaeqy jka wgvi iax wlege

.dcerql qpkpy mcew mvleg
:`xnbd zxxan .mgipne xfeg creqd izn zxxan `xnbdúîéà ãòå§©¥©

:`xnbd zx`an .migpen oilitzd eidiãò ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©
,äëøa ïîæ.mgipie xefgie eici lehi oefnd zkxa mcewy §©§¨¨

:oilitzd ceak ipiipra dkiynn `xnbdíãà øøBö ,àãç éðz̈¥£¨¥¨¨
,Búeñ÷øôàa åéúBòî íò åéléôz,ey`x lry xceq oinàéðúå §¦¨¦¨¨©£©§§§©§¨

øeöé àì ,Cãéàixaca `id dxizqe ,cgi eizern mr eilitz mc` ¦¨Ÿ¨
.zeziixad

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxexvl xeq`y zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
a zwqer ,eilitz mr xceq eze`a eizerndéðîæàcz` dvwdy - §©§§¥

dvwedy oeik ,eizern ea miyl el xeq` okle ,eilitz ea miyl xceqd
e ,oilitzlàäa zwqer ,xzeny zxne`y `ziixad -déðîæà àìc ¨§Ÿ©§§¥
ke .jkløöéîì déðîæàc ïéléôúc àøãeñ éàä ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨©¨¨¦§¦¦§©§§¥§¥©

ïéléôz déam` ,oilitz ea xexvl edvwdy oilitz ly xceq -øö ¥§¦¦¨
éèéLt déa øöéîì øeñà ,ïéléôz déa,oileg ixac ea xexvl xeq` - ¥§¦¦¨§¥©¥§¦¥

m` la`déa øö àìå déðîæàe` ,ea xxv `l oiicre jkl edvwd - ©§§¥§Ÿ¨¥
ydéðîæà àìå déa øömyl edvwd `l la` oilitzd z` ea xxv - ¨¥§Ÿ©§§¥

,jkéæeæ déa øöéîì éøL.zern ea xexvl xzen - ¨¦§¥©¥¥

:eixacl o`k oicd zyxtne ,iia` zhiy z` d`ian `xnbd,ééaàìe§©©¥
àéä àúléî äðîæä ,øîàc,dyrn `la s` ,cal cegiie d`vwd - §¨©©§¨¨¦§¨¦

,xnel jixv ,xacl dvwen aiygdl ick dfa icáb ìò óà déðîæà©§§¥©©©
,déa øö àìcla` ,oileg ixacl ea ynzydl xeq`éà ,déa øö §Ÿ¨¥¨¥¦

déðîæà,oilitz myl okl mcew e`vwd m` -,øéñàla`àì éà ©§§¥£¦¦Ÿ
.àì ,déðîæà©§§¥Ÿ

:dpiy zrya oilitzd ceak oipra dpc `xnbdóñBé áø dépéî àòa§¨¦¥©¥
úçz åéléôz íãà çépiL eäî ,äãeäé áøî àéðeçð áøc déøa§¥§©§§¨¥©§¨©¤©¦©¨¨§¦¨©©

,åéúBLàøîmgipiy ,ezl`y sqei ax x`ane .oyi `edyk dlila §©£¨
éì àéòaéî à÷ àì ,åéúBìbøî úçzi`cey ,le`yl izkxvp `l - ©©©§§¨Ÿ¨¦©§¨¦

itle ,xeq`y ilî ïäa âäBpL,éì àéòaéî à÷ ék ,ïBéfa âäð ¤¥¨¥¦§©¦¨¦¨¦©§¨¦
mgipnykdéì øîà .éàî ,åéúBLàøî úçz,sqei axl dcedi ax ©©§©£¨©¨©¥

øzeî ,ìàeîL øîà éëäe eizey`xn zgz mgipdlBzLà eléôà ¨¦¨©§¥¨£¦¦§
,Bnò.oeifa meyn jka oi`e ¦

:l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyçépé àì ¥¦¥Ÿ©¦©
ìáà ,ïBéfa Cøc íäa âäBpL éðtî åéúBìbøî úçz åéléôz íãà̈¨§¦¨©©©§§¨¦§¥¤¥¨¤¤¤¦¨£¨
íB÷î äéä .øeñà ,Bnò BzLà äúéä íàå .åéúBLàøî úçz ïçépî©¦¨©©§©£¨§¦¨§¨¦§¦¨¨¨¨

dBábLeizey`xnìLCeîð Bà íéçôè äLepnnìL,íéçôè äL ¤¨©§Ÿ¨§¨¦¨§Ÿ¨§¨¦
øzeî:`xnbd zxne` .enr ezy` m` s` ,my egipdlàúáeéz ¨§§¨

ìàeîLcezy` elit` xzeny xn`y ,l`eny ixacl `id `kxit - ¦§¥
,`xnbd dwiqn .enràúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` - §§¨

:l`enyk dkld wqet `axàúáeéz àéðúc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§©§¨§§¨
ìàeîLc,l`eny ixac jextl `ziixad ixaca yiy s` -àúëìä ¦§¥¦§§¨
,déúååk,enr ezy`a s` eizey`xn zgz oilitzd gipnyéàî §¨¥©
,àîòè©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - zekxa(ycew zay meil)

÷ézLà ,úBôpeèîä úBàBáîae`viy xg`l .ez`ixwn wzzyd - ¦§©§¨¦§¦
,myndéì øîàeda` iaxøcäà ïëéäì ,ïðçBé éaøìxefg` okidl - ¨©¥§©¦¨¨§¥¨¤§©

.rny z`ixw `exwldéì øîà,opgei iaxúéäL íà,jzwqtda ¨©¥¦¨¦¨
ea yiy onf ,mitpehnd ze`eana epiidykdlek úà øBîâì éãk- §¥¦§¤¨

,rny z`ixw lk z`Làøì øBæçiax xaeqy ixd .dzligzl xefg - £¨Ÿ
,ez`ixwn wiqtdl jixv mitpehnd ze`eana jldnd mby ,opgei
lirl xn`py dn lr dywe ,micner `le my mikldn eid ixdy

.enya
:`xnbd zvxzn .dyrnd on di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ éëä̈¦¨¨©

déì,eda` iaxl opgei iax xn` jk -éì àøéáñ àì éãéãìipi` ip` - ¥§¦¦Ÿ§¦¨¦
jixv mitpehnd ze`eanl ribndy xaeq ippi` ,xnelk ,df xac xaeq
ippi` oke ,jiyndle eit lr ci miyl leki `l` ,ez`ixwn wiqtdl
xfeg ,dlek z` xenbl ick ddye ez`ixwn wiqtdy ote`ay xaeq

j` ,dligzkln l`ey ziid m` jl wqet iziid jke ,y`xl,Cãéãì§¦¨
Cì àøéáñcxaeqe ,mdipya ixac lr wleg dz`y ,jzhiyl - ¦§¦¨¨

zwqtd ixdy ,mitpehnd ze`eana d`ixwd on wiqtdl jixvy
ici `vi `l ,zewqtda ,oibexiql `xewdy dz` xaeq oke ,jz`ixwn
ip` jl ,xefgl dz` jixv okidl zl`y ixdy ,xefgl jixve ezaeg

,xne`.Làøì øBæç ,dlek úà øBîâì éãk úéäL íàaeq zn`aex ¦¨¦¨§¥¦§¤¨£¨Ÿ
.eixacn dyw oi`e ,jldnl cner oia wlgl yiy opgei iax

:zehiyd izyl zeziixa ixacn reiq d`ian `xnbddéúåk àéðz©§¨§¨¥
,àðeä áøc,mitpehnd ze`eana rny z` `exwle jiyndl xzeny §©¨

,àcñç áøc déúåk àéðz.zexwle jiyndl xeq`ydéúåk àéðz ©§¨§¨¥§©¦§¨©§¨§¨¥
àø÷éå åét ìò Bãé çépî ,úBôpeèîä úBàBáîa Cläîä ,àðeä áøc§©¨©§©¥¦§©§¨©¦©¨©¦§¦§¨
úBàBáîa Cläî äéä ,àcñç áøc déúåk àéðz .òîL úàéø÷§¦©§©©§¨§¨¥§©¦§¨¨¨§©¥¦§
äéä íàL àlà ,ãBò àìå ,òîL úàéø÷ àø÷é àì ,úBôpeèîä©§¨Ÿ¦§¨§¦©§©§Ÿ¤¨¤¦¨¨

àáe àøB÷,sepihd mewnl.÷ñBt ¥¨¥

rny z`ixwn wqet epi`y in lr miaezka xn`p dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mitpehnd zenewna÷ñt àìmewna ez`ixwn Ÿ¨©

,sephdéàî:`xnbd zx`an .eilr xn`p dn -øa äLàéî éaø øîà ©¨©©¦§¨¨©
øîBà áeúkä åéìò ,éåì ïa òLBäé éaøc déøa(dk k l`wfgi)éðà íâå' §¥§©¦§ª©¤¥¦¨¨©¨¥§©£¦

,'[íäa] eéçé àì íéètLîe íéáBè àì íéwç íäì ézúð,xnelk ¨©¦¨¤ª¦Ÿ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤
`xewd ,df oebke ,mneiwa miyprpy oeik ,mdl miaeh miwegd oi`y
d`yry oeik ,devnd meiw lr yprpy mitpehnd zenewna rny z`

.dxiara
,øîà éqà éaøxn`p eilr'àåMä éìáça ïBòä éëNî éBä'd diryi) ©¦©¦¨©Ÿ§¥¤¨§©§¥©¨§

(gi,miar mpi`y milaga zepeerd z` mnvr lr md mikyen ,xnelk ,
,sephd mewna rny z` `xewy df mb jke ,wzpzdl migep `l`

.cala exeaic ici lr ,lwa yprpy
,àëäî øîà äáäà øa àãà áøxn`py(`l eh xacna)caerd iabl ©£¨©©£¨¨©¥¨¨
dnx ciae cifna miakek zcearäæa 'ä øáã ék'zxMY zxMd 'ebe ¦§©¨¨¦¨¥¦¨¥

z` dfan mitpehnd zenewna rny z` `xewy dfe ,'`edd WtPd©¤¤©¦
.zxka ypridl `ed ie`xe ,'d xac

:`xnbd zxxan .ez`ixwn wqety in ly exky z` zx`an `xnbd
.BøëO äî ÷ñt íàå:`xnbd zx`anáeúkä åéìò ,eäáà éaø øîà §¦¨©©§¨¨©©¦£¨¨¨©¨

øîBà(fn al mixac),'íéîé eëéøàz äfä øácáe',df xeaic liayay ¥©¨¨©¤©£¦¨¦
m`y myke ,mini ekix`z ,ztephd mewna exacln eilr mzxdfpy
.mini zekix`l dkef wiqtn m` jk ,mini xeviwa yprp ,wiqtn oi`

:lirl `aedy rny z`ixw onfa sebd ieqik oiprl zxfeg `xnbd
,åéðúî ìò Bì äøeâç Búélè äúéä ,àðeä áø øîàeipznn dqkny ¨©©¨¨§¨©¦£¨©¨§¨

,mexr `ed dlrnle eipznne ,dhne.òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî¨¦§§¦©§©
äøeâç ÷N ìLå ,øBò ìLå ,ãâa ìL Búélè äúéä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨§¨©¦¤¤¤§¤§¤©£¨

,òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî ,åéðúî ìò©¨§¨¨¦§§¦©§©
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קמג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - zekxa(ipy meil)

exfby minkg zpwz lr xary ,`ed axd ceakl ezecpl dvxydvia)

(:aklke`k d`xpy meyn gqt lila ielv mly icb lek`l `ly
ef `ziixa mb xfrl` iax `iad `l recn ,dyw ok m`e .uega miycw
epxn`y dn :`xnbd zvxzn .axd ceak lr micpny da x`eany

,axd ceak lr micpny zenewn dyly `l` `vn `lyeðúðLîa§¦§¨¥
ïðéøîà÷,[epxn`-],zeipyn yly `l` `vn `lyàäådyrne-] ¨©§¦©§¨

[dfàéä àúééøa.dpyn dpi`e ¨©§¨¦
:dywne `xnbd zxfegàkéì ïéúéðúîáemewn oi` epzpyna ike ± §©§¦¦¥¨

,axd ceak lr micpny epipy eay sqepàkéà àäåyi ixde ±àä §¨¦¨¨
ïðúcdpyna epipyy ef ±(i"n d"t milk)uzpe `nhpy qxg ly xepz , ¦§©

y ote`a eze`úBéìeç Bëúç,xepzd ly eagxl zelebrïúðåly hih £¨§§¨©
àéìeçì àéìeç ïéa ìBç,zeilegd z` xagløäèî øæòéìà éaøz` ¥§¨§§¨©¦¡¦¤¤§©¥

`l df lege lega exaigy oeiky ,d`neh lawn epi`y epiide ,xepzd
ilke millb ilkk `l` qxg ilkk aygp xepzd oi` oyaka sxyp

,d`neh milawn mpi`y dnc`,íéànèî íéîëçårbi m`y ,xnelk ©£¨¦§©§¦
mxaigy s` ,qxg ly od zeilegdy oeikny ,`nhi `nh xaca xepzd

.d`neh lawne qxg ilkk epic ,xepza sxyp `ly leg ici lreäæå§¤
éàðëò ìL Bøepzqipkdle lebira envr jexkl ekxcy ygp ly ± ©¤©§©

.eitl eapf
:`xnbd zxxan .dpynd ixac meiq z` zx`an `xnbdéàî[edn-] ©

ly exepz''éàðëòmy lr ,xnelk ,dpynd dxn`y ,[ygp ly exepz] ©§©
:`xnbd zx`an .ok `xwp dnãnìî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥

eäeôéwäLa xfril` iaxl minkgúBëìä[zei`xa-]éàðëòk ¤¦¦£¨§©§©
[ygpk-]äæ,eitl eapf qipkdle lebira envr jexkl ekxcy ¤
eäeànèåewlgp eilr xepzd `xwp i`pkrk ea ebdpy my lre ,xepzl §¦§

.'i`pkr ly exepz'
zx`ane ,iecip my did s`y x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
dkiynn .zexen`d zeipynd yly mr dpynd dzpnp `l recn

:`xnbdàéðúåminkge xfril` iax ewlgpy ef zwelgny ,`ziixaa §©§¨
ly xie`l d`neh dltpy ,didy dyrn meyn dzid xepzd oipra
[ellgl eqpkpy e` xepza erbp] zexdh ea eyr okn xg`le dfk xepz

ae ,xfril` iax mxdiheíBiä BúBà,`nh xepzdy erixkdyeàéáä ©¥¦
z` minkgdìkoze`åéðôì íeôøNe ,øæòéìà éaø øäéhL úBøäè ¨§¨¤¦¥©¦¡¦¤¤§¨§¨¨

,d`nh dnexz oickeäeëøa óBqáìerecn dyw ok m`e .eze` ecip ± §©¥§
.axd ceak lr micpny epivny df dxwn mb xfrl` iax `iad `l

,dpyna d`aed ef zwelgn ok`y s` :`xnbd zvxznéëä eléôà£¦¨¦
ïðz àì ïéúéðúîa éecð`l xfril` iax z` ecipy dn mewn lkn ± ¦§©§¦¦Ÿ§©

zeipyna xfrl` iax `vn `ly dne ,`ziixaa `l` dpyna xkfed
mda zenewn epiid ,axd ceak lr micpny zenewn dyly `l`

.dpyna yxtzp envr iecipd
lr micpny mda yxtzpy zenewnd x`y md okid zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .axd ceakàlàiel oa ryedi iax xn`y dn ¤¨
yúBîB÷î äòaøàå íéøNòa,axd ceak lr micpny epivnàëéä §¤§¦§©§¨¨§¥¨

dì úçkLîxfrl` iax `vn `ly xg` mze` `ven dz` okid ± ©§©©¨
xn`y dn :`xnbd zvxzn .dyly `l`éåì ïa òLBäé éaøyiy ©¦§ª©¤¥¦

`edy itl df ixd ,el`k zenewn drax`e mixyràúléî änãî§©¤¦§¨
àúléîìzwelgn dzidy zeipyna d`xy mewn lkae ,[xacl xac-] §¦§¨

cbpk zeyw xacn minkgd cg` didy e` ,miaxe cigi oia dlecb
edecpiy cg` eze` did ie`xy iel oa ryedi iax xne` ,epnn lecbd

.axd ceak lr iecip mda yxetny zenewnl xacd dnecy iptnéaøå§©¦
øæòìà`edy itl df ixd ,zenewn dyly `l` `vn `lyänãî àì ¤§¨¨Ÿ§©¤

,àúléîì àúléîiecip xkfed mda zenewnd z` `l` dpn `l jkle ¦§¨§¦§¨
.xen`ke ,dyly `l` mpi`e ,yxetna

:dpyna epipyïäéôelçå ähnä éàNBðjxev dhnd iptly z` ,'eke §¥©¦¨§¦¥¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .[rny z`ixwn] oixeht mdaeðz̈
ïðaø,`ziixaaúnä úà ïéàéöBî ïéàexaewlì Ceîñonfúàéø÷ ©¨¨¥¦¦¤©¥¨¦§¦©
,òîL,dpnf xearie zna ewqri xy`k dzevn z` eciqti `ly ick §©

åeìéçúä íà,rny z`ixw onf ribde ez`vedaïé÷éñôî ïéàjka §¦¦§¦¥©§¦¦
.eniiqiy cr eligzdy dna mikiynn `l` ,rny z` `exwl icka

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdéðéàjk ok` m`d ± ¦¦
,rny z`ixw onfl jenq exaewl znd z` mi`iven oi`y `edàäå§¨

eäe÷tà óñBé áøe`ived sqei ax ly ezhin z` ixde ±ì Ceîñonf ©¥©§¨¦
.òîL úàéø÷:`xnbd zvxznéðàL áeLç íãà,mixg`n [dpey-] §¦©§©¨¨¨©¥

.rny z`ixw onfl jenq elit` dxeawl eze` mi`ivene
z` ,oditelig itelige oditelige dhind i`yep :dpyna epipyéðôlL¤¦§¥

å ähnäz`,ähnä øçàlLmixeht mda jxev dhind iptly z` ©¦¨§¤§©©©¦¨
oipra `ziixa d`ian `xnbd .oiaiig mda jxev dhind xg`ly z`e

:ctqdd zrya rny z`ixwïðaø eðz,`ziixaaãtñäa íé÷ñBòä ¨©¨¨¨§¦©¤§¥
,[znd zxeaw mcew dyrpd]íäéðôì ìheî únäL ïîæaea ziaa ¦§©¤©¥¨¦§¥¤

,eze` micitqnïéèîLðdvegd mirneydïéøB÷å ãçà ãçàz`ixw ¦§¨¦¤¨¤¨§¦
m` la` .'yxl brel' meyn znd ipta mi`xew oi` la` ,rnyïéà¥

íäéðôì ìheî únä,xg` ziaa `l`àeäå ïéøB÷å ïéáLBé ïä[la`d] ©¥¨¦§¥¤¥§¦§¦§
àeäå ,ïéìltúîe íéãîBò íä ,íîBãå áLBé[la`d]÷écöîe ãîBò ¥§¥¥§¦¦§©§¦§¥©§¦

éðôì éúàèç äaøä ,íéîìBòä ïBaø ,øîBàå ,ïécä úà åéìòàìå ,E ¨¨¤©¦§¥¦¨¨¦©§¥¨¨¦§¨¤§Ÿ
óìà épî ãçà épnî zòøôð,il ribndnéðôlî ïBöø éäé'ä E ¦§©§¨¦¤¦¤¨¦¦¤¤§¦¨¦§¨¤

.íéîçøa ìàøNé úéa Enò ìk úBöøôe eðéúBöøt øBcâzL eðéäìà¡Ÿ¥¤¦§¦§¥¦§¨©§¥¦§¨¥§©£¦
:`ziixaay dlitzd gqep lr biyn iia`déì éòaî àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ¦¨¥¥

éëä øîéîì Lðéàìipnn zrxtp `le' df gqep xnel mc`l ie`x oi` ± §¦¦§¥©¨¦
,epnn rxtiy d"awdl xne` `edy rnyny ,'sl` ipn cg`øîàc§¨©

déîMî àðz ïëå Lé÷ì ïa ïBòîL éaø[enyn `ziixaa epipy oke-] ©¦¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥
,ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì ,éñBé éaøcgzti `ly ,xnelk §©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨

,eilr bxhwzy oicd zcinl eitdàø÷ éàî ,óñBé áø øîàådfi`n ± §¨©©¥©§¨¨
,ohyl eit geztl xeq`y cnlp weqtøîàpLexn`y dn `iapa ¤¤¡©

mnvr lr milyexi iyp`xird oaxega(h ` diryi)zF`av 'd ilEl'¥§¨
cixU Epl xizFdeðééä íBãñk èòîkilel ,xnelk ,'EpinC dxnrl ¦¨¨¦¦§©¦§¨¦©£Ÿ¨¨¦

oeike .dxenre mecqk eplek micnyp epiid d"awd epilr mgixy
,dxenrle mecql mpiga mnvr enicyeäì øcäà éàîaiyd dn - ©©§©§

d mdlàéáð'd xaca(i ` my)íãñ éðéö÷ 'ä øáã eòîL'zxFY Epif`d ¨¦¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦©
mipivwl mirxd mkiyrna minec mz`y ,'dxnr mr Epidl ¡̀Ÿ¥©£Ÿ¨
zcin z` exxer mxeaicay ixd .dxenr iyp`le mecq ly [mixy-]

.dxenrle mecql mzencle daeg mdilr cnll oicd
:dpyna epipy,'åëå eøæçå únä úà eøá÷ligzdl oileki m` ¨§¤©¥§¨§

`xnbd .eligzi `l e`l m`e ,eligzi dxeyl eribi `ly cr xenble
rny z`ixw lk z` xenbl dpeekd m` ,'xenbl' dpeekd dn zx`an
mileki m`y exn`y jkn :`xnbd zwiicn .dpnn wlg wx xenbl e`

y rnyn ,eligzi xenble ligzdlúà øBîâìå ìéçúäì íéìBëé íà¦§¦§©§¦§¦§¤
ïéà ,dlek,rny z`ixw `exwl eligzi ok` ±ìáàxenbl elkei m` ¨¦£¨

wxàì ,ãçà ÷eñt Bà ãçà ÷øt.eligzieäðéîøelr dywde ± ¤¤¤¨¨¤¨Ÿ§¦§
,`ziixaa epipyy dnn dpyndeøæçå únä úà eøá÷,ezxeawníà ¨§¤©¥§¨§¦

ãçà ÷eñt Bà ãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëéz`ixwn §¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨¨¤¨
m` s` `exwl mdilry ixd .eligzi ,dxeyl eribi `ly cr rny

.dpnn wlg wx `l` dlek z` xenbl mileki mpi`
:`xnbd zvxznøîà÷ éîð éëä`pzd zpeek epzpyna o`k s` ± ¨¦©¦¨¨©

y xneleléôà Bà ãçà ÷øt eléôà øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà¦§¦§©§¦§¦§£¦¤¤¤¨£¦
,åàì íàå ,eìéçúé ,äøeMì eòébé àlL ãò ãçà ÷eñtmewndy oebk ¨¤¨©¤Ÿ©¦©¨©§¦§¦¨

wxt elit` xenbl mileki mpi`e xawd mewnl aexw dxey ea miyery
,cg` weqt e` cg`.eìéçúé àìŸ©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - zekxa(iyiy meil)

,zeptidl leki m`äðtéå,jkl jixv m`.ñðëð êk øçàå §¦¨¤§©©¨¦§¨
:dcerqd zrya oilitz oipra oic d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,ñðëð Ck øçàå åéléôz õìBç ,òá÷ úceòñì ñðëpäxkzyi `ny ©¦§¨¦§©¤©¥§¦¨§©©¨¦§¨
.eilr oilitzd cera dpbzie dcerqaàéiç éaøc àâéìôeiax wlege - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr wgvi,àéiç éaø øîàcmcew eilitz z` ulegdy §¨©©¦¦¨
,dcerqdBðçìL ìò ïçépî,dcerqa enr,Bì øeãä ïëåie`x ,xnelk ©¦¨©ª§¨§¥¨

,mgipdle xefgl dvxiykl el mipnefn eidi jky ,ok zeyrl el `ed
`l` dcerqd ogley lr mgipn epi`y ,xaeqy jka wgvi iax wlege

.dcerql qpkpy mcew mvleg
:`xnbd zxxan .mgipne xfeg creqd izn zxxan `xnbdúîéà ãòå§©¥©

:`xnbd zx`an .migpen oilitzd eidiãò ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©
,äëøa ïîæ.mgipie xefgie eici lehi oefnd zkxa mcewy §©§¨¨

:oilitzd ceak ipiipra dkiynn `xnbdíãà øøBö ,àãç éðz̈¥£¨¥¨¨
,Búeñ÷øôàa åéúBòî íò åéléôz,ey`x lry xceq oinàéðúå §¦¨¦¨¨©£©§§§©§¨

øeöé àì ,Cãéàixaca `id dxizqe ,cgi eizern mr eilitz mc` ¦¨Ÿ¨
.zeziixad

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxexvl xeq`y zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
a zwqer ,eilitz mr xceq eze`a eizerndéðîæàcz` dvwdy - §©§§¥

dvwedy oeik ,eizern ea miyl el xeq` okle ,eilitz ea miyl xceqd
e ,oilitzlàäa zwqer ,xzeny zxne`y `ziixad -déðîæà àìc ¨§Ÿ©§§¥
ke .jkløöéîì déðîæàc ïéléôúc àøãeñ éàä ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨©¨¨¦§¦¦§©§§¥§¥©

ïéléôz déam` ,oilitz ea xexvl edvwdy oilitz ly xceq -øö ¥§¦¦¨
éèéLt déa øöéîì øeñà ,ïéléôz déa,oileg ixac ea xexvl xeq` - ¥§¦¦¨§¥©¥§¦¥

m` la`déa øö àìå déðîæàe` ,ea xxv `l oiicre jkl edvwd - ©§§¥§Ÿ¨¥
ydéðîæà àìå déa øömyl edvwd `l la` oilitzd z` ea xxv - ¨¥§Ÿ©§§¥

,jkéæeæ déa øöéîì éøL.zern ea xexvl xzen - ¨¦§¥©¥¥

:eixacl o`k oicd zyxtne ,iia` zhiy z` d`ian `xnbd,ééaàìe§©©¥
àéä àúléî äðîæä ,øîàc,dyrn `la s` ,cal cegiie d`vwd - §¨©©§¨¨¦§¨¦

,xnel jixv ,xacl dvwen aiygdl ick dfa icáb ìò óà déðîæà©§§¥©©©
,déa øö àìcla` ,oileg ixacl ea ynzydl xeq`éà ,déa øö §Ÿ¨¥¨¥¦

déðîæà,oilitz myl okl mcew e`vwd m` -,øéñàla`àì éà ©§§¥£¦¦Ÿ
.àì ,déðîæà©§§¥Ÿ

:dpiy zrya oilitzd ceak oipra dpc `xnbdóñBé áø dépéî àòa§¨¦¥©¥
úçz åéléôz íãà çépiL eäî ,äãeäé áøî àéðeçð áøc déøa§¥§©§§¨¥©§¨©¤©¦©¨¨§¦¨©©

,åéúBLàøîmgipiy ,ezl`y sqei ax x`ane .oyi `edyk dlila §©£¨
éì àéòaéî à÷ àì ,åéúBìbøî úçzi`cey ,le`yl izkxvp `l - ©©©§§¨Ÿ¨¦©§¨¦

itle ,xeq`y ilî ïäa âäBpL,éì àéòaéî à÷ ék ,ïBéfa âäð ¤¥¨¥¦§©¦¨¦¨¦©§¨¦
mgipnykdéì øîà .éàî ,åéúBLàøî úçz,sqei axl dcedi ax ©©§©£¨©¨©¥

øzeî ,ìàeîL øîà éëäe eizey`xn zgz mgipdlBzLà eléôà ¨¦¨©§¥¨£¦¦§
,Bnò.oeifa meyn jka oi`e ¦

:l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyçépé àì ¥¦¥Ÿ©¦©
ìáà ,ïBéfa Cøc íäa âäBpL éðtî åéúBìbøî úçz åéléôz íãà̈¨§¦¨©©©§§¨¦§¥¤¥¨¤¤¤¦¨£¨
íB÷î äéä .øeñà ,Bnò BzLà äúéä íàå .åéúBLàøî úçz ïçépî©¦¨©©§©£¨§¦¨§¨¦§¦¨¨¨¨

dBábLeizey`xnìLCeîð Bà íéçôè äLepnnìL,íéçôè äL ¤¨©§Ÿ¨§¨¦¨§Ÿ¨§¨¦
øzeî:`xnbd zxne` .enr ezy` m` s` ,my egipdlàúáeéz ¨§§¨

ìàeîLcezy` elit` xzeny xn`y ,l`eny ixacl `id `kxit - ¦§¥
,`xnbd dwiqn .enràúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` - §§¨

:l`enyk dkld wqet `axàúáeéz àéðúc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§©§¨§§¨
ìàeîLc,l`eny ixac jextl `ziixad ixaca yiy s` -àúëìä ¦§¥¦§§¨
,déúååk,enr ezy`a s` eizey`xn zgz oilitzd gipnyéàî §¨¥©
,àîòè©£¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - zekxa(ycew zay meil)

÷ézLà ,úBôpeèîä úBàBáîae`viy xg`l .ez`ixwn wzzyd - ¦§©§¨¦§¦
,myndéì øîàeda` iaxøcäà ïëéäì ,ïðçBé éaøìxefg` okidl - ¨©¥§©¦¨¨§¥¨¤§©

.rny z`ixw `exwldéì øîà,opgei iaxúéäL íà,jzwqtda ¨©¥¦¨¦¨
ea yiy onf ,mitpehnd ze`eana epiidykdlek úà øBîâì éãk- §¥¦§¤¨

,rny z`ixw lk z`Làøì øBæçiax xaeqy ixd .dzligzl xefg - £¨Ÿ
,ez`ixwn wiqtdl jixv mitpehnd ze`eana jldnd mby ,opgei
lirl xn`py dn lr dywe ,micner `le my mikldn eid ixdy

.enya
:`xnbd zvxzn .dyrnd on di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ éëä̈¦¨¨©

déì,eda` iaxl opgei iax xn` jk -éì àøéáñ àì éãéãìipi` ip` - ¥§¦¦Ÿ§¦¨¦
jixv mitpehnd ze`eanl ribndy xaeq ippi` ,xnelk ,df xac xaeq
ippi` oke ,jiyndle eit lr ci miyl leki `l` ,ez`ixwn wiqtdl
xfeg ,dlek z` xenbl ick ddye ez`ixwn wiqtdy ote`ay xaeq

j` ,dligzkln l`ey ziid m` jl wqet iziid jke ,y`xl,Cãéãì§¦¨
Cì àøéáñcxaeqe ,mdipya ixac lr wleg dz`y ,jzhiyl - ¦§¦¨¨

zwqtd ixdy ,mitpehnd ze`eana d`ixwd on wiqtdl jixvy
ici `vi `l ,zewqtda ,oibexiql `xewdy dz` xaeq oke ,jz`ixwn
ip` jl ,xefgl dz` jixv okidl zl`y ixdy ,xefgl jixve ezaeg

,xne`.Làøì øBæç ,dlek úà øBîâì éãk úéäL íàaeq zn`aex ¦¨¦¨§¥¦§¤¨£¨Ÿ
.eixacn dyw oi`e ,jldnl cner oia wlgl yiy opgei iax

:zehiyd izyl zeziixa ixacn reiq d`ian `xnbddéúåk àéðz©§¨§¨¥
,àðeä áøc,mitpehnd ze`eana rny z` `exwle jiyndl xzeny §©¨

,àcñç áøc déúåk àéðz.zexwle jiyndl xeq`ydéúåk àéðz ©§¨§¨¥§©¦§¨©§¨§¨¥
àø÷éå åét ìò Bãé çépî ,úBôpeèîä úBàBáîa Cläîä ,àðeä áøc§©¨©§©¥¦§©§¨©¦©¨©¦§¦§¨
úBàBáîa Cläî äéä ,àcñç áøc déúåk àéðz .òîL úàéø÷§¦©§©©§¨§¨¥§©¦§¨¨¨§©¥¦§
äéä íàL àlà ,ãBò àìå ,òîL úàéø÷ àø÷é àì ,úBôpeèîä©§¨Ÿ¦§¨§¦©§©§Ÿ¤¨¤¦¨¨

àáe àøB÷,sepihd mewnl.÷ñBt ¥¨¥

rny z`ixwn wqet epi`y in lr miaezka xn`p dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mitpehnd zenewna÷ñt àìmewna ez`ixwn Ÿ¨©

,sephdéàî:`xnbd zx`an .eilr xn`p dn -øa äLàéî éaø øîà ©¨©©¦§¨¨©
øîBà áeúkä åéìò ,éåì ïa òLBäé éaøc déøa(dk k l`wfgi)éðà íâå' §¥§©¦§ª©¤¥¦¨¨©¨¥§©£¦

,'[íäa] eéçé àì íéètLîe íéáBè àì íéwç íäì ézúð,xnelk ¨©¦¨¤ª¦Ÿ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤
`xewd ,df oebke ,mneiwa miyprpy oeik ,mdl miaeh miwegd oi`y
d`yry oeik ,devnd meiw lr yprpy mitpehnd zenewna rny z`

.dxiara
,øîà éqà éaøxn`p eilr'àåMä éìáça ïBòä éëNî éBä'd diryi) ©¦©¦¨©Ÿ§¥¤¨§©§¥©¨§

(gi,miar mpi`y milaga zepeerd z` mnvr lr md mikyen ,xnelk ,
,sephd mewna rny z` `xewy df mb jke ,wzpzdl migep `l`

.cala exeaic ici lr ,lwa yprpy
,àëäî øîà äáäà øa àãà áøxn`py(`l eh xacna)caerd iabl ©£¨©©£¨¨©¥¨¨
dnx ciae cifna miakek zcearäæa 'ä øáã ék'zxMY zxMd 'ebe ¦§©¨¨¦¨¥¦¨¥

z` dfan mitpehnd zenewna rny z` `xewy dfe ,'`edd WtPd©¤¤©¦
.zxka ypridl `ed ie`xe ,'d xac

:`xnbd zxxan .ez`ixwn wqety in ly exky z` zx`an `xnbd
.BøëO äî ÷ñt íàå:`xnbd zx`anáeúkä åéìò ,eäáà éaø øîà §¦¨©©§¨¨©©¦£¨¨¨©¨

øîBà(fn al mixac),'íéîé eëéøàz äfä øácáe',df xeaic liayay ¥©¨¨©¤©£¦¨¦
m`y myke ,mini ekix`z ,ztephd mewna exacln eilr mzxdfpy
.mini zekix`l dkef wiqtn m` jk ,mini xeviwa yprp ,wiqtn oi`
:lirl `aedy rny z`ixw onfa sebd ieqik oiprl zxfeg `xnbd

,åéðúî ìò Bì äøeâç Búélè äúéä ,àðeä áø øîàeipznn dqkny ¨©©¨¨§¨©¦£¨©¨§¨
,mexr `ed dlrnle eipznne ,dhne.òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî¨¦§§¦©§©

äøeâç ÷N ìLå ,øBò ìLå ,ãâa ìL Búélè äúéä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨§¨©¦¤¤¤§¤§¤©£¨
,òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî ,åéðúî ìò©¨§¨¨¦§§¦©§©
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c"agקמד 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

‚ÈÈ¯ˆ ÔÈ‡‰˜LÓ ¯‡L ÔÈa ÔÈÈ ‡e‰L ÔÈa) ÌBÈ ÏL ÔÈa ‰ÏÈÏ ÏL ÔÈa LecÈ˜ ÏL ÒBk ÏÚ ‰�B¯Á‡ ‰Î¯a C¯·Ï C67( ¥¨¦§¨¥§¨¨©£¨©¤¦¥¤©§¨¥¤¥¤©¦¥§¨©§¤

‰ceÚq‰ ÈÎ¯ˆÓ ‡e‰ LecÈw‰L ÈÙÏ[eleÏ‡k ‰ceÚq‰ ¯Á‡lL ÔBÊn‰ ˙Î¯·a ¯ËÙ�Â ‰ceÚqÏ ÏÙË ‰Ê ÒBk È¯‰Â §¦¤©¦¦¨§¥©§¨©£¥¤¨¥©§¨§¦§©§¦§©©¨¤§©©©§¨§¦

„"Ú˜ ÔÓÈÒ ÔÈiÚ) ‰ceÚq‰ CB˙a e‰˙L69ÔÈ‡ ÔÈÈ ‡e‰ Ì‡ LecÈw‰ ÒBk „·lÓ ‰ceÚq‰ Ì„B˜ „BÚ ‰˙L Ì‡Â) ( ¨¨§©§¨©¥¦¨§¦¨¨¤©§¨¦§©©¦¦©¦¥

È¯ˆ„"Ú˜ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL ÌÚhÓ ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï C70È¯ˆ ‰˜LÓ ¯‡L ‡e‰ Ì‡ÂC¯·È Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï C ¨¦§¨¥©£¨¦©©¤¦§¨¥§¦¨§¦§¨©§¤¨¦§¨¥©£¨¤¨¦¥§¨¥

ÌL ¯‡a˙pL BÓk ÔBÊn‰ ˙Î¯a ÒBk ¯Á‡ ‰�B¯Á‡ ‰Î¯a71:( §¨¨©£¨©©¦§©©¨§¤¦§¨¥¨

יג סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

äãåòñä éëøöî [åì,קידוש חובת ידי יצא כבר ואפילו -
חובתם, ידי אחרים להוציא כדי הסעודה קודם ומקדש

פוטרתו המזון וברכת - הסעודה כצורך נחשב .68מ"מ

zetqede mipeiv

È"Òעד"ז67) ‚Ú˙ ÔÓÈÒ·ברכה יברך לא ראשון כוס אחר :

שהוא בין יין שהוא בין ויותר רביעית שתה אפילו אחרונה
הוא קידוש של שהכוס לפי מדינה חמר שהם משקין שאר
הסעודה מחמת הבאים כדברים הוא והרי הסעודה מצרכי
לסעודה טפלים שהם לפי לאחריהם ברכה צריכים שאינם
בסי' שנתבאר כמו הסעודה שלאחר המזון בברכת ונפטרים

וקע"ז. קע"ד
מ.68) סימן ח"ט הלוי שבט שו"ת
על69) שמקדש טוב ויום בשבת אבל בחול זה וכל ח: סעיף

משקין שאר של הוא אפילו הכל לדברי אחריו לברך א"צ הכוס
ולכן סעודה במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך שהוא לפי

מחמת בא שהוא הסעודה שלפני יין כמו המזון בברכת נפטר
הסעודה.

היין70) את פוטר הסעודה שלפני שיין מקום וכל ו: סעיף
אפילו כלל אחרונה ברכה לאחריו לברך א"צ הסעודה שבתוך
כמו המזון בברכת הוא שנפטר לפי כשיעור הסעודה לפני שתה
שנפטרו כיון אחת שתיה הם ששניהם הסעודה שבתוך היין

אחת. ראשונה בברכה
המזון71) לברכת כוס לו כשאין אמורים דברים במה ז: סעיף

כלל לברך א"צ הכוס על המזון ברכת לברך דעתו אם אבל
לפי לכתחלה אפילו הסעודה שלפני המשקין על אחרונה ברכה
המזון. ברכת של הכוס אחר שיברך אחרונה בברכה שנפטרים

•

zay zekld - jexr ogley

כבוד‚ בשביל שבת של הזמירות בניגון ולהנעים להאריך ויש
אע"פ בניגון בהם שמאריך בש"ץ למחות ואין היום
יותר יאריך לא מקום ומכל תורה בטול משום מתכוין שהמוחה
רפ"ח: בסי' שיתבאר כמו היום חצות קודם שיאכלו כדי מדאי

דזמרה„ בפסוקי שעושין כעין נעימה בו שיש בניגון זה וכל
תיבה ומפרידים בשיר המאריכים המשוררים כמו לא אבל

נ"ג): סי' (עיין בגנותם הקדמונים הפליגו וכבר מחברתה

כמו‰ שם ישחה לא מודים אנחנו לולך בנשמת כשמגיע
כמו חכמים שאמרו במקומות אלא לשחות שאין במודים

קי"ג: בסי' שנתבאר

גֿה סעיפים השבת ביום זמירות דיני רפא סימן ב חלק

לישראל‡ להם תיקן רבינו שמשה קל"ה בסי' נתבאר כבר
ביום וששה ביו"ט גברי חמשה תורה בספר קורין שיהיו
בכל שיש יתירה והקדושה המעלה בשביל בשבת וז' הכיפורים

אחד. איש בו הוסיף חבירו על אחד

ולא שירצו כמו להוסיף יכולים זה מנין על להוסיף רצו ואם
אומרים ויש זה ממנין יפחתו שלא כדי אלא התקנה היתה
יום עם שוה יהא שלא כדי ה' על מוסיפים אין שביו"ט
ביום וכן שבעה או ששה בו יקרא אם ושבת הכיפורים
והסברא לשבת שוה יהא שלא ששה על מוסיפים אין הכיפורים

אחר כסברא אלו במדינות נהגו ואעפ"כ עיקר ביוםראשונה ונה
לעלות רוצים שהכל תורה בשמחת מלבד יו"ט ובכל הכפורים
ביום וגם עיקר שהיא הראשונה סברא על וסומכין לתורה

שיתבאר: כמו מהמנין המפטיר אין היו"ט ובכל הכיפורים

כמו· להוסיף מותר הכל לדברי בשבת להיות שחל ויו"ט
שלא טוב בשבת להיות שחל הכיפורים ויום בלבדה בשבת
בדברי שמסיימין מכוונים העולים מנין שסיומי מפני להוסיף

לשנותם: שלא טוב ולכן כולם וכן וכו' בעדו וכפר כפרה

אפילו‚ הקרואים מניין על להוסיף התירו שלא שאומר מי יש
לתורה העולים כל היו שלא המשנה חכמי בזמן אלא בשבת
היה והאחרון ראשונה ברכה מברך היה ראשון אלא מברכים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עצמו בפני מברך אחד שכל עכשיו אבל אחרונה ברכה מברך
בז' יצאו שכבר דכיון בברכות להרבות שלא כדי להוסיף אסור

צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר הרי

כבר נוהגים היו הגמרא חכמי בזמן אף שהרי עיקר זה שאין ואף
בגמרא זה הזכירו לא ולמה עצמו בפני ואחד אחד כל לברך
מפני וגם לדבריו לחוש טוב מקום מכל להוסיף להם שנאסר
יותר הרבה לקרות שלא תקנה לעשות לצבור ראוי הציבור טורח

המחוייבים: ז' על

שחוזר„ אחת בפרשה הרבה עולים לקרות שמותר אומרים יש
ברכה חשש בזה ואין ומברך וחוזר זה שקרא מה זה וקורא

ומכל כן עושים וחנוכה סוכות של המועד בחול שהרי לבטלה
אלא בשבת המחוייבים קרואים ז' למנין עולה השני אין מקום
שנתבאר כמו הראשון קראם שלא פסוקים ג' עוד הוסיף כן אם

קל"ז. בסי'

שכבר הפסוקים על לברך להשני אסור שלכתחלה אומרים ויש
ואין פסוקים ג' עליהם יוסיף כן אם אלא הראשון עליהם בירך
נוהגין וכן אחר בענין אפשר שאי וחנוכה המועד מחול למדין
סברא על שסומכין תורה משמחת לבד השנה כל אלו במדינות

חתונה: בשבת אף מקומות ובמקצת הראשונה

אֿד סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק
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dxez ihewl

åîë î"ãò åðééäå ,àëìîã íéøáà íä íøå÷îáå
èùôúî óåâä éøáà éãé ìòù[ת]ìåòôì äîùðä

éåìéâ èùôúîå êùîð úåöîä éãé ìò êë ,äúìåòô
.'úé åúåäìà

"רמ"ח הן עשה מצות דרמ"ח זהר בתקוני איתא

נק' (שהמצוות זה משל וביאור דמלכא", אברין

הנפש שכוחות שכמו כביכול), הקב"ה של "אברים"

אבר שבכל הגוף, אברי ידי על ומתגלים נמשכים

ופועל מתגלה והכח מהנפש, לו המיוחד הכח מתפשט

בעין, ראי' במוח, השכל (כמו ההוא האבר ידי על

שהאור בנמשל, כך וכו'), בפה דיבור באוזן, שמיעה

של מצוותיו ידי על למטה ומתפשט מאיר האלקי
"אבר" כמו (שהיא ומצוה מצוה כל ידי שעל הקב"ה,
אין אור של מיוחד גילוי נמשך כביכול) הקב"ה של

העולם. בזה זו, למצוה השייך ב"ה סוף

ושלוחו - "שלוחי" נק' שהמצוות הענין תוכן וזהו
למטה, המצוות שניתנו ידי על כי - כמותו אדם של
יתפשט (ה"משלח") הקב"ה של שאורו הכח ניתן
כעין והוא הגשמי, הזה עולם הוא רחוק", ל"מקום
שם ועומד המשלח מן רחוק למקום שנשלח השליח

המשלח. במקום

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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dxe` ixry

ומקיףÂ‰�‰(ג) ההעלם מן אור גלוי לבא המונעים סיבת
ותשובה אוי"ר המדות את מאיר שאינו שבנש"י
לפעמי' ועבודה היגיעה יועיל לא וגם קרובים לעתים כ"כ
המנורה במשל כמו והאור השמן העדר מפני היינו כנ"ל
לא ואור שמן אין אם ועומדים מוכנים שהנרות שאעפ"י
שבנשמה הטובות המדות אור יאירו שלא היינו כלל יאירו
על ושמן וזהו שמן בלי מעצמם יתעוררו שבלתי האלקית
ראשו שעל דנשמה המקיף אור על וקאי יחסר אל ראשך
והיינו לגלוי ההעלם מן להאיר כדי שמן בו יחסר שלא
האלקי לאין הביטול בחי' שבנשמה דחכמ' מ"ה כח בחי'
שיש ועוז הכח הוא לגלוי ההעלם מן מאיר שכאשר בעצם
בתשובה ולשוב קדה"ש על למס"נ מישראל בכאו"א

לבחי' וממשיך המביא הוא זה שמן ובחי' כידוע שלימה
במ"א וכמ"ש האלקי ונצוץ נשמה בכל שיאיר האלקי האור
אור כל שממשיך דוקא מאור למאור שמן אליך ויקחו ע"פ
הנה כי דוקא זהב של המנורה שהי' הטעם והנה וד"ל כו'
אש רשפי בחי' שהוא הגבור' בחי' על מורה שהזהב ידוע
הנרות שז' דהגם הוא והענין ההתפעלו' בחמימות התשוק'
ההעלם מן טוב בכי מאירין שיהיו הטובות מדות ז' הן
מן אור לגלוי להביאם א"א ואור לשמן גם ואמנם כנ"ל
שיהי' בנפש התעוררות קצת תחלה בהקדים כ"א ההעלם
ואוי"ר בדביקות אלקי' קרבת לו להיות ומשתוקק חפץ
ה' אל להתקרב לזה ותשוקתו וחפצו לבו הכנת שזהו
התפעלות בלבו שאין הגם כו' ההבל אחר ילך ולא באוי"ר
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עצמו בפני מברך אחד שכל עכשיו אבל אחרונה ברכה מברך
בז' יצאו שכבר דכיון בברכות להרבות שלא כדי להוסיף אסור

צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר הרי

כבר נוהגים היו הגמרא חכמי בזמן אף שהרי עיקר זה שאין ואף
בגמרא זה הזכירו לא ולמה עצמו בפני ואחד אחד כל לברך
מפני וגם לדבריו לחוש טוב מקום מכל להוסיף להם שנאסר
יותר הרבה לקרות שלא תקנה לעשות לצבור ראוי הציבור טורח

המחוייבים: ז' על

שחוזר„ אחת בפרשה הרבה עולים לקרות שמותר אומרים יש
ברכה חשש בזה ואין ומברך וחוזר זה שקרא מה זה וקורא

ומכל כן עושים וחנוכה סוכות של המועד בחול שהרי לבטלה
אלא בשבת המחוייבים קרואים ז' למנין עולה השני אין מקום
שנתבאר כמו הראשון קראם שלא פסוקים ג' עוד הוסיף כן אם

קל"ז. בסי'

שכבר הפסוקים על לברך להשני אסור שלכתחלה אומרים ויש
ואין פסוקים ג' עליהם יוסיף כן אם אלא הראשון עליהם בירך
נוהגין וכן אחר בענין אפשר שאי וחנוכה המועד מחול למדין
סברא על שסומכין תורה משמחת לבד השנה כל אלו במדינות

חתונה: בשבת אף מקומות ובמקצת הראשונה

אֿד סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק
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éåìéâ èùôúîå êùîð úåöîä éãé ìò êë ,äúìåòô
.'úé åúåäìà

"רמ"ח הן עשה מצות דרמ"ח זהר בתקוני איתא

נק' (שהמצוות זה משל וביאור דמלכא", אברין

הנפש שכוחות שכמו כביכול), הקב"ה של "אברים"

אבר שבכל הגוף, אברי ידי על ומתגלים נמשכים

ופועל מתגלה והכח מהנפש, לו המיוחד הכח מתפשט

בעין, ראי' במוח, השכל (כמו ההוא האבר ידי על

שהאור בנמשל, כך וכו'), בפה דיבור באוזן, שמיעה

של מצוותיו ידי על למטה ומתפשט מאיר האלקי
"אבר" כמו (שהיא ומצוה מצוה כל ידי שעל הקב"ה,
אין אור של מיוחד גילוי נמשך כביכול) הקב"ה של

העולם. בזה זו, למצוה השייך ב"ה סוף

ושלוחו - "שלוחי" נק' שהמצוות הענין תוכן וזהו
למטה, המצוות שניתנו ידי על כי - כמותו אדם של
יתפשט (ה"משלח") הקב"ה של שאורו הכח ניתן
כעין והוא הגשמי, הזה עולם הוא רחוק", ל"מקום
שם ועומד המשלח מן רחוק למקום שנשלח השליח

המשלח. במקום

ipy wxt zayd z` l`xyi ipa exnye

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.a
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ומקיףÂ‰�‰(ג) ההעלם מן אור גלוי לבא המונעים סיבת
ותשובה אוי"ר המדות את מאיר שאינו שבנש"י
לפעמי' ועבודה היגיעה יועיל לא וגם קרובים לעתים כ"כ
המנורה במשל כמו והאור השמן העדר מפני היינו כנ"ל
לא ואור שמן אין אם ועומדים מוכנים שהנרות שאעפ"י
שבנשמה הטובות המדות אור יאירו שלא היינו כלל יאירו
על ושמן וזהו שמן בלי מעצמם יתעוררו שבלתי האלקית
ראשו שעל דנשמה המקיף אור על וקאי יחסר אל ראשך
והיינו לגלוי ההעלם מן להאיר כדי שמן בו יחסר שלא
האלקי לאין הביטול בחי' שבנשמה דחכמ' מ"ה כח בחי'
שיש ועוז הכח הוא לגלוי ההעלם מן מאיר שכאשר בעצם
בתשובה ולשוב קדה"ש על למס"נ מישראל בכאו"א

לבחי' וממשיך המביא הוא זה שמן ובחי' כידוע שלימה
במ"א וכמ"ש האלקי ונצוץ נשמה בכל שיאיר האלקי האור
אור כל שממשיך דוקא מאור למאור שמן אליך ויקחו ע"פ
הנה כי דוקא זהב של המנורה שהי' הטעם והנה וד"ל כו'
אש רשפי בחי' שהוא הגבור' בחי' על מורה שהזהב ידוע
הנרות שז' דהגם הוא והענין ההתפעלו' בחמימות התשוק'
ההעלם מן טוב בכי מאירין שיהיו הטובות מדות ז' הן
מן אור לגלוי להביאם א"א ואור לשמן גם ואמנם כנ"ל
שיהי' בנפש התעוררות קצת תחלה בהקדים כ"א ההעלם
ואוי"ר בדביקות אלקי' קרבת לו להיות ומשתוקק חפץ
ה' אל להתקרב לזה ותשוקתו וחפצו לבו הכנת שזהו
התפעלות בלבו שאין הגם כו' ההבל אחר ילך ולא באוי"ר
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

עד קירובאוי"ר שיגיע בלבו תשוקתו גודל אך כלל יין
בכל זו תשוקה שיש רואים שאנו חיים באלקי' זה ודיבוק
ונק' תמיד ה' אל קרוב שיהי' שיהי' מי יהי' מישראל איש
לה' אמתית ואהבה רצון לו שיהי' שרוצה היינו לרצון רצון
את וליראה לאהבה לבבינו ויחד מבקשים שאנו וזהו כו'
לחפוץ ומתאוה חושק הלב שיהי' היינו הלב יחוד פי' שמך
ברשפי תשוקה בזה יש ודאי הרי באוי"ר אלקים בקרבת
היא זו תשוקה כי באוי"ר יתפעל לא זה ובלתי ממש אש
וכמו חיים אלקים לקרבת ומתאוה שחושק רק כלל דרך
דרישה שנק' יחפצון אלקים וקרבת ידרשון יום יום ואותי
שיחפוץ שהכונה אלקי' לדרוש לבבו הכין וכמו וחפיצה
התפעלות לאור ויגיע יבא ואז עכ"פ בכלל בזה ויחשוק
בחוש רואים ואנו עוז והתקשרו' בדביקות בלב אוי"ר
אפילו כלל בלב התפעלו' לשום ויבא יעלה לא זה שבלתי
רק שהוא הקרירות בבחי' שבאה כמים הנמשך לאהבה
גם דהנה קלעפ) (הנקרא לבד הלב בהמשכת שנמשך
לה קודם אין אם בקרירות כמים הנמשכת זו באהבה
יפול ומיד כלל וחיות אור בה אין לזה והתשוקה החשק
כלל חיות בלא העצומה הקרירות בחי' והוא לגמרי מזה
נאמר וע"ז וטוטקייט) קאלטקייט (הנק' יחשב שכמת עד
כמו האור הארת הוא ליה ההלל כי יה יהללו המתים לא

מן רק גדולה בקרירות הוא וכאשר נרו בהלו אור יהל
זה והילול בשבח יכבד לבד ושפתו בפיו לחוץ השפה
כמו מתים בשם זו נשמה נק' לגמרי וחיות אור בהעדר
האהבה בהתפעלות וק"ו וכ"ש וד"ל חיות בלא הגוף מיתת
יה שלהבת אש רשפי רשפי' כמ"ש אש ברשפי באה שהיא
הלב בצמאון ההתפעלות בחמימות דרחימותא שלהובי
נפשי כלתה וגם נכספה וכן כו' נפשי לך צמאה כמ"ש מאד
התשוקה בחי' תחלה בהקדים כ"א תבא לא ודאי הנה כו'
מז' ומדה מדה בכל הוא וכך כנ"ל בזה לחפוץ וחשק
התעוררות בהקדים כ"א שיתעוררו א"א הטובות המדות
וחשק התלהבות קצת שהוא הגבורות מבחי' בנפש
גם וכמו טובה מדה וכל אוי"ר לו להיות בלב שיחשוק
חושק שיהי' צריך ה' בעבודת החזק והסכם הניצוח למדת
נק' כלל ודרך ה' בעבודת חזק לבו שיהיה לזה ומתאוה
כללית העלאה בחי' שהוא הגבורות בחי' זו התעוררות
התפעלות לכלל תבא ולא הנשמה תעלה לא ובלעדה
מבחי' שהיא כמים הנמשך לאהבה שגם עד כלל המדות
וזהו לזה וחשק תשוקה קצת בה שיהיה מוכרח החסדים

כל בך ויזנב בדרך קרך העלאהאשר שבלתי הנחשלים
יחשב שכמת אלקי חיות כל בהעדר קרירות נק' הנ"ל

ברוחניות:
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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

'È¯Ú�Âשהם הנערי' שרש כי פי' נגינתם, ממשתה
הוא הדיבור ושורש דיבור מבחי' הם המלאכי'
מחכ' הוא הדיבור שרש כי (ואף ספר שנק' בינה מבחי'
החכ' כח בחי' הוא שחכ' בסש"ב מ"ש ע"ד זהו כי י"ל אך
ונערי' וזהו דבינה מקיף לבחי' עלייתן ולכן ע"ש) כו'
בחי' הוא יין היין משתה הוא משתה פי' נגינתם ממשתה
כתי' וע"ז ליראיו, ה' סוד סוד, יצא יין נכנס וכתי' בינה
וסנד"ל מט"ט בחי' היינו אנשי' ואנשי' אלקי' המשמח יין
הנק' יין ויש המשכר יין יש כי אלקי' בחי' ג"כ ומשמח
ועי"ז ה' סוד ה' שם גילוי בחי' יין בענביו המשומר יין
בחי' גילוי וע"י הסתר בחי' הוא אלקי' כי אלקים משמח
אך כנ"ל, כו' סוד יצא יין נכנס כי אלקי' משמח הוי' שם
מקיף בחי' שהוא משי"ב בענביו המשומר יין בחי' יש

ונערי' פי' וזהו בבינה), ע"י התגלות בע"ח (וכמ"ש דבינה
משתה לבחי' הוא שעלייתן נגינתם ממשתה וסנד"ל מט"ט

כו'. בענביו המשומר יין בינה בחי' היין
‰Ê·Â,ע"ב ל"ד (ברכות ראתה לא עין ע"פ מארז"ל יובן

המשומר יין זה אריב"ל ע"א) צ"ט חלק ס"ח, פסחי'
שלא עדן זה אמר ר"ל) (או נחמני בר ר"ש משי"ב, בענביו
ת"ל עדן זה ג"ן תאמר שמא כו' ברי' כל עין בו שלטה
המשומר יין שמפרש ריב"ל לדברי מעדן, יוצא ונהר
נחמוני בר ולר"ש הנ"ל הנערי' עליית על קאי בענביו
הוא נש"י עליית כי נש"י עליית על קאי עדן זה שמפרש
ויטע וזהו דכת"ר חכ' ח"ס בחי' שהוא דחכ' מקיף לבחי'
היינו מקדם בעדן כתר בחי' קדם מקדם בעדן גן אלקי' ה'

וד"ל. כנ"ל נש"י עליות שהוא שבכת"ר חכ' בחי'

mipzg zeldvn lew
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ההשפעה יהי' שע"י במל' הכח הוא מאין צ"ל
דחכמה, נהירו אל בזהר איתא הנה אורות. ותוספת
נתיבות בל"ב בס"י כמ"ש הא' אופנים, בב' לפרשו ויש
יכולים נתיבות ול"א נתיבות, ל"ב שיש כו' חקק חכמה
עיט, ידעו לא נתיב הוא הל"ב ונתיב גילוי, לידי לבוא
ומ"ט בעולם, נבראו שע"ב חמשים ארז"ל שבשע"ב דכמו
לאחר כ"א לו נתגלה לא החמשים ושער למשה נמסרו
לעליונים וזהו גמורה, בהשגה אותו השיג שאז הסתלקותו
קבורתו כי למעלה להם נדמה ולתחתוני' למטה להם נדמה
העליונים אורות לגבי לכן החמשים בשער הי' משה של
ולגבי דבינה, החמשי' שער הוא שהרי למטה נדמה ממנו
בחכ' וכן בם, מושג שאינו למעלה להם נדמה שע"ב המ"ט
השיג לא בחייו אבל השגה, לידי בא שאינו א' נתיב יש
דבינה מאלקים מעט ותחסרהו כמ"ש שע"ב מ"ט כ"א
לידי עדיין בא לא ג"כ הראי' ע"י ואפי' הנו"ן, שער שחסר
ס"ג פ"ה הוא ופסגה הפסגה ראש עלה כמ"ש גילוי
הנו"ן, שער שהוא א' לו שחסר הרי פ"ו גימט' ואלקים
החיבור שרש הם דבינה הנו"ן ושער דחכ' הל"ב ונתיב
שרש נעשה וע"י יש ובינה אין נק' חכמה כי ויש דאין

דחכמה נהירו אל שאמר מה יובן ובזה ליש. מאין החיבור
ומחצה עליון מחצה חצאים ב' בו ויש תר"ך הוא כתר כי
עשירי, חלק הוא ול"א ש"י הוא ומחצה אריך, התחתון
ממחצה עשירי חלק הוא חכמה נתיבות בל"א שמאיר ומה
עשירי שחלק בחכ' שמאיר נהירו אל וזהו דכתר התחתון
נתיב אבל חכמה, נתיבות בל"ב מאיר אל מספר מאריך
מל' מקבלת נתיבות הל"א אלו וע"י עצמיות, הוא הל"ב
שע"י במל' כח יש ולכן אל, בשם ג"כ מל' נק' לכן מכתר
קנה כי הוא הב' ואופן בז"א. אורות ותוספת ההשפעה יהי'
עשירי וחלק ש"י מספר הוא קנה ב"פ בינה קנה חכמה
ביחוד יעקב מדריגת עם מתייחד דאבא ומל' מל', הוא
מל' הוא שיעקב שנת"ל והגם תפארת, הוא יעקב כי גמור

שלהוא מדתו הלא בעצם אבל עקב, יו"ד יעקב הפי' לפי
מקל יעקב לו ויקח עמ"ש בזהר כמבואר ת"ת הוא יעקב
שחלק דחכמה נהירו אל וזהו תפארת. שהוא ולוז לח לבנה
הת"ת עם מתייחד אך הת"ת במדת מאיר מחכמה יו"ד
ע"ד גמור, יחוד ג"כ יעקב עם נעשה וממילא גמור ביחוד
ובין כלים, הוא דגרמוהי הפי' לפי בין חד וגרמוהי איהו

עמהם. מתייחד איהו מדות שגרמוהי הפי' לפי
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúñä ìù ìáà 'úåàéöî' ¯ íéìëä
ïë åîëåהכלים בהתהוות בנמשל øåàäהוא úåáòúäî

במשל וכמו האור, מהתעבות אלא עצמו מהאור לא כלומר

שמלוות מה'אותיות' אלא בטהרתו השכלי מהרעיון לא -

אותו, åîéùøäומגדירות éãé ìòù åáù äìáâä úðéçá àåäù
å ,íéìëä ååäúð äæîשממילא ìùהמסקנה éúéîàä íùøù
åîéùøäî àåä íéìëäמהקו úååäúääולא úìåòôù ÷ø ,

,éåìéâä úðéçá àåäù å÷ä éãé ìò àåäשמייחסים זה כלומר -

ל הכלים"זאת נעשו האור ש"מהתעבות ואומרים הואקו

úåìâúä éãé ìò úåéäì êéøö úååäúä ìëã íåùîמשהו של

ìòåôäפעולה של ולא העדר של כח הוא åë',והצמצום
,'åë åîéùøäî àåä ïúååäúä ùøù íöò ìáà

לא ובפשיטותו בטהרתו הקו מאור אמנם הדברים: ביאור

והכלים גילוי עניינו האור שהרי כלים, להתגלות יכולים

הכלים לעמידת מקום אין מאיר כשהאור ולכן הסתר, עניינם

ההסתר. כח -

כשלעצמה ה'רשימו' דרגת כי להדגיש, יש לאידך אך

הסתר של דרגה היא הצמצום) ידי על שנוצר (החלל

מזה לצאת יכול לא הסתרה רק כשיש וגם בלבד. והגבלה

פה "עד אומרת הגבלה וגילוי. תוכן בו שיש דבר שום

מהגבלה. לבוא יכול לא תוכן אבל תבוא"

לא ההעלם, כח שזה הרשימו פעולת רק היה אם גם ממילא

אבל הגבלה, גם הם שהכלים למרות כי כלים, מתהווים היו

כמו להתהוותם. אור שצריכים מסוים תוכן עם מציאות הם

לנשמה, ביחס שהוא שלמרות האדם, של הגוף לדוגמא

שעניינה תוכן עם מציאות הוא אבל ומצמצם, מגביל

יכולים לא בלבד מהרשימו רק ולכן ולהסתיר. להגביל

כלים. להתהוות
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ההשפעה יהי' שע"י במל' הכח הוא מאין צ"ל
דחכמה, נהירו אל בזהר איתא הנה אורות. ותוספת
נתיבות בל"ב בס"י כמ"ש הא' אופנים, בב' לפרשו ויש
יכולים נתיבות ול"א נתיבות, ל"ב שיש כו' חקק חכמה
עיט, ידעו לא נתיב הוא הל"ב ונתיב גילוי, לידי לבוא
ומ"ט בעולם, נבראו שע"ב חמשים ארז"ל שבשע"ב דכמו
לאחר כ"א לו נתגלה לא החמשים ושער למשה נמסרו
לעליונים וזהו גמורה, בהשגה אותו השיג שאז הסתלקותו
קבורתו כי למעלה להם נדמה ולתחתוני' למטה להם נדמה
העליונים אורות לגבי לכן החמשים בשער הי' משה של
ולגבי דבינה, החמשי' שער הוא שהרי למטה נדמה ממנו
בחכ' וכן בם, מושג שאינו למעלה להם נדמה שע"ב המ"ט
השיג לא בחייו אבל השגה, לידי בא שאינו א' נתיב יש
דבינה מאלקים מעט ותחסרהו כמ"ש שע"ב מ"ט כ"א
לידי עדיין בא לא ג"כ הראי' ע"י ואפי' הנו"ן, שער שחסר
ס"ג פ"ה הוא ופסגה הפסגה ראש עלה כמ"ש גילוי
הנו"ן, שער שהוא א' לו שחסר הרי פ"ו גימט' ואלקים
החיבור שרש הם דבינה הנו"ן ושער דחכ' הל"ב ונתיב
שרש נעשה וע"י יש ובינה אין נק' חכמה כי ויש דאין

דחכמה נהירו אל שאמר מה יובן ובזה ליש. מאין החיבור
ומחצה עליון מחצה חצאים ב' בו ויש תר"ך הוא כתר כי
עשירי, חלק הוא ול"א ש"י הוא ומחצה אריך, התחתון
ממחצה עשירי חלק הוא חכמה נתיבות בל"א שמאיר ומה
עשירי שחלק בחכ' שמאיר נהירו אל וזהו דכתר התחתון
נתיב אבל חכמה, נתיבות בל"ב מאיר אל מספר מאריך
מל' מקבלת נתיבות הל"א אלו וע"י עצמיות, הוא הל"ב
שע"י במל' כח יש ולכן אל, בשם ג"כ מל' נק' לכן מכתר
קנה כי הוא הב' ואופן בז"א. אורות ותוספת ההשפעה יהי'
עשירי וחלק ש"י מספר הוא קנה ב"פ בינה קנה חכמה
ביחוד יעקב מדריגת עם מתייחד דאבא ומל' מל', הוא
מל' הוא שיעקב שנת"ל והגם תפארת, הוא יעקב כי גמור

שלהוא מדתו הלא בעצם אבל עקב, יו"ד יעקב הפי' לפי
מקל יעקב לו ויקח עמ"ש בזהר כמבואר ת"ת הוא יעקב
שחלק דחכמה נהירו אל וזהו תפארת. שהוא ולוז לח לבנה
הת"ת עם מתייחד אך הת"ת במדת מאיר מחכמה יו"ד
ע"ד גמור, יחוד ג"כ יעקב עם נעשה וממילא גמור ביחוד
ובין כלים, הוא דגרמוהי הפי' לפי בין חד וגרמוהי איהו

עמהם. מתייחד איהו מדות שגרמוהי הפי' לפי

ernye evawd
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúñä ìù ìáà 'úåàéöî' ¯ íéìëä
ïë åîëåהכלים בהתהוות בנמשל øåàäהוא úåáòúäî

במשל וכמו האור, מהתעבות אלא עצמו מהאור לא כלומר

שמלוות מה'אותיות' אלא בטהרתו השכלי מהרעיון לא -

אותו, åîéùøäומגדירות éãé ìòù åáù äìáâä úðéçá àåäù
å ,íéìëä ååäúð äæîשממילא ìùהמסקנה éúéîàä íùøù
åîéùøäî àåä íéìëäמהקו úååäúääולא úìåòôù ÷ø ,

,éåìéâä úðéçá àåäù å÷ä éãé ìò àåäשמייחסים זה כלומר -

ל הכלים"זאת נעשו האור ש"מהתעבות ואומרים הואקו

úåìâúä éãé ìò úåéäì êéøö úååäúä ìëã íåùîמשהו של

ìòåôäפעולה של ולא העדר של כח הוא åë',והצמצום
,'åë åîéùøäî àåä ïúååäúä ùøù íöò ìáà

לא ובפשיטותו בטהרתו הקו מאור אמנם הדברים: ביאור

והכלים גילוי עניינו האור שהרי כלים, להתגלות יכולים

הכלים לעמידת מקום אין מאיר כשהאור ולכן הסתר, עניינם

ההסתר. כח -

כשלעצמה ה'רשימו' דרגת כי להדגיש, יש לאידך אך

הסתר של דרגה היא הצמצום) ידי על שנוצר (החלל

מזה לצאת יכול לא הסתרה רק כשיש וגם בלבד. והגבלה

פה "עד אומרת הגבלה וגילוי. תוכן בו שיש דבר שום

מהגבלה. לבוא יכול לא תוכן אבל תבוא"

לא ההעלם, כח שזה הרשימו פעולת רק היה אם גם ממילא

אבל הגבלה, גם הם שהכלים למרות כי כלים, מתהווים היו

כמו להתהוותם. אור שצריכים מסוים תוכן עם מציאות הם

לנשמה, ביחס שהוא שלמרות האדם, של הגוף לדוגמא

שעניינה תוכן עם מציאות הוא אבל ומצמצם, מגביל

יכולים לא בלבד מהרשימו רק ולכן ולהסתיר. להגביל

כלים. להתהוות
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

רק להיוצר יכולה הכלים התהוות כי נ"ע הרבי מבאר כן על

נותן הרשימו הרשימו. בנקודת האור התלבשות של משילוב

אבל והגבלה, הסתר של מציאות להיווצרות האפשרות את

האור. פעולת ידי על זה משהו, כאן יווצר שבכלל זה

(ביחס אותם ומבטא הכלים את שמייחד שמה כן, אם נמצא

כח - מהרשימו שרשם הוא הסתר, של כמציאות לאורות)

האורות שרש מול הכלים בשרש כשעוסקים ולכן ההסתר,

מהקו, שורשן והאורות מהרשימו שורשן שהכלים אומרים

האור כמו (לא הסתר של מציאות הם שהכלים מה שהרי

נוכל שבכלל זה אבל הרשימו, ידי על רק זה גילוי) שעניינו

להתייחס (מבלי מציאות שהיא איזה כאן שיש לומר

חודר שברשימו ידי על זה זו), מציאות של לעניינה

ולהוות. לפעול שעניינו האור ומתלבש

å÷ä íöòî ïä úåøåàä ùøùåממשéåìéâä úðéçá àåäù

êùîðù íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàãבפועלçàíåöîöä ø
äî éìá ïä úåøåàä ïë ìòå ,'åëכלומרúåäî úðéçáá àì

.'åë øáã úåàéöîåמציאות שעניינם הכלים כמו לא -

והגבלה.

úåìéöàã òöåîîäáù úåâéøãîä 'á åäæåהזה ההסבר כל -

מצד הוא האצילות שעולם אומרים אנו כיצד להבהיר נועד

וההסבר מאין, יש חידוש שני ומצד ההעלם, גילוי אחד

בתוכו כולל ממוצע וכל ממוצע, הוא האצילות שעולם הוא,

דרגות, ìéöàîäשתי óåñ ïéà øåàäî ïä úåøåàäù
.'åë íéàøáðä êøòáù äî ïä íéìëäå òöåîîäáùוממילא

יש חידוש הוא והעלם הסתר שעניינם הכלים דרגת מצד

הרי הבורא, של גילוי שעניינם האורות דרגת ומצד מאין.

ההעלם. גילוי הוא

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

לטרדות הפנימית וחיותם ראשם מרכינים כי ברוחניות, משתחווים גופם, בצרכי השקועים
– מלא כלי רוחני. אור לקבל כלי ואינם והלב המוח טמטום אצלם שנעשה עד הגשמיות,

מחזיק אינו חומריות, במחשבות

e‰ÊÂעֹובדי" – וׁשלֹום חס – לארץ" ׁשּבחּוץ "יׂשראל ¿∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
לּׁשמׁש ׁשעֹובדים ּדכׁשם הם", ּבטהרה זרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָעבֹודה
ּבעבֹודתם, ראׁשם את ּומרּכינים מׁשּתחוים הם הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולּירח
לחׁשב ּונתּונים מסּורים ׁשהם ּבאּלּו הּוא כן ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹהּנה
ההׁשּתחואה לי מה ּכי ּבלבד, ּגּופם ּבצרכי רק ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמחׁשבֹות
מאּתֹו הּנׁשּפעים הּגׁשמּיים להּדברים אֹו והּירח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלהּׁשמׁש
הּׂשכל והתקּׁשרּות הּדעת ההעמקת ּכי ידם, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָיתּבר
מּמׁש, ההׁשּתחואה ּכמֹו הם הרי מהם הּנׁשּפעים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּדברים

קֹו ּוכפיפת הרּכנת הּוא ההׁשּתחואה ּבּגׁשמּיּותּדענין רק מתֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָ
וחּיּותֹו ראׁשֹו ּפנימּיּות והרּכנת ּכפיפת והרי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּובחיצֹונּיּות,
מחׁשבֹות הרּבֹות הן והן יֹותר, ּגרּוע עֹוד הּוא ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפנימי
יׁשקט, ולא ינּוח לא ולילה יֹומם הּיֹום, ּכל מטרד ְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשהאדם
ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא ּכי ה' על ְְְֲִִִֵֵַַַַַַֹוׁשֹוכח
להרּבּוי ּכלל מקֹום אין הרי ּומּמילא ּתעׁשיר, היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּׁשם
ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ותחּבּולֹות, ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָמחׁשבֹות

מחׁשבֹות רּבֹות ּדי העלפט וואס ּתקּום", היא ה' ועצת ְְֲֲִִִֶַַַַָָָאיׁש
אז איׁש, ּבלב זיינען ּדסֹוףיזוואס ּתקּום", היא ה' "ועצת ְְֲִִֶֶַַַַָָ

יעׂשה לזאת ואי מּלמעלה, עליו נגזר ּכאׁשר הּוא סֹוף ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ז"ל רּבֹותינּו ב)ּכעצת עּמּוד ע ּדף רחמים(נּדה יבּקׁש "אּלא ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
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העתיד כל יחיו, ילדיכן גורל מונח ישראל נשי בידכן,

לרע � וחלילה חס � או לטוב ילדיכן בחינוכם,של תלוי ,

החינוך. של והקשה העצומה האחריות כל מוטלת ועליכן

� וחלילה חס � או שאושרם לזכור חייבות אתן

אתן וגורלכן ילדיכן גורל בידכן, הוא ילדיכן של אסונם

תתנו חינוך ואיזה בניכן את תכניסו "חדר" באיזה תלוי

לבנותיכן.

אליכן ה' קריאת את זכורנה לילדים, אמהות נשים,

ומילאו יעקב" לבית תאמר "כה הקדושה בתורה

הגדולות והרצינות הלב שימת תוך החינוכי תפקידכן

ביותר.

ישראל", לבני תאמר "כה נאמר: תורה מתן לאחר

לבחון יש חינוכה, ממקום והבת מה"חדר" בא הבן כאשר

על האנשים, על מוטל זה חוב למדו. מה לראות אותם,

יחיו. הילדים אבות

בחיי לנו נותן תורה מתן של שהסיפור הלימוד זהו

היהודית. המשפחה
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ממכריו לאחדים המאורע את ספר הביתה וכשחזר סג"ל הרי"ל ללב נגעו הפראפעסאר ָָעקיצות
במרחק אשר הי' וכן ההם, המקומות את לבקר יסעו בעצמם שהם אמרו והם עצתם, את וישאל הנכרים
מאומה ספר לבלי ביניהם ויחליטו ביותר גבוהות אילנות ובראשו גבוה הר מצאו אדמו"ר כ"ק שאמר

ההר. מראש הגבוהים האילנות את לכרות אנשים וישכרו סג"ל להרי"ל גם מזה

חזר הארמון שבחצר השעות מורה כי הוואיעויאדע לאדונו הודיע האחוזה ומנהל ימים איזה ָָעברו
ויספר הדבר על מאד הוואיעויאדע ויתפלא החמישית עד השני' משעה גם כתקונן השעות את ָָלהראות

לתקונו. חזר ארמונו שבחצר השעות מורה אשר ברבים נשמע והקול לפקידים

הכפר אנשי את הביאו ההר מראש האילנות את כרתו אשר סג"ל הרי"ל למכרי השמועה וכשהגיעה
ההוא מההר הגבוהים האילנות את כרתו הוראתם ע"פ אשר הוויעויאדע לפני להעיד ההוא להר ָהסמוך
האכרים אשר הכפר פקידות מבית ומאושרת הימים באותם כתובה תעודה אתם הביאו בעצמם והם

המדע. חכמי בין אדמו"ר כ"ק של שמו נתפרסם ואז ההוא מההר אילנות וכך כך אז כרתו

ויחשוב אדמו"ר כ"ק לב בטוהר עמוק נחרת התלמוד על מארסעי הּפראפעסאר לעג אשר ַָָהלעג
ועל הממשלה פקידי על הצרפתים המורים של השפעתם תוצאות הרעה, פני לקדם איך מחשבות
הרוח פרנסות את יעזבו היהודים כאשר כי וימצא ותורתם, ליהודים במשטמה האחוזות ובעלי האצילים

הכלכלי. מעמדם יתבסס בזה הנה האדמה בעבודת ויעסקו השוק ומסחר בסרסרות
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תרפ"א סיון י"ז ב"ה,

חיים מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד כבוד

שי' שמרי'

וברכה שלום

נחת רוב לקבל הטוב האל ויעזרהו צלחה, בואו יהי' ברוך

מזונא דמהימנותא במיכלא ויכלכלם וינהלם ברו"ג מצאצאיו

רישא על ושריא דכולא סתימא עילאה אתר מההוא רויחא

התורה בדרכי ביתו אנשי להדריך האדם כל וזה נש. דבר

בית הגוים ככל לא אשר החיים, בתעודת ולהבינם והמצוה

חכמתו סגולה, לעם להיות האלקים בו בחר שמאז ישראל,

לסוג מבלי הוא ערף קשה ועם הסתתרה, לא ובינתו עזב לא

לו יעזרהו והשי"ת האלקים. בעבודת מעצור מכל אחור

בריוח. טובה בפרנסה שי' ולחתנו
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אתן וגורלכן ילדיכן גורל בידכן, הוא ילדיכן של אסונם

תתנו חינוך ואיזה בניכן את תכניסו "חדר" באיזה תלוי

לבנותיכן.

אליכן ה' קריאת את זכורנה לילדים, אמהות נשים,

ומילאו יעקב" לבית תאמר "כה הקדושה בתורה

הגדולות והרצינות הלב שימת תוך החינוכי תפקידכן

ביותר.

ישראל", לבני תאמר "כה נאמר: תורה מתן לאחר

לבחון יש חינוכה, ממקום והבת מה"חדר" בא הבן כאשר

על האנשים, על מוטל זה חוב למדו. מה לראות אותם,

יחיו. הילדים אבות
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ממכריו לאחדים המאורע את ספר הביתה וכשחזר סג"ל הרי"ל ללב נגעו הפראפעסאר ָָעקיצות
במרחק אשר הי' וכן ההם, המקומות את לבקר יסעו בעצמם שהם אמרו והם עצתם, את וישאל הנכרים
מאומה ספר לבלי ביניהם ויחליטו ביותר גבוהות אילנות ובראשו גבוה הר מצאו אדמו"ר כ"ק שאמר

ההר. מראש הגבוהים האילנות את לכרות אנשים וישכרו סג"ל להרי"ל גם מזה

חזר הארמון שבחצר השעות מורה כי הוואיעויאדע לאדונו הודיע האחוזה ומנהל ימים איזה ָָעברו
ויספר הדבר על מאד הוואיעויאדע ויתפלא החמישית עד השני' משעה גם כתקונן השעות את ָָלהראות

לתקונו. חזר ארמונו שבחצר השעות מורה אשר ברבים נשמע והקול לפקידים

הכפר אנשי את הביאו ההר מראש האילנות את כרתו אשר סג"ל הרי"ל למכרי השמועה וכשהגיעה
ההוא מההר הגבוהים האילנות את כרתו הוראתם ע"פ אשר הוויעויאדע לפני להעיד ההוא להר ָהסמוך
האכרים אשר הכפר פקידות מבית ומאושרת הימים באותם כתובה תעודה אתם הביאו בעצמם והם

המדע. חכמי בין אדמו"ר כ"ק של שמו נתפרסם ואז ההוא מההר אילנות וכך כך אז כרתו

ויחשוב אדמו"ר כ"ק לב בטוהר עמוק נחרת התלמוד על מארסעי הּפראפעסאר לעג אשר ַָָהלעג
ועל הממשלה פקידי על הצרפתים המורים של השפעתם תוצאות הרעה, פני לקדם איך מחשבות
הרוח פרנסות את יעזבו היהודים כאשר כי וימצא ותורתם, ליהודים במשטמה האחוזות ובעלי האצילים

הכלכלי. מעמדם יתבסס בזה הנה האדמה בעבודת ויעסקו השוק ומסחר בסרסרות
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וברכה שלום

נחת רוב לקבל הטוב האל ויעזרהו צלחה, בואו יהי' ברוך

מזונא דמהימנותא במיכלא ויכלכלם וינהלם ברו"ג מצאצאיו

רישא על ושריא דכולא סתימא עילאה אתר מההוא רויחא

התורה בדרכי ביתו אנשי להדריך האדם כל וזה נש. דבר

בית הגוים ככל לא אשר החיים, בתעודת ולהבינם והמצוה

חכמתו סגולה, לעם להיות האלקים בו בחר שמאז ישראל,

לסוג מבלי הוא ערף קשה ועם הסתתרה, לא ובינתו עזב לא

לו יעזרהו והשי"ת האלקים. בעבודת מעצור מכל אחור
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ויקבעו עפשטיין שי' יצחק לר' בשמי שלום נא יאמר

גם הלבבות לקרב ישתדל ובד"כ יחדיו, ללמוד זמנים

וירבה ומועד שבת בשמירת ולהדריכם לחנכם מהפשוטי'

אם הזה הכוכב מה לכוכבים נמשלו ישראל כי בזה, להשתדל

כוכבים וריבוי תמיד, מתנוצץ אבל מתפשט אור איננו כי

בהקבצם הקדש עם כן וכלה, הולך החשך אופן ובכל מאירים,

על ושוקדים תורה, בני שלשה שנים ונמצאו אחד, במקום

התורה חיבת על לעוררם האפשרי בכל לקרבם אחיהם שאר

העיר צרכי עניני וגם לומדים, ותמיכת המצות, ואהבת

תורה, ולומדי' יודעי' שאינם גם הנה וביהדות, בכשרות

ברו"ג, במושבותם יהי' ואור ובמישרים, באהבה ילכו בדרכם

ונצחי. בזמני ואשרם טובם וירבה

מו"ר. בן הדו"ש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - zekxa(iriax meil)

dy` `yil mc`l xzen mewn lkn ,[epa zy`] ezlk z` `yil
.iezita e` qpe`a epal dlrapyåéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø©¦§¨¥©£©¨¦

äãeäé éaøc àîòè éàî ,áø øîà ìãéb áø øîàå .åéáà úzeôîáe¦§©¨¦§¨©©¦©¨©©©©£¨§©¦§¨
opi`y s` eia` zzetne zqep` xqe`d dcedi iax ly enrh dn ±
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:`xnbd zl`eyáéúk åéáà úñeðàác éànîedcedi iaxl oipne ± ¦©§©£©¨¦§¦
eek `ny ,eia` zqep` lr xidfdl weqtd zpeekyxidfdl weqtd zp

:`xnbd daiyn .eia` ly mai zxney lr `ad z` ztqep dxdf`a
éîñcdéì Caezk df weqtl jenqay meyn ±(hk ak my),Léàä ïúðå' §¨¦¥§¨©¨¦

,'åâå 'dnò áëLäqpe` zyxt zekinqne ,qpe` zyxt meiq `edy ©Ÿ¥¦¨
.eia` zqep` epiid 'eia` spk'y ,epcnl eia` spk ielib zyxtl

df mrhne ,dxezd lka mikenq yxec epi` dcedi iaxy s`y ixd
mikenq `ed yxec mewn lkn ,dtykna mikenqd zyxca o`in
dcedi iax xizd ji` dyw ok m`e .dxez dpyna zexen`d zeiyxta
lral xeq`l yxc iel oa ryedi iax ixde ,dxeza weqrl ixw lral
mdae ,dxez dpyna zexen`d ze`xwn zekinqn dxeza weqrl ixw

.mikenq yexcl yiy dcedi iax dcen `ld
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéàok` ±äøBz äðLîa ¨§¦¦§¦§¥¨

Léøc,mikenq dcedi iaxïéëeîñ éðäådz`y el` mikenq la` ± ¨¦§¨¥§¦
,dxez ixaca xeq` ixw lray mdn yexcl dvexCãéàì déì éòaî¦¨¥¥§¦¨

éåì ïa òLBäé éaøcyxcy zxg` dyxcl mdl jixv dcedi iax ± §©¦§ª©¤¥¦
,iel oa ryedi iaxBðáì ãnìîä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©§©¥¦§

øîàpL ,áøBç øäî dìa÷ elàk áeúkä åéìò äìòî ,äøBzc my) ¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¨¥©¥¤¤¡©
(héðáì ízòãBäå'éðá éðáìå Edéøúa áéúëe ,'Eweqta xn`pe ± §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤§¦©§¥

eixg`y(i c my)éäìà 'ä éðôì zãîò øLà íBé','áøBça Ezekinqne £¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¥
xdn dlaiw eli`k aygp dxez epa z` cnlndy cenll yi miweqtd

.ipiq
:ixw lral dxez cenil oipra dcedi iax zrc `id dn dpc `xnbd

ïðzdpyna(.ek oldl),áædray z`neh `nhdéø÷ äàøLini jeza §©¨¤¨¨§¦
,ixw z`nehe af z`neh eilr yie ,ez`nehåokäcðzray d`nhd §¦¨

miniòøæ úáëL äèìtLz`neh dilr yie ,dzcpl dncwy d`ian ¤¨§¨¦§©¤©
oke ,ixw z`nehe dcpúLnLîädzhníc äúàøå,dyniyy xg` ©§©¤¤§¨£¨¨

,ixw z`nehe dcp z`neh dilr yie ,ixw lrak dpic dyniyy oeiky
,dxyr dpeny lltzdl dy`d d`ay e` dxeza weqrl afd `a m`

,äìéáè ïéëéøö`ly s` ixw z`nehn mxdhl mzliah dlirene §¦¦§¦¨
.[dcp e` daif z`neh] mz`neh lkn mxdhl mzliah lirezéaøå§©¦

øèBt äãeäélky ,xaeq dcedi iaxy ,dxez ixacl dliahn mze` §¨¥

k zxdhn dpi` ,mz`neh lkn mze` zxdhn dliahd oi`y,ll
.dxez ixaca mixzen md ixd ,dliah zpwz mdl oi`y oeikne

:`xnbd zwiicnäãeäé éaø øèt àì ïàk ãò,dxez ixacl leahln ©¨Ÿ¨©©¦§¨
àøwéòîc ,éø÷ äàøL áæa àlàixw d`xy drya dligzny ±åàì ¤¨§¨¤¨¨§¦§¥¦¨¨¨

àeä äìéáè øa`nh `ed ixdy ,xdhdle leahl ie`x did `l ± ©§¦¨
,dxez ixacl leahl jixv didiy minkg epwiz `l jkle ,af z`neha

àãéøb éø÷ ìòa ìáà,af epi`y [cala±]áéiçîdliaha dcedi iax £¨©©§¦§¥¨§©¥
ixaca xeq` ixw lray epwiz dcedi iaxl s`y ixd ,dxez ixacl
xnel ixw lral xizdy epzpyna dcedi iax ixacl xzeq dfe .dxez

.ef dpwzl yyeg epi`e ,oefnd zkxae rny z`ixw zekxa
:uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåy xnel dvxz m`e ±ïécä àeä §¦¥¨©¦

àãéøb éø÷ ìòa eléôàcaf epi`yénð[mb-]äãeäé éaø øèton ©£¦©©§¦§¥¨©¦¨©©¦§¨
,dxeza weqrl ixw lral xzeny xaeq `edy itl ,dliahdéàäå§©

éâìôî à÷cmzwelgn z` dpynd dhwpy mrhde ±éø÷ äàøL áæa §¨¦§§¦§¨¤¨¨§¦
ick `ed ,[af epi`y ixw lraa mb ewlgp zn`ay s`]ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨

ïðaøc,af z`neh `nhy ixw lra mb dliaha miaiigne mixingny §©¨¨
mewn lkn ,ef dliaha af z`nehn xdhidl leki epi`y it lr s`y

.dxeza weqrl lkeiy ick eixwl leahl jixv
ixw lraa mb ewlgpy xn`p m`y ,ok xnel xyt` i` :`xnbd dgec

,af epi`yàôéñ àîéàepipyy ,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
dy` ,daúLnLîädzhníc äúàøådilr yiy ,dyniyy xg` ©§©¤¤§¨£¨¨

,dcp z`nehe ixw z`nehäìéáè äëéøözxzen `dzy ick §¦¨§¦¨
,xxal yie .lltzdldì éðz÷ ïàîì,df oic dpyp in jxevl ± §©¨¨¥¨

àîéìéàdpypy xn`p m` ±,ïðaøìeprinydl d`a dpyndy xnelk ¦¥¨§©¨¨
,leahl dze` miaiigny opax zrca yecigàèéLtheyt `ld - §¦¨

,mzrc itl df oic `edàzLä,denzl yi dzrne ±äîem`áf ©§¨©¨
àeä äìéáè øa åàì àøwéòîc ,éø÷ äàøLd`xy drya xaky ± ¤¨¨§¦§¥¦¨¨¨©§¦¨

,af z`nehn mb xdhdle leahl ie`x did `l ixwïðaø éáéiçî± §©§¦©¨¨
,dxeza weqrl ick ixw z`nehn xdhdle leahl opax edeaiig

íc äúàøå úLnLîä,dyniyy xg`àéä äìéáè úa àøwéòîc± ©§©¤¤§¨£¨¨§¥¦¨¨©§¦¨¦
oeik ,dliah zaeg dilr lg ixw z`neha d`nhpe dyniyy dryay

,[dcp z`neh] ztqep d`neha d`nhp `l oiicryïkL ìk àì`ly Ÿ¨¤¥
,ixwd z`neh lr dliahd aeig z` dpnn riwtze dcpd z`neh `az

.erinydl dpynd dkxved dnle ,da daiigzp xakyåàì àlà± ¤¨¨
mc dz`xe zynynd ly df oic i`ce `l`àéä äãeäé éaøiaxl ± ©¦§¨¦

m` elit` ezrc itly eprinydl dpynd d`ae ,df oic dpyp dcedi
daiigzp xake ,dcp z`neh dilr dlgy mcew ixw z`neh dlg
z` dpnn driwtn dcp z`neh mewn lkn ,ixw z`neh meyn leahl

.zxdhnd `l` dliah oi`y oeik ,leahl aeigddì éðz÷ à÷åãå± §©§¨¨¨¥¨
,df ote`a zipyp `weecay ,dpynd ixacn wcwcpe
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

ויקבעו עפשטיין שי' יצחק לר' בשמי שלום נא יאמר

גם הלבבות לקרב ישתדל ובד"כ יחדיו, ללמוד זמנים

וירבה ומועד שבת בשמירת ולהדריכם לחנכם מהפשוטי'

אם הזה הכוכב מה לכוכבים נמשלו ישראל כי בזה, להשתדל

כוכבים וריבוי תמיד, מתנוצץ אבל מתפשט אור איננו כי

בהקבצם הקדש עם כן וכלה, הולך החשך אופן ובכל מאירים,

על ושוקדים תורה, בני שלשה שנים ונמצאו אחד, במקום

התורה חיבת על לעוררם האפשרי בכל לקרבם אחיהם שאר

העיר צרכי עניני וגם לומדים, ותמיכת המצות, ואהבת

תורה, ולומדי' יודעי' שאינם גם הנה וביהדות, בכשרות

ברו"ג, במושבותם יהי' ואור ובמישרים, באהבה ילכו בדרכם

ונצחי. בזמני ואשרם טובם וירבה

מו"ר. בן הדו"ש

gi jxk v"iixden w"b`
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,åéúàøa éãBáëìå ,éîLá àø÷pä ìk :øîàpL ,BãBáëì àlà Bàøá àì BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaM äî ìk̈©¤¨¨©¨¨§¨Ÿ§¨¤¨¦§¤¤¡©Ÿ©¦§¨¦§¦§¦§¦§¨¦
:ãòå íìòì Cìîé éé :øîBàå .åéúéNò óà åézøöé§©§¦©£¦¦§¥§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

ycew zegiyn zecewp

ב"מילי מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות
"קנין לפרק משנתנו תוכן של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".

שזהו אמרÌÂÈÒובפרט לא למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.
מדוע ה. לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה
ההוכחה והרי עשיתיו", אף "יצרתיו – הכתוב סיום גם מביא

בראתיו". ולכבודי בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא

לתורה היא ב"לכבודו" הכוונה רז"ל1והביאור: כמאמר ,2

רז"ל כמאמר הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד 3"אין

בכדי היינו ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעולם
וזהו התורה. את ישראל לכבודו",‡Ï‡בראוÏ‡שיקיימו

– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל –Ï‡כלומר: הי'Ï‡בראו"
הוא שנברא וזה התורה.¯˜נברא; בשביל – "לכבודו"

מהמעלה יותר גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אין והמעלה
קונה˜�ÔÈד"תורה שאדם יתכן דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ההוספה וזוהי זה; ידי על מתכבד אינו אך ("קנין") מסויים דבר
כביכול. למעלה כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו

תורה קיבל "משה – אבות פרקי תחילת בין הקשר [וזהו
"משה לסיומם: לתחילת˜Ï·Èמסיני", רומז מסיני" תורה

ומתחיל התורה את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה
– התורה בלימוד גבוהה הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה;

תורה"]. אלא כבוד "אין

שמדבר פסוק בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות שכל4בארבע ללמדך ,

והיצירה הבריאה ועולם האצילות עולם רק לא כולם, העולמות
של "כבודו" משום בו אין (שלכאורה העשי' עולם גם אלא

לכבודו. אלא נבראו לא מקום)

הקליפות "עולם הוא העשי' עולם לשאול: יש לכאורה אך
אחרא" אלא5וסטרא נברא לא זה שעולם לומר אפשר ואיך ,

קיימים שהם דברים רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו?
נבראו כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעולם"
לעתיד שיתבטלו אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו:

ככתוב לא6לבוא, שהם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו

כל דחסידותא"): (ב"מילי האדם בעבודת מזה ההוראה
ואפילו האצילות, עולם עד העשי' מעולם כולם, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סוף האין בשביל‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
להשפיע צריכה זו וידיעה האדם. בעבודת תלויים והם ישראל
– האפשרית ובשלימות למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האדם על

הדין משורת לפנים של ובאופן בהידור התורה .7קיום

ãòå íìòì Cìîé éé :øîBàå§¥§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

אינו הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות
הדרש. לתוכן לכאורה כלל שייך

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא מה שכל – האחד דברים: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו לא‡Ï‡הקב"ה – לכבודו"

הכתובים: שני מביא אלו ענינים שני ועל אחרת. כוונה שום לשם
"ול שכתוב ממה מסתייע הראשון ענין ועלÈ„Â·Îעל בראתיו":
ל ימלוך "ה' שנאמר מה מביא השני ÚÂ„ענין ÌÏÂÚ."

העם ביטול – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה ענין תוכן דהנה,
המלך). בהכתרת בגילוי המתבטא (דבר עצמותם בכל המלך אל
קיימת יתברך שמלכותו א. ז. ועד", לעולם ימלוך ש"ה' ומאחר

„ÈÓ˙.המלוכה ענין זולת אחר ענין לשום מקום נתינת אין הרי ,

את העם שמכבדים הכבוד הוא הכבוד ענין אמיתית ב.
כל אחד מצד ניגודים: שני ישנם למלך העם ביחס והנה, המלך.

ב הם המדינה‰˘ÂÂ‡‰העם הנהגת לשם – ומאידך המלך; לגבי
של ענין שהוא – כו' מאות ושרי אלפים בשרי גם צורך יש

˙Â˜ÏÁ˙‰במלכותא הוא כן דארעא, במלכותא שהוא וכשם .
בחינת8דרקיע ומצד שוים, וקטן גדול יתברך עצמותו מצד ;

ויצירה בריאה (אצילות עולמות של התחלקות ישנה ה"גילויים"
שבמלוכה ההתחלקות אודות מדובר הראשון ובפסוק כו').
כפי המלוכה בבחינת השני ובפסוק עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו

ועד". לעולם ימלוך "ה' – אחת בהשוואה הכל על שהיא

צריכה האדם עבודת כללות האדם: בעבודת אלו וענינים
לעבודה גם להגיע עליו אבל דוקא: התחלקות של באופן להיות

דביטול ככתובÈÏÏÎבאופן מהתחלקות, ה'9שלמעלה "ויצונו
האלה החקים כל את שכתובÈÏ¯‡‰לעשות מה (שהרי ה'". את

הוא אלא לעתיד, רק יהי' שזה הכוונה אין עתיד לשון "ימלוך"
ברמב"ם המבואר ה10בדוגמת עולם גם·‡בענין קיים שהוא ,

דידן: בנדון זה דרך ועל הזה. העולם אחרי שבא אלא עכשיו,
העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות שלמעלה העבודה

התחלקות) .11בבחינת

לנצל שיש ברורה הוראה לרבותÏÎלפנינו הבריאה, עניני
משנתנו שהרי ומצות. תורה לעניני וכיו"ב, התקשורת כלי

ש" –ÏÎאומרת בעולמו הקב"ה שברא ‡Ï‡בראוÏ‡מה
יתברך. בכבודו להוסיף בכדי לנצלו יש – לכבודו"

דחסידותא" ה"מילי של וחותם הסיום היא זו והוראה
אבות !12דפרקי

ד.1. כה, אחרי ד.3.מ"ג.2.לקו"ת פל"ו, אמור4.ויק"ר לקו"ת

במד"ש. וראה ד. ספ"ד).5.לד, מ"ב שער (מע"ח ספ"ו זכרי'6.תניא

ב. ש"פ7.יג, תשל"ח, במדבר ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשמ"א נח,8.שופטים ברכות ראה

דרקיעא". מלכותא כעין דארעא "מלכותא כד.9.א: ו, 10.ואתחנן

ספ"ח. תשובה נצו"י11.הלכות ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח במדבר ש"פ תשל"ה,

בלבד.12. השומעים רשימת פי על – תשמ"א בלק ש"פ משיחת
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éäìà ýåýé-øLà õøàä-úà zLøéå:Cì ïúð Eñ §¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(éåì)àëýåýé çaæî ìöà õr-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNrz øLà Eáëäávî Eì íé÷ú-àìå ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®

éäìà ýåýé àðN øLà:Eñæéàýåýéì çaæú-àì £¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸
éäìàòø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBL E ¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®

éäìà ýåýé úárBú ék:àeä Eñáàöné-ék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà ECì ïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

-ýåýé éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«
éäìà:Búéøa øárì Eâíéøçà íéäìà ãáriå Cìiå ¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½

ìå íäì eçzLiåàáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM ©¦§©−¨¤®§©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬
:éúéeö-àì øLà íéîMäãzrîLå Eì-ãbäå ©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨®̈§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
:ìàøNéa úàfä äárBzääLéàä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤¨¦´

øácä-úà eNr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧
éørL-ìà äfä òøääMàä-úà Bà Léàä-úà E ¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®

:eúîå íéðáàa ízì÷ñeåBà íéãr íéðL | ét-ìr §©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²
ìLãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr äL §¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬

:ãçàæãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä ãé ¤¨«©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´

ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´
éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
èäéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−

:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«
éíB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´

øLà ìëk úBNrì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬
:EeøBé(ìàøùé)àé-ìrå EeøBé øLà äøBzä ét-ìr «©¦̧©¹̈£¤´À§©

-ïî øeñú àì äNrz Eì eøîàé-øLà ètLnä©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦
:ìàîNe ïéîé Eì eãébé-øLà øácäáéLéàäå ©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬§«Ÿ§¨¦º

é-øLàãîòä ïäkä-ìà rîL ézìáì ïBãæá äNr £¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º
ìéäìà ýåýé-úà íL úøLúîe èôMä-ìà Bà E §¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ

:ìàøNiî òøä zøráe àeää Léàäâéírä-ìëå ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈
:ãBr ïeãéæé àìå eàøéå eòîLéñ ¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה נמׁש(לקוטי הוי' "ּכׁשּיהיה : ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבכל וׁשלם ּתמים ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהיֹות

הרי ּבּה, ּפגם אֹו אחת, מצוה חּסר אם ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש. ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאברי

'אברין ּבהמׁשכת ּתלּוי הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנעׂשה

אין ּובלעדן הּנפׁש, אברי חּיּות הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדמלּכא',

קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא נׁשמתא ּפי על והּוא וחּיּות". קּיּום ְְְְְִִִֶַַַָָָָלהם

א.

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëkåèéìr íéNz íBNE §¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³¨¤̧Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà Cìîéçà áøwî Ba EE ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À

éìr íéNzéìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½
éçà-àì øLà:àeä Eæèíéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼

ñeñ úBaøä ïrîì äîéøöî írä-úà áéLé-àìå§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨§©−©©§´®
ì ïeôñú àì íëì øîà ýåýéåäfä Cøca áeL ©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−

:ãBræéóñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå «§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤
:ãàî Bl-äaøé àì áäæåçéàqk ìr BzáLë äéäå §¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§¨¨´§¦§½©−¦¥´

úàfä äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìrèéBnr äúéäå ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½

ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´
ì åéäìà-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

:íúNrì älàä íéwçäëî Bááì-íeø ézìáìåéçà ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈
éøàé ïrîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìeC §¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸
:ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîéñ ¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ואל .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

חׁשּבֹונֹו לחׁשב ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ּכÌM‰ׁשל ּבאפן ּפלֹוני עם ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ֶ«≈ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

היא ׁשההנהגה היּתכן ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹועם

זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ּובפרט הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּכּלם. ּכנגד ׁשהיא ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻיכֹול

iying ,iriax ,iyily - hi ,gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùçéàéåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤®̈§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâètLî äéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧

øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´
:äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

ãðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzzäéäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EE ¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®
ì ãîrì:íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøLñ ©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתפסיק זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ּפרטי ׁשּכל ׁשּבאנׁשים ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

מׁשמעּות יׁש לחלֹום ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחּייהם

ּדּבּורים הרּבה להם ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואינֹו

הּנני לא. ותּו ּבלבד חלֹום רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבטלים

חלֹומֹות. אֹודֹות לחׁשב עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַֹחֹוזר

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLàæåéäìà ýåýé íLa úøLå £¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
:ýåýé éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëkç÷ìç §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«¥¬¤
úBáàä-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk:ñèék §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¦³
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzàCì ïúð E ©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:íää íéBbä úárBúk úBNrì ãîìú-àìé-àì «Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ
øéárî Eá àönéíéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½

:óMëîe Lçðîe ïðBòîàéáBà ìàLå øáç øáçå §¥¬§©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ
:íéúnä-ìà Løãå éðòcéåáé-ìk ýåýé úárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨

éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNòE ´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éðtî íúBà LéøBî:Eâéýåýé ír äéäz íéîz ¦¬−̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

יׁשנּה הרי סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻכּו'.

חכמה ּכן ּגם ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֻסגּלה

עּמּה להתאחד יכֹולים אׁשר ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבדּוקה

עם ּתהיה ּתמים נאמר ּוכבר נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל

אֹומרים ויׁש ,אלקי עׂשה.(רמב"ן)ה' מצות ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַֹ

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©
éäìà ýåýé Eì:Eåèàéáðéçàî Eaøwîéðîk E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦

éäìà ýåýé Eì íé÷é:ïerîLz åéìà Eæèìëk ¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ
éäìà ýåýé írî zìàL-øLàìäwä íBéa áøça E £¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈

ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈
àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ

:úeîàæé:eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¥¦−£¤¬¦¥«
çéézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«
èéøLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬

:Bnrî Løãà éëðà éîLa øaãéëøLà àéápä Cà §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé̈¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

:àeääàëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëíLa àéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´

øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

:epnîñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékíéBbä-úà E ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½
éäìà ýåýé øLàízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈

:íäézááe íäéørá záLéåáìécáz íéør LBìL §¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«¨¬¨¦−©§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa CìEì ïúð E ¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:dzLøìâlLå Cøcä Eì ïéëzìeáb-úà zL §¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´
éäìà ýåýé Eìéçðé øLà EöøàänL ñeðì äéäå E ©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨

:çöø-ìkãéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå ¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåícä ìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈

Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤
àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²

ìL ìBîzî Bì:íBLæøîàì Eeöî éëðà ïk-ìr −¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéør Lçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úà-ìk-úà Eì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨
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éùéìùçéàéåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤®̈§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâètLî äéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧

øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´
:äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

ãðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzzäéäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EE ¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®
ì ãîrì:íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøLñ ©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתפסיק זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ּפרטי ׁשּכל ׁשּבאנׁשים ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

מׁשמעּות יׁש לחלֹום ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחּייהם

ּדּבּורים הרּבה להם ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואינֹו

הּנני לא. ותּו ּבלבד חלֹום רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבטלים

חלֹומֹות. אֹודֹות לחׁשב עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַֹחֹוזר

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLàæåéäìà ýåýé íLa úøLå £¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
:ýåýé éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëkç÷ìç §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«¥¬¤
úBáàä-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk:ñèék §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¦³
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzàCì ïúð E ©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:íää íéBbä úárBúk úBNrì ãîìú-àìé-àì «Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ
øéárî Eá àönéíéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½

:óMëîe Lçðîe ïðBòîàéáBà ìàLå øáç øáçå §¥¬§©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ
:íéúnä-ìà Løãå éðòcéåáé-ìk ýåýé úárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨

éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNòE ´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éðtî íúBà LéøBî:Eâéýåýé ír äéäz íéîz ¦¬−̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

יׁשנּה הרי סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻכּו'.

חכמה ּכן ּגם ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֻסגּלה

עּמּה להתאחד יכֹולים אׁשר ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבדּוקה

עם ּתהיה ּתמים נאמר ּוכבר נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל

אֹומרים ויׁש ,אלקי עׂשה.(רמב"ן)ה' מצות ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַֹ

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©
éäìà ýåýé Eì:Eåèàéáðéçàî Eaøwîéðîk E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦

éäìà ýåýé Eì íé÷é:ïerîLz åéìà Eæèìëk ¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ
éäìà ýåýé írî zìàL-øLàìäwä íBéa áøça E £¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈

ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈
àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ

:úeîàæé:eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¥¦−£¤¬¦¥«
çéézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«
èéøLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬

:Bnrî Løãà éëðà éîLa øaãéëøLà àéápä Cà §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé̈¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

:àeääàëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëíLa àéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´

øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

:epnîñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékíéBbä-úà E ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½
éäìà ýåýé øLàízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈

:íäézááe íäéørá záLéåáìécáz íéør LBìL §¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«¨¬¨¦−©§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa CìEì ïúð E ¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:dzLøìâlLå Cøcä Eì ïéëzìeáb-úà zL §¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´
éäìà ýåýé Eìéçðé øLà EöøàänL ñeðì äéäå E ©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨

:çöø-ìkãéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå ¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåícä ìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈

Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤
àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²

ìL ìBîzî Bì:íBLæøîàì Eeöî éëðà ïk-ìr −¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéør Lçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úà-ìk-úà Eì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨
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éúáàì úúì øac øLà õøàä:EèøîLú-ék ¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ
Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä-ìk-úà¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëììå E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìkìMä ìr íéør LL ¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéåéìr í÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

áéBúà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéaâéðér ñBçú-àìEzøráe åéìr §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨®̈¦«©§¨¯

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã:ñ ©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּבקּוי הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו'. וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּידים

הּקּב"ה ׁשל ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלכל

הרי ׁשּלֹו ׁשאינם ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבעלמא

את יעזב יׁשמע, לקֹולי ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹזה

הּנ"ל. וכּו' והּקֹוסמים המנחׁשים העתידֹות מּגידי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּכל

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

:dzLøì Eìñåèïår-ìëì Léàa ãçà ãr íe÷é-àì §−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ
éðL | ét-ìr àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´

ìL ét-ìr Bà íéãr:øác íe÷é íéãr-äLæèíe÷é-ék ¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬¨¨«¦«¨¬
:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãræé-éðL eãîrå ¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«§¨«§¯§¥

íéðäkä éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä̈«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäåçéeLøãå §©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«§¨«§¬

äðr ø÷L ãrä ø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬
:åéçàáèéåéçàì úBNrì íîæ øLàk Bì íúéNrå §¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®

:Eaøwî òøä zøráeëeàøéå eòîLé íéøàLpäå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®
:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBò úBNrì eôñé-àìå§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

àëðér ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
:ìâøa ìâø ãéañëà-ìr äîçìnì àöú-ék §−̈¤¬¤§¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©

íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå Eáéà«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®
éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E:áäéäå ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨¾̈

:írä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«

âíBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöørz-ìàå eætçz-ìàåãýåýé ék §©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´
íëéáéà-ír íëì íçläì íënr Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−

:íëúà réLBäìäøîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå §¦¬©¤§¤«§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼
Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà Léàä-éî¦«¨¦º£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åáLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

æáLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

çLéàä-éî eøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
áLéå Cìé áálä Cøå àøiäñné àìå Búéáì ©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²

:Bááìk åéçà ááì-úàèíéøèMä úlëk äéäå ¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−
a úBàáö éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì:írä Làøñ §©¥´¤¨®̈¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)
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מּלׁשֹון (ּגם ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

(ּבלׁשֹון עֹוׂשה הּׁשם ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהֹוראה):

על ּפרּוׁש חּפּוׂש זמן לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּכתּוב)

מצֹותיה. וקּיּום הּיהדּות להפצת רק אם ּכי ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

éòéáùéäéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäéäå Cì äçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈®̈§¨º̈

:Eeãárå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìkáé-íàå ¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«§¦
zøöå äîçìî Enr äúNrå Cnr íéìLú àì³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®§©§−̈

:äéìrâééäìà ýåýé dðúðe-ìk-úà úékäå Eãéa E ¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨
:áøç-éôì døeëæãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø §−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ®̈§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà E:Cì Eåèïk ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³

øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì äNrz©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éørî-àìæèíénrä éørî ÷ø Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ

éäìà ýåýé øLà älàääiçú àì äìçð Eì ïúð E ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈¬Ÿ§©¤−
:äîLð-ìkæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék ¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ

ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:EçéúBNrì íëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½

íúàèçå íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−

xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéäìà ýåýéìñèéíéaø íéîé øér-ìà øeöú-ék ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹
r-úà úéçLú-àì dNôúì äéìr íçläìdö §¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ

úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìr çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ
éðtî àáì äãOä õr íãàä ék:øBöna Eëõr ÷ø ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´

úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå§¨®̈¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

:dzãø ãr äîçìîôàëàììç àöné-ék ¦§¨−̈©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈
éäìà ýåýé øLà äîãàaìôð dzLøì Eì ïúð E ©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−
:eäkä éî òãBð àì äãOaáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®

:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´
àåää øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
äëLî-àì øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈

:ìraãäìârä-úà àåää øérä éð÷æ eãøBäå §«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ
røfé àìå Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìârä-úà íL-eôøråäéða íéðäkä eLbðå §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´
éäìà ýåýé øça íá ék éåìì EíLa Cøáìe BúøL ¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìrå ýåýéåéð÷æ ìëå §Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ
íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øérä̈¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨®̈¦§£Æ¤§¥¤½

:ìçpá äôeørä äìârä-ìræàì eðéãé eøîàå eðrå ©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«

çåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtkïzz-ìàå ý ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

èøLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ערּו ּבׁשלחן והּובא ,אלקי ה' עם Úc‰ּתהיה ‰¯BÈ ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

. . ּבגֹורלֹות ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹמּׁשּום

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enrèøráz äzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈§©¥²

:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
qqq
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)
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הּׁשּייכים ענינים ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָּבתּמהֹון

ּתֹורה לתלמּוד יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלרֹופא.

ׁשּכתּוב מה ּפי על הנהגה ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּביראת

ÌÈÓz.אלקי ה' עם ּתהיה »ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנה xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéäìà ýåýéìñèéíéaø íéîé øér-ìà øeöú-ék ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹
r-úà úéçLú-àì dNôúì äéìr íçläìdö §¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ

úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìr çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ
éðtî àáì äãOä õr íãàä ék:øBöna Eëõr ÷ø ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´

úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå§¨®̈¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

:dzãø ãr äîçìîôàëàììç àöné-ék ¦§¨−̈©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈
éäìà ýåýé øLà äîãàaìôð dzLøì Eì ïúð E ©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−
:eäkä éî òãBð àì äãOaáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®

:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´
àåää øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
äëLî-àì øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈

:ìraãäìârä-úà àåää øérä éð÷æ eãøBäå §«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ
røfé àìå Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìârä-úà íL-eôøråäéða íéðäkä eLbðå §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´
éäìà ýåýé øça íá ék éåìì EíLa Cøáìe BúøL ¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìrå ýåýéåéð÷æ ìëå §Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ
íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øérä̈¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨®̈¦§£Æ¤§¥¤½

:ìçpá äôeørä äìârä-ìræàì eðéãé eøîàå eðrå ©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«

çåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtkïzz-ìàå ý ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

èøLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ערּו ּבׁשלחן והּובא ,אלקי ה' עם Úc‰ּתהיה ‰¯BÈ ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

. . ּבגֹורלֹות ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹמּׁשּום

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enrèøráz äzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈§©¥²

:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
qqq
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּׁשּייכים ענינים ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָּבתּמהֹון

ּתֹורה לתלמּוד יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלרֹופא.

ׁשּכתּוב מה ּפי על הנהגה ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּביראת

ÌÈÓz.אלקי ה' עם ּתהיה »ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנו
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôäáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«
âé÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé çkLzå©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½

:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàkãéàìå úçMì úeîé-àìå çútäì ärö øäî ©«£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ
:Bîçì øñçéåèéýìû ýåýé éëðàå:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø EæèíNàå ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«¨«¨¦³
éôa éøácéúéqk éãé ìöáe E:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL rèðì E §¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©¨©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨

æéúra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî úéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©
:úéöî úéúL äìrøzä ñBkçédãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéða-ìkî dì ìäðî-ïéà ¯©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈

:äìcb íéða-ìkîèééúàø÷ äpä íézLéî áøçäå árøäå øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C ¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤§¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬
:Cîçðàëéðaúørb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlr C £©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©§Ÿ̈−©«£©¬
éäìà:Càë:ïéiî àìå úøëLe äiðr úàæ àð-érîL ïëìáëéðãà øîà-äkéäìàå ýåýé CC ¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®§ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À¥«Ÿ©̧¦Æ

k úra÷-úà äìrøzä ñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøééôéñBú-àì éúîç ñB ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦
ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåõøàë éîéNzå äøárðå éçL CLôðì eøîà-øLà C ¦§¨−«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³¦¨¨̧¤Æ

:íéøárì õeçëå CåbáðàíìLeøé Czøàôú éãâa | éLáì ïBiö Cfr éLáì éøeò éøer ¥¥½§©−©«Ÿ§¦««¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´¦§¥´¦§©§¥À§«¨©Æ¦Æ
éñBé àì ék Lãwä øér:àîèå ìør ãBò Cá-àáé óáíéìLeøé éáL éîe÷ øôrî éørðúä ¦´©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²¨«Ÿ¨¬−¨¥¬§¨¥«¦§©«£¦¯¥«¨¨²¬¦§¦−§«¨¨®¦

:ïBiö-úa äiáL Cøàeö éøñBî éçztúäâóñëá àìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-éë ¦§©§¦Æ«§¥´©¨¥½§¦−̈©¦«¦ŸÆ¨©´§Ÿ̈½¦¨−¦§©§¤®§¬Ÿ§¤−¤
:eìàbzãñôàa øeMàå íL øeâì äðLàøá énr-ãøé íéøöî ýåýé éðãà øîà äë ék ¦¨¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦§©²¦¨«©©¦¬¨¦«Ÿ¨−¨´¨®§©−§¤¬¤
:B÷Lräãéîúå ýåýé-íàð eìéìéäé åéìLî ípç énr çwì-ék ýåýé-íàð äô-él-äî äzrå £¨«§©¨³©¦ŸÆ§ª«§Ÿ̈½¦«ª©¬©¦−¦¨®«Ÿ§¨³§¥¦̧Æ§ª§Ÿ̈½§¨¦¬

:õàpî éîL íBiä-ìkå:éðpä øaãîä àeä-éðà-ék àeää íBia ïëì éîL énr òãé ïëì ¨©−§¦¬¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ©´©½¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦
æïBiöì øîà äreLé réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø íéøää-ìr eåàp-äî©¨¸©¤«¨¦¹©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©§¨®Ÿ¥¬§¦−

éäìà Cìî:Cçéôö ìB÷:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéra ïér ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNð Cèeçöt ¨©¬¡Ÿ¨«¦¬Ÿ©²¦¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©̧¦Æ¦§½§¬§Ÿ̈−¦«¦§³

:íéìLeøé ìàb Bnr ýåýé íçð-ék íéìLeøé úBáøç åcçé eðpøéBLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç ©§Æ©§½̈¨§−§«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½
:eðéýìû úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøå íéBbä-ìk éðérìàéàîè íMî eàö eøeñ eøeñ §¥¥−¨©¦®§¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−

:ýåýé éìk éàNð eøaä dëBzî eàö eòbz-ìàáéïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ©¦¨®§´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®
:ìàøNé éýìû íëôqàîe ýåýé íëéðôì Cìä-ék¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ§Ÿ̈½§©¦§¤−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז
:íéìLeøé ìàb Bnr ýåýé íçð-ék íéìLeøé úBáøç åcçé eðpøéBLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç ©§Æ©§½̈¨§−§«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½
:eðéýìû úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøå íéBbä-ìk éðérìàéàîè íMî eàö eøeñ eøeñ §¥¥−¨©¦®§¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−

:ýåýé éìk éàNð eøaä dëBzî eàö eòbz-ìàáéïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ©¦¨®§´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®
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לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קנח
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
6:066:098:518:529:239:2410:3010:3019:2219:1519:4719:4018:5719:50באר שבע  )ק(

6:036:078:498:509:219:2210:2810:2919:2419:1719:4919:4118:4819:51חיפה )ק( 

6:026:058:498:509:209:2110:2710:2819:2319:1619:4819:4118:3719:49ירושלים )ק( 

6:066:108:508:519:239:2410:3010:3019:2319:1619:4819:4018:5719:51תל אביב )ק(

5:505:598:508:549:229:2510:3410:3620:0419:5320:3620:2419:3720:39אוסטריה וינה )ק(

6:576:489:069:019:389:3310:3310:3017:5117:5618:1718:2217:3718:33אוסטרליה מלבורן )ח(

5:586:068:558:589:279:3010:3810:4020:0219:5120:3320:2119:3520:25אוקראינה אודסה )ק(

5:265:348:258:288:579:0010:0810:1019:3819:2720:0919:5719:1020:01אוקראינה דונייצק )ק(

5:365:458:358:399:079:1110:1910:2119:4919:3820:2120:0919:2220:13אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:586:078:599:029:319:3510:4410:4620:1820:0620:5120:3819:5020:42אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:495:598:518:559:239:2710:3610:3820:1220:0020:4520:3219:4420:36אוקראינה קייב )ק(

6:266:339:229:259:549:5711:0511:0620:2720:1620:5720:4620:0021:00איטליה מילאנו )ק(

6:076:058:408:389:109:0810:1210:1118:2818:2718:4918:4818:0918:52אקוואדור קיטו )ח(

7:267:199:379:3210:1010:0511:0511:0218:2818:3318:5318:5718:1419:08ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:238:1410:3310:2811:0410:5911:5911:5519:1419:2019:4119:4719:0119:51ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:216:279:119:139:439:4510:5210:5319:5819:4920:2520:1619:3320:20ארה״ב בולטימור )ק(

6:076:138:599:019:319:3310:4010:4119:5119:4220:1920:0919:2620:21ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:086:148:599:019:319:3410:4110:4219:5119:4120:1820:0919:2520:21ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:406:479:349:3610:0610:0811:1611:1720:3020:2120:5920:4920:0421:01ארה״ב דטרויט )ק(

6:496:529:329:3310:0510:0611:1111:1120:0019:5420:2520:1819:3720:28ארה״ב היוסטן )ק(

6:146:189:019:029:339:3410:4110:4119:3819:3120:0419:5619:1420:06ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:536:569:349:3510:0710:0711:1211:1219:5519:4920:1820:1219:3220:22ארה״ב מיאמי )ק(

6:036:098:548:579:279:2910:3610:3719:4619:3720:1420:0419:2120:18ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:586:058:538:559:249:2610:3410:3519:4919:3920:1720:0719:2320:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:386:349:069:039:359:3210:3510:3318:3418:3518:5618:5718:1719:01בוליביה לה פאס )ח(

6:336:429:359:3810:0710:1111:2011:2220:5720:4521:3121:1820:2921:36בלגיה אנטוורפן )ק(

6:336:429:359:3910:0710:1111:2011:2220:5820:4521:3121:1820:3021:35בלגיה בריסל )ק(

5:355:468:438:489:159:2010:3010:3220:2220:0821:0020:4419:5220:48בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:246:198:448:409:159:1210:1310:1117:5617:5818:1918:2117:4018:28ברזיל ס.פאולו )ח(

6:096:048:298:269:018:589:599:5717:4317:4518:0618:0817:2718:14ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:495:588:528:569:249:2810:3710:3920:1820:0520:5220:3819:4920:55בריטניה לונדון )ק(

5:526:038:589:039:309:3510:4410:4620:3120:1821:0720:5220:0221:11בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:536:038:579:019:299:3310:4210:4520:2620:1321:0120:4719:5720:51גרמניה ברלין )ק(

6:166:269:199:239:509:5411:0311:0520:4020:2821:1321:0020:1221:04גרמניה פרנקפורט )ק(

6:266:208:468:439:179:1310:019:5917:5717:5918:2018:2317:4118:27דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:196:208:568:569:289:2810:3310:3219:0519:0119:2819:2318:4419:27הודו בומביי )ח(

6:146:158:528:529:249:2410:2810:2819:0218:5819:2519:2018:4119:24הודו פונה )ח(

5:425:508:408:449:129:1610:2410:2619:5119:4020:2220:1119:2420:15הונגריה בודפשט )ק(

6:156:219:079:099:399:4210:4910:5019:5919:5020:2720:1819:3420:22טורקיה איסטנבול )ק(

6:416:469:309:3210:0310:0411:1111:1220:1520:0720:4220:3419:5120:38יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים 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
6:056:139:029:059:349:3710:4510:4720:1019:5920:4120:2919:4320:33מולדובה קישינב )ק(

7:117:129:539:5310:2310:2311:2911:2820:0920:0420:3120:2719:4720:31מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:157:059:199:139:529:4610:4610:4117:5117:5818:1918:2617:3818:30ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:305:338:168:178:478:479:539:5318:4418:3819:0819:0118:2119:05נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2910:0310:0111:0411:0319:1519:1319:3619:3418:5619:38סינגפור סינגפור )ח(

5:225:328:278:318:589:0310:1210:1419:5619:4320:3020:1619:2720:20פולין ורשא )ק(

6:176:148:408:379:129:1010:1210:1018:0618:0718:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:426:509:399:4210:1110:1411:2211:2320:4520:3521:1521:0420:1821:18צרפת ליאון )ק(

6:456:549:469:4910:1710:2111:2911:3121:0220:5021:3421:2120:3421:37צרפת פריז )ק(

5:455:448:208:198:508:499:539:5218:1418:1218:3618:3317:5518:37קולומביה בוגוטה )ח(

6:236:309:189:219:509:5211:0011:0120:1820:0820:4720:3619:5220:49קנדה טורונטו )ק(

5:576:048:538:569:259:2810:3610:3719:5819:4720:2820:1719:3120:30קנדה מונטריאול )ק(

6:086:128:538:549:269:2810:3410:3419:3019:2219:5519:4719:0519:51קפריסין לרנקה )ק(

6:046:169:159:209:469:5111:0111:0421:0020:4621:3921:2320:3021:42רוסיה מוסקבה )ח(

6:216:299:189:219:509:5411:0211:0320:2820:1720:5920:4720:0020:51רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:236:319:239:269:549:5711:0511:0720:3520:2421:0620:5420:0721:08שוייץ ציריך )ק(

6:036:038:388:379:109:1010:1410:1318:4018:3619:0218:5818:1919:02תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:056:139:029:059:349:3710:4510:4720:1019:5920:4120:2919:4320:33מולדובה קישינב )ק(

7:117:129:539:5310:2310:2311:2911:2820:0920:0420:3120:2719:4720:31מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:157:059:199:139:529:4610:4610:4117:5117:5818:1918:2617:3818:30ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:305:338:168:178:478:479:539:5318:4418:3819:0819:0118:2119:05נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2910:0310:0111:0411:0319:1519:1319:3619:3418:5619:38סינגפור סינגפור )ח(

5:225:328:278:318:589:0310:1210:1419:5619:4320:3020:1619:2720:20פולין ורשא )ק(

6:176:148:408:379:129:1010:1210:1018:0618:0718:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:426:509:399:4210:1110:1411:2211:2320:4520:3521:1521:0420:1821:18צרפת ליאון )ק(

6:456:549:469:4910:1710:2111:2911:3121:0220:5021:3421:2120:3421:37צרפת פריז )ק(

5:455:448:208:198:508:499:539:5218:1418:1218:3618:3317:5518:37קולומביה בוגוטה )ח(

6:236:309:189:219:509:5211:0011:0120:1820:0820:4720:3619:5220:49קנדה טורונטו )ק(

5:576:048:538:569:259:2810:3610:3719:5819:4720:2820:1719:3120:30קנדה מונטריאול )ק(

6:086:128:538:549:269:2810:3410:3419:3019:2219:5519:4719:0519:51קפריסין לרנקה )ק(

6:046:169:159:209:469:5111:0111:0421:0020:4621:3921:2320:3021:42רוסיה מוסקבה )ח(

6:216:299:189:219:509:5411:0211:0320:2820:1720:5920:4720:0020:51רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:236:319:239:269:549:5711:0511:0720:3520:2421:0620:5420:0721:08שוייץ ציריך )ק(

6:036:038:388:379:109:1010:1410:1318:4018:3619:0218:5818:1919:02תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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