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מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב ר"פ מההתועדויות בשבועות שעברו, וכן מהתיסדות שיעור 

לימוד חסידות ברבים.

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא תליא, ובפרט שגזע 

צור מחצבתו מסייעתו בפעילות בזה ובבשורות טובות בזה.

במ"ש אודות הצעתי במנהגי יום ההילולא, הרי אף שנכתב בקשר עם יום ההילולא הראשון, איני 

זה, מלבד השינוי הכללי מתאים להוראת תוה"ק  רואה טעמים לשינוים בהנהגות אלו בשנים שלאחרי 

דמעלין בקדש, שמזה מובן שמזמן לזמן גם בהאמור צריך להוסיף, אבל בהוספה זו אין לקבוע מסמרות 

ועל כל או"א להוסיף מתאים למעמדו מצבו יכולתו ואפשריותו.

בברכה לבשו"ט.



ד

,mihtyn zyxt zay .c"qa
ycgd mikxan ,milwy zyxt

e"kyz'd ,xc` ycgÎy`x axre
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk'וגֹו יׂשראל ּבני ראׁש את כ"ק 1תּׂשא ּומביא , ƒְְְִִִֵֵֵֶָָֹ
הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה צדק' ה'צמח ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאדמּו"ר
זה, ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר ׁשּלֹו) ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָלהסּתּלקּותֿהילּולא

לגאּלה  מּגלּות לאחרֹונה ׁשּיצא ּבביכל ּדהּנה 2ׁשּנמצא , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ז"ל  רּבֹותינּו לזרע 3אמרּו יֹוצאין ּכׁשהן הּללּו חּטים מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נכנסין  מהּגרן ּוכׁשּנכנסין ּבמנין, אּלא יֹוצאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינן
כּו', ּבמנין ירדּו למצרים  יׂשראל ּכׁשּירדּו ּכ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּבמנין,
מֹורה  תּׂשא) (ּכי ׁשהּמנין והינּו, כּו', ּבמנין עלּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכׁשעלּו
ׁשּלכן  אֹותֹו, מֹונין חׁשיבּותֹו ׁשּמּצד הּדבר, חׁשיבּות ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָעל
והּמץ  הּקׁש הּתבן ולא ּבמנין, יֹוצאין החּטים ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנה

לכלּום  נחׁשבים .4ׁשאינם ְְִִֵֶֶָָ

ּדענין ÌÈc˜Óeב) הּׁשרׁש (ׁשּזהּו ספר ׁשּבּׁשרׁש לבאר, «¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשרׁשים  ד' יׁש מּלׁשֹון 5הּמסּפר) הא', . ְְִִִֵַָָָָ

(מנין) לכם 6מסּפר ּוספרּתם ּכמֹו ספר 7, לׁשֹון הּב', .8, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
אדם  ּתֹולדֹות ספר זה והּגדה 9ּכמֹו סּפּור מּלׁשֹון הג', .10, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבנ ּבאזני ּתסּפר ּולמען אבן 11ּכמֹו ׁשם ׁשּזהּו והד', . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב 12טֹוב  ּכמֹו עׂשר 13, ענין וזהּו סּפיר. אבן ּכמראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּבחינֹות  ד' ּכל ּבהם ׁשּיׁש ׁשם על ּכן, ׁשּנקראֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָספירֹות,
ׁשהּוא 14הּנ"ל  סּפיר, אבן מּלׁשֹון הם ספירֹות ּדהּנה, . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ּבהם, הּמלּבׁש האֹור על מסּתירֹות ׁשאינן ּבהירּות, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻלׁשֹון
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יב).1) (ל, תשא ואילך.2)ר"פ נו ע' תרל"ח סה"מ גם וראה ואילך. א'תתכג ע' תשא באוה"ת לאח"ז ג.3)נדפס פ"ז, שהש"ר

קסז.4) ע' ח"א תער"ב המשך גם וראה א'תתכו. ע' שם אוה"ת שם. ד"ה 5)שהש"ר ואילך). סה (ע' שם תרל"ח סה"מ גם ראה

תש "ל. לכם להצ"צ 6)וספרתם ביאוה"ז א. קז, שרה חיי באוה"ת ונתבאר הובא ― פ"ב והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס ראה

ואילך. קנט ע' שם תער"ב המשך עא. ע' שרה טו.7)חיי כג, ואילך.8)אמור רלט ע' שם תער"ב המשך א.9)ראה ה, בראשית

ואילך.10) קעה ע' שם תער"ב המשך ואילך. ע ע' שם ביאוה"ז ואילך. ב קו, שם באוה"ת ונתבאר הובא ― שם פרדס בא 11)ראה

ב. ואילך.12)י, ר ע' שם תער"ב המשך שם. וביאוה"ז אוה"ת כו.13)ראה א, ונתבאר 14)יחזקאל הובא ― שם פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מחצית  באמצעות ישראל בני מניין על מדברת התורה כיֿתשא פרשת בתחילת

הפרשה  ובתחילת שקלים, פרשת בשבת שנה מידי נקראת זו ופרשה השקל

נאמר:

‡O˙ Èk למנות תרצה B‚Â'כאשר Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡1‡È·Óe , ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î«¿«∆«

‰M‰L) תשכ"ו ˆ„˜' שנת ∆∆∆«»»
זה מאמר נאמר L˙בה ‡È‰ƒ¿«

Œ˙e˜lzÒ‰Ï ‰‡n‰«≈»¿ƒ¿«¿
BlL ‡ÏeÏÈ‰ ניסן בי"ג ƒ»∆

Œ¯eacתרכ"ו  ¯Ó‡na (««¬»ƒ
,‰Ê ÏÈÁ˙n‰"תשא "כי ««¿ƒ∆

ÏÎÈ·a ‡ˆÓpL של כרך ∆ƒ¿»¿ƒ¿
בכתבֿיד  כתובים מאמרים

˙eÏbÓ ‰B¯Á‡Ï ‡ˆiL∆»»»«¬»ƒ»
‰l‡‚Ï2,'ב'גלות היה הספר ƒ¿À»

שמעבר  המדינות (באחת במקום

אז) שנקראו כפי הברזל למסך

ובאותה  אליו, גישה הייתה שלא

יצא  תשכ"ו, בשנת תקופה,

האפשרות  ונוצרה ל'גאולה'

מביא  זה ובמאמר בו. לעיין

צדק" ה"צמח ≈p‰c¿ƒ‰אדמו"ר
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡3 »¿«≈«

ישראל  בני מניין לגבי במדרש

Ô‰Lk eÏl‰ ÌÈhÁ ‰Ó«ƒƒ«»¿∆≈
Ú¯ÊÏ ÔÈ‡ˆBÈ שותלים כאשר ¿ƒ¿∆«

באדמה  החיטה גרעיני «≈‡ÔÈאת
,ÔÈÓa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ∆»¿ƒ¿»

Ô¯b‰Ó ÔÈÒÎpLÎe לאחר ¿∆ƒ¿»ƒ≈«…∆
החיטים  ÔÈÓa,קציר ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ומונים  סופרים החשיבות ומפני

חיטה  e„¯iLkכל Ck»¿∆»¿
e„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿

,'eÎ ÔÈÓa ויגש ובפרשת ¿ƒ¿»
מפרטת  התורה בראשית בחומש

נפש) (שבעים למצרים בירידתם ישראל בני מספר eÏÚאת eÏÚLÎe¿∆»»
,'eÎ ÔÈÓa ממצר ביציאתם כי וגם בפרשת כאן שוב, אותם מונה התורה ים ¿ƒ¿»

˙O‡תשא, Èk) ÔÈn‰L ,eÈ‰Â מנין e·ÈLÁ˙לשון ÏÚ ‰¯BÓ ( ¿«¿∆«ƒ¿»ƒƒ»∆«¬ƒ

¯·c‰,ומונים סופרים ÔÎlLשאותו ,B˙B‡ ÔÈBÓ B˙e·ÈLÁ „vnL «»»∆ƒ«¬ƒƒ∆»≈
,ÔÈÓa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈhÁ‰ ‡˜Âc ‰p‰ שצמחו לאחר והן הזריעה בעת הן ƒ≈«¿»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Lw‰ Ô·z‰ ‡ÏÂחשיבות חסרי הם לחיטים הקליפה ın‰Âשביחס שהוא ¿…«∆∆««¿«…
החיטים  ÌeÏÎÏשל ÌÈ·LÁ ÌÈ‡L4,אותם ומונים סופרים לא ולכן ∆≈»∆¿»ƒƒ¿

את  וסופרים שמונים כשם

החשובות. החיטים

ÌÈc˜Óe ה'צמח ·) אדמו"ר «¿ƒ
מאמר  באותו ≈«¿Ï·‡¯,צדק'

L¯MaL,"ספר" המלה ∆«…∆
האותיות  הם שלושת ס'פ'ר'

המורכבות  מילים לכמה שורש

הללו ∆∆(e‰fLמהאותיות
"ספר", הללו, האותיות שלושת

‰tÒn¯)הם ÔÈÚc L¯M‰«…∆¿ƒ¿««ƒ¿»
ÌÈL¯L '„ LÈ5,כלומר ≈»»ƒ

מהוות  הללו האותיות שלושת

שונות. מילים לארבע שורש

¯tÒÓ ÔBLlÓ ,'‡‰»ƒ¿ƒ¿»
(ÔÈÓ)6Ìz¯ÙÒe BÓk , ƒ¿»¿¿«¿∆
ÌÎÏ7.ותמנו תספרו שפירושו »∆

¯ÙÒ ÔBLÏ ,'a‰8BÓk , «¿≈∆¿
B„ÏBz˙בכתוב  ¯ÙÒ ‰Ê∆≈∆¿
Ì„‡9ÔBLlÓ ,'‚‰ . »»«ƒ¿

של  etÒƒ¯הפעולה
‰„b‰Â10BÓk בכתוב , ¿«»»¿

ÈÊ‡a ¯tÒz ÔÚÓÏe¿««¿«≈¿»¿≈
Ea11ÌL e‰fL ,'„‰Â . ƒ¿¿«∆∆≈

·BË Ô·‡12BÓk , ∆∆¿
·e˙kL13Ô·‡ ‰‡¯Ók ∆»¿«¿≈∆∆

.¯ÈtÒ«ƒ
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆¿ƒ

,Ôk ˙B‡¯˜pL הכוחות עשר ∆ƒ¿»≈
פועל  הקדושֿברוךֿהוא דרכם

"ספירות" ÌLנקראים ÏÚ«≈
˙BÈÁa '„ Ïk Ì‰a LiL∆≈»∆»¿ƒ

Ï"p‰14-.ומפרט שהולך כפי וספיר, סיפור ספר, p‰c‰,מספר, ««¿ƒ≈
,˙e¯È‰a ÔBLÏ ‡e‰L ,¯ÈtÒ Ô·‡ ÔBLlÓ Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ היינו ¿ƒ≈ƒ¿∆∆«ƒ∆¿¿ƒ

בהירים אלוקיים כוחות הן ‰‡B¯שהספירות ÏÚ ˙B¯ÈzÒÓ ÔÈ‡L∆≈»«¿ƒ«»
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 מפתח  כללי

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

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

  'כי תשא את ראש בני ישראל וגוה "מאמר ד  )ג

ה   ...ו"כתש'ה, אדרח "וער ח "מבה, פרשת שקלים, משפטיםפרשת  שבת

     משפטים פ"ששיחת   )ד

 יד   ...........................  ו"כתש'ה, אדר ח"ח וער"מבה, יםקלשפרשת 

   משפטיםפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

כא   ........................................................................  אירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

זכ  .........  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר ח"ג הרה"הרה ק"כל

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

חכ  ......................... תרגום מאידיש, בכחוברת  ל שניאורסאהן"ז

טכ  .....................  משפטיםפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

ל  .....................  משפטיםפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

סד  .......................  משפטיםפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

סה  .............................................  משפטיםפרשת לשבוע  

עה  .....................  משפטיםפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

פ   .....................  משפטיםפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

קי   ....................  משפטיםפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

חקי ....................  משפטיםפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

חקל  ...............................................  גע פרק יםתהל, ח פרק  מלכים א

  קידושיןמסכת  – משניות  )יח

מק  ..........................................................    ביאור קהתי

  

  

זמק  ...............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  חמק  .......................................................  כטק עד דף כגקמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

פבק  ...............................................................  ר הזקן"דמוא

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

פגק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

פגק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 פדק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

פהק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

פוק.............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

פוק...........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

חפק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

טפק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

פטק  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

קצ  ..........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קצא  .............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

צחק  ..............................  משפטיםפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

צטק  .........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
ycgd mikxan ,milwy zyxt

e"kyz'd ,xc` ycgÎy`x axre
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk'וגֹו יׂשראל ּבני ראׁש את כ"ק 1תּׂשא ּומביא , ƒְְְִִִֵֵֵֶָָֹ
הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה צדק' ה'צמח ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאדמּו"ר
זה, ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר ׁשּלֹו) ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָלהסּתּלקּותֿהילּולא

לגאּלה  מּגלּות לאחרֹונה ׁשּיצא ּבביכל ּדהּנה 2ׁשּנמצא , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ז"ל  רּבֹותינּו לזרע 3אמרּו יֹוצאין ּכׁשהן הּללּו חּטים מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נכנסין  מהּגרן ּוכׁשּנכנסין ּבמנין, אּלא יֹוצאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאינן
כּו', ּבמנין ירדּו למצרים  יׂשראל ּכׁשּירדּו ּכ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּבמנין,
מֹורה  תּׂשא) (ּכי ׁשהּמנין והינּו, כּו', ּבמנין עלּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכׁשעלּו
ׁשּלכן  אֹותֹו, מֹונין חׁשיבּותֹו ׁשּמּצד הּדבר, חׁשיבּות ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָעל
והּמץ  הּקׁש הּתבן ולא ּבמנין, יֹוצאין החּטים ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנה

לכלּום  נחׁשבים .4ׁשאינם ְְִִֵֶֶָָ

ּדענין ÌÈc˜Óeב) הּׁשרׁש (ׁשּזהּו ספר ׁשּבּׁשרׁש לבאר, «¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשרׁשים  ד' יׁש מּלׁשֹון 5הּמסּפר) הא', . ְְִִִֵַָָָָ

(מנין) לכם 6מסּפר ּוספרּתם ּכמֹו ספר 7, לׁשֹון הּב', .8, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
אדם  ּתֹולדֹות ספר זה והּגדה 9ּכמֹו סּפּור מּלׁשֹון הג', .10, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבנ ּבאזני ּתסּפר ּולמען אבן 11ּכמֹו ׁשם ׁשּזהּו והד', . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב 12טֹוב  ּכמֹו עׂשר 13, ענין וזהּו סּפיר. אבן ּכמראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּבחינֹות  ד' ּכל ּבהם ׁשּיׁש ׁשם על ּכן, ׁשּנקראֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָספירֹות,
ׁשהּוא 14הּנ"ל  סּפיר, אבן מּלׁשֹון הם ספירֹות ּדהּנה, . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ּבהם, הּמלּבׁש האֹור על מסּתירֹות ׁשאינן ּבהירּות, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻלׁשֹון
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יב).1) (ל, תשא ואילך.2)ר"פ נו ע' תרל"ח סה"מ גם וראה ואילך. א'תתכג ע' תשא באוה"ת לאח"ז ג.3)נדפס פ"ז, שהש"ר

קסז.4) ע' ח"א תער"ב המשך גם וראה א'תתכו. ע' שם אוה"ת שם. ד"ה 5)שהש"ר ואילך). סה (ע' שם תרל"ח סה"מ גם ראה

תש "ל. לכם להצ"צ 6)וספרתם ביאוה"ז א. קז, שרה חיי באוה"ת ונתבאר הובא ― פ"ב והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס ראה

ואילך. קנט ע' שם תער"ב המשך עא. ע' שרה טו.7)חיי כג, ואילך.8)אמור רלט ע' שם תער"ב המשך א.9)ראה ה, בראשית

ואילך.10) קעה ע' שם תער"ב המשך ואילך. ע ע' שם ביאוה"ז ואילך. ב קו, שם באוה"ת ונתבאר הובא ― שם פרדס בא 11)ראה

ב. ואילך.12)י, ר ע' שם תער"ב המשך שם. וביאוה"ז אוה"ת כו.13)ראה א, ונתבאר 14)יחזקאל הובא ― שם פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מחצית  באמצעות ישראל בני מניין על מדברת התורה כיֿתשא פרשת בתחילת

הפרשה  ובתחילת שקלים, פרשת בשבת שנה מידי נקראת זו ופרשה השקל

נאמר:

‡O˙ Èk למנות תרצה B‚Â'כאשר Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡1‡È·Óe , ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î«¿«∆«

‰M‰L) תשכ"ו ˆ„˜' שנת ∆∆∆«»»
זה מאמר נאמר L˙בה ‡È‰ƒ¿«

Œ˙e˜lzÒ‰Ï ‰‡n‰«≈»¿ƒ¿«¿
BlL ‡ÏeÏÈ‰ ניסן בי"ג ƒ»∆

Œ¯eacתרכ"ו  ¯Ó‡na (««¬»ƒ
,‰Ê ÏÈÁ˙n‰"תשא "כי ««¿ƒ∆

ÏÎÈ·a ‡ˆÓpL של כרך ∆ƒ¿»¿ƒ¿
בכתבֿיד  כתובים מאמרים

˙eÏbÓ ‰B¯Á‡Ï ‡ˆiL∆»»»«¬»ƒ»
‰l‡‚Ï2,'ב'גלות היה הספר ƒ¿À»

שמעבר  המדינות (באחת במקום

אז) שנקראו כפי הברזל למסך

ובאותה  אליו, גישה הייתה שלא

יצא  תשכ"ו, בשנת תקופה,

האפשרות  ונוצרה ל'גאולה'

מביא  זה ובמאמר בו. לעיין

צדק" ה"צמח ≈p‰c¿ƒ‰אדמו"ר
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡3 »¿«≈«

ישראל  בני מניין לגבי במדרש

Ô‰Lk eÏl‰ ÌÈhÁ ‰Ó«ƒƒ«»¿∆≈
Ú¯ÊÏ ÔÈ‡ˆBÈ שותלים כאשר ¿ƒ¿∆«

באדמה  החיטה גרעיני «≈‡ÔÈאת
,ÔÈÓa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ∆»¿ƒ¿»

Ô¯b‰Ó ÔÈÒÎpLÎe לאחר ¿∆ƒ¿»ƒ≈«…∆
החיטים  ÔÈÓa,קציר ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ומונים  סופרים החשיבות ומפני

חיטה  e„¯iLkכל Ck»¿∆»¿
e„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿

,'eÎ ÔÈÓa ויגש ובפרשת ¿ƒ¿»
מפרטת  התורה בראשית בחומש

נפש) (שבעים למצרים בירידתם ישראל בני מספר eÏÚאת eÏÚLÎe¿∆»»
,'eÎ ÔÈÓa ממצר ביציאתם כי וגם בפרשת כאן שוב, אותם מונה התורה ים ¿ƒ¿»

˙O‡תשא, Èk) ÔÈn‰L ,eÈ‰Â מנין e·ÈLÁ˙לשון ÏÚ ‰¯BÓ ( ¿«¿∆«ƒ¿»ƒƒ»∆«¬ƒ

¯·c‰,ומונים סופרים ÔÎlLשאותו ,B˙B‡ ÔÈBÓ B˙e·ÈLÁ „vnL «»»∆ƒ«¬ƒƒ∆»≈
,ÔÈÓa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈhÁ‰ ‡˜Âc ‰p‰ שצמחו לאחר והן הזריעה בעת הן ƒ≈«¿»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Lw‰ Ô·z‰ ‡ÏÂחשיבות חסרי הם לחיטים הקליפה ın‰Âשביחס שהוא ¿…«∆∆««¿«…
החיטים  ÌeÏÎÏשל ÌÈ·LÁ ÌÈ‡L4,אותם ומונים סופרים לא ולכן ∆≈»∆¿»ƒƒ¿

את  וסופרים שמונים כשם

החשובות. החיטים

ÌÈc˜Óe ה'צמח ·) אדמו"ר «¿ƒ
מאמר  באותו ≈«¿Ï·‡¯,צדק'

L¯MaL,"ספר" המלה ∆«…∆
האותיות  הם שלושת ס'פ'ר'

המורכבות  מילים לכמה שורש

הללו ∆∆(e‰fLמהאותיות
"ספר", הללו, האותיות שלושת

‰tÒn¯)הם ÔÈÚc L¯M‰«…∆¿ƒ¿««ƒ¿»
ÌÈL¯L '„ LÈ5,כלומר ≈»»ƒ

מהוות  הללו האותיות שלושת

שונות. מילים לארבע שורש

¯tÒÓ ÔBLlÓ ,'‡‰»ƒ¿ƒ¿»
(ÔÈÓ)6Ìz¯ÙÒe BÓk , ƒ¿»¿¿«¿∆
ÌÎÏ7.ותמנו תספרו שפירושו »∆

¯ÙÒ ÔBLÏ ,'a‰8BÓk , «¿≈∆¿
B„ÏBz˙בכתוב  ¯ÙÒ ‰Ê∆≈∆¿
Ì„‡9ÔBLlÓ ,'‚‰ . »»«ƒ¿

של  etÒƒ¯הפעולה
‰„b‰Â10BÓk בכתוב , ¿«»»¿

ÈÊ‡a ¯tÒz ÔÚÓÏe¿««¿«≈¿»¿≈
Ea11ÌL e‰fL ,'„‰Â . ƒ¿¿«∆∆≈

·BË Ô·‡12BÓk , ∆∆¿
·e˙kL13Ô·‡ ‰‡¯Ók ∆»¿«¿≈∆∆

.¯ÈtÒ«ƒ
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆¿ƒ

,Ôk ˙B‡¯˜pL הכוחות עשר ∆ƒ¿»≈
פועל  הקדושֿברוךֿהוא דרכם

"ספירות" ÌLנקראים ÏÚ«≈
˙BÈÁa '„ Ïk Ì‰a LiL∆≈»∆»¿ƒ

Ï"p‰14-.ומפרט שהולך כפי וספיר, סיפור ספר, p‰c‰,מספר, ««¿ƒ≈
,˙e¯È‰a ÔBLÏ ‡e‰L ,¯ÈtÒ Ô·‡ ÔBLlÓ Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ היינו ¿ƒ≈ƒ¿∆∆«ƒ∆¿¿ƒ

בהירים אלוקיים כוחות הן ‰‡B¯שהספירות ÏÚ ˙B¯ÈzÒÓ ÔÈ‡L∆≈»«¿ƒ«»
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l`xyiו ipa y`x z` `yz ik

לפי  (והינּו, כּו' האֹור מתּגּלה ׁשעלֿידם ּכלים הם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
חד  וגרמֹוהי ּדאיהּו ּבאפן הם הּכלים ֿ 15ׁשּגם ועלֿאחת , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

מּלׁשֹון  הּוא ׁשּספירֹות מה ּגם וזהּו האֹורֹות). ְְְְִִֶֶַַַַָָָּכּמהֿוכּמה
מסּפרים  הּׁשמים ּכמֹו והּגדה, ּפרּוׁש16סּפּור על (ׁשּנֹוסף ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

סּפּור 17הּזהר  מּלׁשֹון ּגם זה הרי כּו', ונצצין ּדנהרין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ
וגֹו' ׁשמי אראה ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מרֹום 18והּגדה), ׂשאּו , ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָ

אּלה  ּברא מי ּוראּו ספירֹות 19עיניכם עׂשר ׁשעלֿידי ּכיון , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכל  (והינּו, ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ׁשל ההעלם ּגּלּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָנמׁש
אלקּות, ידיעת למּטה ׁשּי ׁשּיהיה למּטה, החכמה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹענין
אּלא  הּספירֹות), (ראׁשית החכמה ספירת מּצד זה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
ּבחכמה  ולא חּכים הּוא ּדאנּת ּבאפן זה הרי ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתחּלה

עצמֹו20ידיעא  ׁשּבידיעת מה ּגם מּזה נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
כּו' הּנבראים ּכל ענין 21יֹודע ּגם נמׁש ׁשּמּזה ועד , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מסּפר, מּלׁשֹון ּגם הּוא הּספירֹות וענין למּטה). ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָהחכמה
ּתׁשע, ולא עׂשר ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הּספירֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהרי

עׂשר  אחד ולא ספר,22עׂשר מּלׁשֹון ּגם  הּוא ּוספירֹות . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
עֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ספרים ׁשּבׁשלׁשה ׁשהם 23ׁשּזהּו , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

כּו' .24חכמהּֿבינהּֿדעת ְִַַָָָ
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שם. אוה"ת .6 שבהערה תער"ב ב).15)בהמשך (ג, בהקדמה שם.16)תקו"ז בפרדס הובא סקכ"ה. הבהיר ספר ב. יט, תהלים

ואילך.17) פ"ט האמצעי לאדמו"ר המלות בפירוש ונתבאר הובא ב. קלו, ד.18)זח"ב ח, כו.19)תהלים מ, תקו"ז 20)ישעי'

ב). (יז, ה"טֿי.21)בהקדמה פ"ב יסוה"ת הל' מ"ז.22)רמב"ם פ"א יצירה מ"א.23)ספר הנתיבות)24)שם (שער יב שער פרדס

פ"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰aהאלוקי  LaÏn‰,ולנבראים לעולמות באמצעותם ‰Ìומאיר ‡l‡ «¿À»»∆∆»≈
ÌÈÏk ואמצעים¯B‡‰ ‰lb˙Ó Ì„ÈŒÏÚL למטה מלמעלה ונמשך ויורד ≈ƒ∆«»»ƒ¿«∆»

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡c ÔÙ‡a Ì‰ ÌÈÏk‰ ÌbL ÈÙÏ ,eÈ‰Â) 'eÎ15, ¿«¿¿ƒ∆««≈ƒ≈¿…∆¿ƒ¿«¿ƒ«
האורות  רק שלא והכוונה חד" וגרמוהי איהו חד, וחיוהי "איהו – הזוהר כדברי

 ֿ הקדוש עם מאוחדים העליונים

אחת  מציאות שהם כך ברוךֿהוא

למרות  הכלים, גם אלא אתו,

את  ולהגביל למדוד תפקידם

מאוחדים  הם גם האורות, הארת

באחדות  הקדושֿברוךֿהוא עם

ואינם  אליו ובטלים מוחלטת

אחד  דבר אלא נפרדת מציאות

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰אתו 
˙B¯B‡‰ באחדות בוודאי שהם »

האור  מקור המאור, עם ).מלאה
˙B¯ÈÙqL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿ƒ
¯etÒ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ

BÓk ,‰„b‰Â בכתוב ¿«»»¿
ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰16 לשון «»«ƒ¿«¿ƒ

כמו  ואמירה, והגדה סיפור

אומרים, Úהשמים ÛÒBpL)Ï ∆»«
¯‰f‰ Le¯t17 ש"השמים ≈«…«

היינו  ÔÈ¯‰c¿«¬ƒמספרים""
,'eÎ ÔÈˆˆÂ שהשמים ¿»¿ƒ

זה  ולפי ונוצצים, מאירים

כמו  אור, לשון הוא "מספרים"

מאירה, אבן שהיא שם על כך שנקראת ספיר Ê‰אבן È¯‰ השמים" ¬≈∆
‡¯‡‰מספרים" Èk ·e˙kL BÓÎe ,(‰„b‰Â ¯etÒ ÔBLlÓ Ìb«ƒ¿ƒ¿«»»¿∆»ƒ∆¿∆

'B‚Â EÈÓL18,"אצבעותיך "מעשה שהם השמים, את רואה אני כאשר »∆¿
נוסף  בפסוק כתוב וכן ה' גדולת על מלמד זה הרי ה', ÌB¯Óשל e‡N¿»

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ19, ומתבוננים מסתכלים שכאשר ≈≈∆¿ƒ»»≈∆
וכך  השמים את שברא ה' גדולת על מלמד הדבר בשמים, היינו ב"מרום",

של  הפנימי והתוכן "מספרות" שהן שם על זה בשם נקראות הספירות

- הוא ‰‰ÌÏÚהדברים Èelb CLÓ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈∆∆¿ƒƒ¿»ƒ«∆¿≈
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ÏL מלהתגלות ומרומם נעלה הוא עצמו שמצד ∆≈»

אל  ההעלם מן בא הוא הספירות ועלֿידי מהם נעלם והוא ונבראים לעולמות

ולנבראים  לעולמות האלוקות את "מספרות" שהספירות ונמצא הגילוי,

,‰hÓÏ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ÏkL ,eÈ‰Â) והבנת קליטת של האפשרות כל ¿«¿∆»ƒ¿««»¿»¿«»
החכמה  של התגלות בעצם שהוא השכל, באמצעות הנעלה האלוקי האור

כך  באופן בעולם CiLהאלוקית ‰È‰iLאפשרות ÚÈ„È˙שתהיה ‰hÓÏ ∆ƒ¿∆«»¿«»¿ƒ«

,˙e˜Ï‡אלוקות ענייני ויכירו ויבינו ידעו הזה בעולם למטה ‰¯Èשכאן ¡…¬≈
˙B¯ÈÙq‰ ˙ÈL‡¯) ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ „vÓ ‰Ê הספירה שהיא ∆ƒ«¿ƒ««»¿»≈ƒ«¿ƒ

העליונות  הספירות של וההתחלה ולהבין ),הראשונה לדעת האפשרות כי

למעלה  החכמה בספירת התלבשה שהאלוקות מכך נובעת למטה אלוקות

‰lÁzL ‡l‡ בתחילת ∆»∆¿ƒ»
האלוקות  של ההתלבשות

החכמה  שספירת כפי בספירות,

העליונה, הראשונית בדרגה היא

לדרגה  מדרגה שירדה ≈¬‰¯Èלפני
ÔÙ‡a ‰Ê ב"פתח ככת וב ∆¿…∆

ÌÈkÁאליהו " ‡e‰ z‡c¿«¿¿«ƒ
‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁa ‡ÏÂ20, ¿»¿»¿»¿ƒ»

אבל  חכם הוא שאתה מילולית:

כלומר, ידועה, בחכמה לא

לייחס  ניתן אמנם זו בדרגה

עניין  את לקדושֿברוךֿהוא

בחכמה  לא אבל החכמה

בחכמה  אלא והמוכרת הידועה

לחלוטין  אחר «»»¿CkŒ¯Á‡Âמסוג
מדרגה  העליונה החכמה בירידת

Ó‰לדרגה  Ìb ‰fÓ CLÓƒ¿»ƒ∆««
Ïk Ú„BÈ BÓˆÚ ˙ÚÈ„ÈaL∆ƒƒ««¿≈«»

'eÎ ÌÈ‡¯·p‰21, כיוון «ƒ¿»ƒ
וחכמתו  שהקדושֿברוךֿהוא

מציאות  לא היא והחכמה אחד,

עצמו, בידיעת הרי ממנו, נפרדת

כל  את גם יודע הוא כביכול, עצמו, שלו לקיום מודע שהוא העובדה בעצם

ממנו  ונמצאו נמשכו שכולם CLÓהנמצאים ‰fnL „ÚÂ סדר' אחרי ¿«∆ƒ∆ƒ¿»
העליונה  מהחכמה נמשך לדרגה מדרגה רבות ירידות של השתלשלות'

לנו  המוכר החכמה ממושג מאד hÓÏ‰שרחוקה ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»¿»¿«»
העליונה  מהחכמה ונמשך נובע ).שבעצם
¯tÒÓ ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚÂ,ומנייןÈ¯‰L ¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»∆¬≈

,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ ,‡˜Âc ¯NÚ ¯tÒÓa Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ≈¿ƒ¿«∆∆«¿»∆∆¿…≈«
¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ22 מעידה מסויים במספר שנקבעו והעובדה ∆∆¿…««»»

מלשון  הוא "ספירות" התואר ולכן המספר, לעניין קשר להם שיש

מספר.

‡¯a ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏLaL e‰fL ,¯ÙÒ ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ˙B¯ÈÙÒe¿ƒ«ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿…»¿»ƒ»»
BÓÏBÚ ‰"aw‰23, את ברא שהקדושֿברוךֿהוא יצירה' ב'ספר כנאמר «»»»

"ספרים" בשלושה האלוקי האור התלבשות באמצעות ≈∆Ì‰Lהעולם
'eÎ ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ24.הראשונות הספירות שלושת »¿»ƒ»««
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e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּׁשּכתּוב 25לבאר CÈLÓÓeג) מה ׁשּזהּו הּמֹוציא 19, «¿ƒְִֵֶֶֶַַָָ
התחּלקּות  ׁשּסּבת והינּו, צבאם, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָּבמסּפר
לפי  היא הּפׁשּוט, ּברּוֿהּוא מהאיןֿסֹוף הּנבראים ְְְִִִִִֵֵַַָָָָורּבּוי
מּלׁשֹון  הּוא ספירֹות ּכי ספירֹות, עׂשר עלֿידי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַׁשּנמׁשכּו
עליהם  ׁשּיּפֹול ׁשֹונֹות ּבחינֹות להיֹותן (ּכּנ"ל), ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָמסּפר
וכּו', ׁשנית ּבחינה ּוגבּורה  אחת, ּבחינה חסד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמסּפר.
ּכי  וזהּו הּנבראים. והתחּלקּות רּבּוי מּזה נמׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָולכן

אצּבעֹותי מעׂשה ׁשמי אֹו18אראה ּדבר הּמחּלק ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
האצּבעֹות, עלֿידי ׁשהּוא מּזֹו, זֹו ׁשֹונֹות אֹותּיֹות ְְִִֵֵֶֶַָָּכֹותב

כּו'. אצּבעֹות עׂשר ּבמסּפר ׁשהן ספירֹות העׂשר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוהן

ÌÚh‰Â,ּדוקא לּכֹוכבים ּבנֹוגע ּבּפסּוק נזּכר זה ׁשענין ¿«««ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּמדרׁש מאמר עלּֿפי לֹומר נמׁשלּו26יׁש לּמה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

לעתידֿלבא  כּו', ּבּלבנה ולא ּבחּמה ולא ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹֹּבכֹוכבים
וכּו'. ּבֹוׁשים אינם והּכֹוכבים כּו' ּבֹוׁשים והּלבנה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהחּמה
ענין  והּוא ּביֹותר, קטּנים נראים ׁשהּכֹוכבים לפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָוהינּו

גֹו' החסדים מּכל קּמיּה,27קטנּתי יֹותר הּקרֹוב ּכל ּכי , ְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ
חׁשיב  ּכלא יֹותר ּברקיע 28הּוא ׁשהם ׁשהּכֹוכבים וזהּו , ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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ואילך).25) סז (ע' שם תרל"ח סה"מ גם וראה א'תתכד. ע' שם יג.26)אוה"ת פ"ב, יא.27)במדב"ר לב, תניא 28)וישלח ראה

ס"ב. אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe הנזכר ‚) במאמר צדק הצמח Ï25‰Ó·‡¯אדמו"ר e‰fL , «¿ƒ¿»≈∆∆«

·e˙kM19 מרום "שאו הפסוק (היינו בהמשך אלה ברא מי וראו עיניכם ∆»
ה') גדלות על מלמדת במרום ˆ·‡Ì,שהתבוננות ¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰«ƒ¿ƒ¿«¿»»

מספר  באותו יום יום במרום הנראים הכוכבים את מוציא הקדושֿברוךֿהוא

כוכבים  של מאד גדול מספר ויש

aqL˙בשמים ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
Èea¯Â ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰Ó ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈»≈
,ËeLt‰ ‡e‰ŒCe¯a»«»
הוא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מציאות  שהוא זה במובן 'פשוט'

לא  מורכבת, לא 'פשוטה', אחת

ובקבלה  'מצויירת'. ולא מוגדרת

באריכות  עוסקים וחסידות

ונבראו  נוצרו איך בשאלה

רב  מספר הפשוטה מהאחדות

מזה  זה שונים נבראים של

ורמות  בדרגות מזה זה ומחולקים

שהסיבה  ומבואר ושונות. רבות

ŒÏÚ eÎLÓpL ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„È האור ¿≈∆∆¿ƒ

ירד  הפשוט האינסופי האלוקי

אחרי  דרגה למטה מלמעלה

בעשר  שהתלבש עד דרגה

המלובשים  אורות של ספירות

חכמה  היא שהחכמה כך והגדרה התחלקות תהיה שכן כזה באופן כלים בתוך

הלאה  וכן חכמה ולא חסד הוא והחסד חסד, זה Èkולא B¯ÈÙÒ˙לעניין ƒ¿ƒ
ÏBtiL ˙BBL ˙BÈÁa Ô˙BÈ‰Ï ,(Ï"pk) ¯tÒÓ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿»¿ƒ∆ƒ

¯tÒn‰ Ì‰ÈÏÚ ספירה וכל בהתחלקות בספירות בא האלוקי שהאור כיון ¬≈∆«ƒ¿»
כל  הספירות את ולמנות לספור אפשר לכן הספירות, משאר ומיוחדת שונה

עצמה. בפני eÎÂ',אחת ˙ÈL ‰ÈÁa ‰¯e·‚e ,˙Á‡ ‰ÈÁa „ÒÁ∆∆¿ƒ»««¿»¿ƒ»≈ƒ¿
ÔÎÏÂ מזו זו וחלוקות שונות בספירות האלוקי האור התלבשות CLÓבגלל ¿»≈ƒ¿»
‰fÓלדרגה מדרגה המחולק האור ירידת ידי e˜lÁ˙‰Â˙על Èea¯ ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÈ‡¯·p‰.פשוטה אחדות הוא בעצמו סוף אין שאור לכך סתירה זו ואין «ƒ¿»ƒ
È˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk e‰ÊÂE,18 שהמביט אומר הכתוב ¿∆ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿∆

כביכול, באצבעותיו, עשה שהקדושֿברוךֿהוא המעשה את רואה בשמים,

ספירות  בעשר האלוקי האור להתלבשות רומז אצבעותיך" "מעשה והדיוק

c·¯שונות  ˜lÁn‰ BÓk השונים חלקיו בין Bk˙·שמבדיל B‡ ¿«¿«≈»»≈
,BfÓ BÊ ˙BBL ˙Bi˙B‡ לאות אות בין ההבדל את e‰L‡שמבטא ƒƒ∆

,˙BÚaˆ‡‰ È„ÈŒÏÚ פעולת נעשית שבאמצעותו בגוף האיבר שהן «¿≈»∆¿»
באלוקות, בנמשל גם וכך שונים דברים בין והחלוקה ‰NÚ¯ההבדלה Ô‰Â¿≈»∆∆

'eÎ ˙BÚaˆ‡ ¯NÚ ¯tÒÓa Ô‰L ˙B¯ÈÙÒ,האצבעות שמספר וכיון ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«∆∆∆¿»
השמים  על שהמבט האומר הכתוב לכן הספירות, למספר זהה עשר, המספר

"מעשה  בביטוי לבריאה מתייחס הספירות לעשר וכוונתו האלוקות על מלמד

עשר. למספר הספירות של השייכות מודגשת ובכך אצבעותיך"

‰Ê ÔÈÚL ÌÚh‰Â מושג של ¿«««∆ƒ¿»∆
בבריאה  eÒta˜המספר ¯kÊƒ¿»«»

,‡˜Âc ÌÈ·ÎBkÏ Ú‚Ba אף ¿≈«¿»ƒ«¿»
כל  לגבי גם נכון הדבר שכמובן

שונים  שבהיותם הנבראים

באים  הם הרי מזה זה וחלוקים

ומניין ŒÏÚבמספר ¯ÓBÏ LÈ≈««
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó Èt26‰nÏ ƒ«¬««ƒ¿»»»

eÏLÓישראל ÌÈ·ÎBÎaבני ƒ¿¿¿»ƒ
‰·la ‡ÏÂ ‰nÁa ‡ÏÂ¿…««»¿…«¿»»

,'eÎ הזה בזמן כי במדרש נאמר

ישראל  בני של הרב מספרם

במעמדם  אבל הים לחול נמשל

לעתיד  ישראל בני של ומצבם

וכשם  לכוכבים, נמשלו הם לבוא

בכל  וזוהרים מאירים שהכוכבים

מאירים  ישראל בני כך הרקיע

שנאמר  לבוא לעתיד וזוהרים

הרקיע  כזוהר יזהרו "והמשכילים

לעולם  ככוכבים הרבים ומצדיקי

למה  - ממשיך והמדרש ועד".

ועונה: בלבנה? ולא בחמה ולא בכוכבים ‰nÁ‰נמשלו ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…««»
'eÎ ÌÈLBa ‰·l‰Â'ה מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה ככתוב ¿«¿»»ƒ

כבוד" זקניו ונגד ובירושלים ציון בהר ÌÈLBaצבאות ÌÈ‡ ÌÈ·ÎBk‰Â¿«»ƒ≈»ƒ
ÌÈpË˜ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰L ÈÙÏ eÈ‰Â .'eÎÂ,¯˙BÈa השמש לעומת ¿¿«¿¿ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈

גדולים שנראים ‚B'והירח ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜ ÔÈÚ ‡e‰Â27, ¿ƒ¿«»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
באגרת  שמבואר כמו ה' לקרבת והוכחה סימן בעצם היא והענוה הקטנות

החסדים" מכל "קטונתי עצמו על אמר אבינו שיעקב ב) (סימן שבתניא הקודש

שפל  להיות צריך לאדם עושה הוא ברוך שהקדוש וחסד חסד "שבכל מאחר

גדול  יותר שהחסד וככל האדם אל ה' של קירוב הוא החסד כי במאוד" רוח

עמוק יותר להיות צריך והביטול גדול יותר BÈ˙¯הקירוב ·B¯w‰ Ïk Èkƒ»«»≈
·ÈLÁ ‡Ïk ¯˙BÈ ‡e‰ ,dÈn˜28, באותה ואומר ממשיך הזקן רבנו «≈≈¿»√ƒ

לפני  (דווקא חשיב" כלא דווקא קמיה ש"כולא מאחר כי הקודש אגרת

שמי  מובן ואפס), כאין הם הנבראים וכל העולמות כל הקדושֿברוךֿהוא

– ולענייננו יותר, בטל יותר", קמי' שהוא "כל אליו, קרוב יותר שנמצא

לאלוקות  וקרבתם למעלתם הוכחה היא הכוכבים של והקטנות ∆¿e‰ÊÂהביטול
לכך  ÈÓz‡‰,הטעם ÚÈ˜¯a Ì‰L ÌÈ·ÎBk‰L השמיני ברקיע ∆«»ƒ∆≈¿»ƒ«¿ƒ»»
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ז e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּׁשּכתּוב 25לבאר CÈLÓÓeג) מה ׁשּזהּו הּמֹוציא 19, «¿ƒְִֵֶֶֶַַָָ
התחּלקּות  ׁשּסּבת והינּו, צבאם, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָּבמסּפר
לפי  היא הּפׁשּוט, ּברּוֿהּוא מהאיןֿסֹוף הּנבראים ְְְִִִִִֵֵַַָָָָורּבּוי
מּלׁשֹון  הּוא ספירֹות ּכי ספירֹות, עׂשר עלֿידי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַׁשּנמׁשכּו
עליהם  ׁשּיּפֹול ׁשֹונֹות ּבחינֹות להיֹותן (ּכּנ"ל), ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָמסּפר
וכּו', ׁשנית ּבחינה ּוגבּורה  אחת, ּבחינה חסד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמסּפר.
ּכי  וזהּו הּנבראים. והתחּלקּות רּבּוי מּזה נמׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָולכן

אצּבעֹותי מעׂשה ׁשמי אֹו18אראה ּדבר הּמחּלק ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
האצּבעֹות, עלֿידי ׁשהּוא מּזֹו, זֹו ׁשֹונֹות אֹותּיֹות ְְִִֵֵֶֶַָָּכֹותב

כּו'. אצּבעֹות עׂשר ּבמסּפר ׁשהן ספירֹות העׂשר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוהן

ÌÚh‰Â,ּדוקא לּכֹוכבים ּבנֹוגע ּבּפסּוק נזּכר זה ׁשענין ¿«««ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּמדרׁש מאמר עלּֿפי לֹומר נמׁשלּו26יׁש לּמה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

לעתידֿלבא  כּו', ּבּלבנה ולא ּבחּמה ולא ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹֹּבכֹוכבים
וכּו'. ּבֹוׁשים אינם והּכֹוכבים כּו' ּבֹוׁשים והּלבנה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהחּמה
ענין  והּוא ּביֹותר, קטּנים נראים ׁשהּכֹוכבים לפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָוהינּו

גֹו' החסדים מּכל קּמיּה,27קטנּתי יֹותר הּקרֹוב ּכל ּכי , ְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ
חׁשיב  ּכלא יֹותר ּברקיע 28הּוא ׁשהם ׁשהּכֹוכבים וזהּו , ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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ואילך).25) סז (ע' שם תרל"ח סה"מ גם וראה א'תתכד. ע' שם יג.26)אוה"ת פ"ב, יא.27)במדב"ר לב, תניא 28)וישלח ראה

ס"ב. אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe הנזכר ‚) במאמר צדק הצמח Ï25‰Ó·‡¯אדמו"ר e‰fL , «¿ƒ¿»≈∆∆«

·e˙kM19 מרום "שאו הפסוק (היינו בהמשך אלה ברא מי וראו עיניכם ∆»
ה') גדלות על מלמדת במרום ˆ·‡Ì,שהתבוננות ¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰«ƒ¿ƒ¿«¿»»

מספר  באותו יום יום במרום הנראים הכוכבים את מוציא הקדושֿברוךֿהוא

כוכבים  של מאד גדול מספר ויש

aqL˙בשמים ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
Èea¯Â ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡‰Ó ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈»≈
,ËeLt‰ ‡e‰ŒCe¯a»«»
הוא  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מציאות  שהוא זה במובן 'פשוט'

לא  מורכבת, לא 'פשוטה', אחת

ובקבלה  'מצויירת'. ולא מוגדרת

באריכות  עוסקים וחסידות

ונבראו  נוצרו איך בשאלה

רב  מספר הפשוטה מהאחדות

מזה  זה שונים נבראים של

ורמות  בדרגות מזה זה ומחולקים

שהסיבה  ומבואר ושונות. רבות

ŒÏÚ eÎLÓpL ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ È„È האור ¿≈∆∆¿ƒ

ירד  הפשוט האינסופי האלוקי

אחרי  דרגה למטה מלמעלה

בעשר  שהתלבש עד דרגה

המלובשים  אורות של ספירות

חכמה  היא שהחכמה כך והגדרה התחלקות תהיה שכן כזה באופן כלים בתוך

הלאה  וכן חכמה ולא חסד הוא והחסד חסד, זה Èkולא B¯ÈÙÒ˙לעניין ƒ¿ƒ
ÏBtiL ˙BBL ˙BÈÁa Ô˙BÈ‰Ï ,(Ï"pk) ¯tÒÓ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿»¿ƒ∆ƒ

¯tÒn‰ Ì‰ÈÏÚ ספירה וכל בהתחלקות בספירות בא האלוקי שהאור כיון ¬≈∆«ƒ¿»
כל  הספירות את ולמנות לספור אפשר לכן הספירות, משאר ומיוחדת שונה

עצמה. בפני eÎÂ',אחת ˙ÈL ‰ÈÁa ‰¯e·‚e ,˙Á‡ ‰ÈÁa „ÒÁ∆∆¿ƒ»««¿»¿ƒ»≈ƒ¿
ÔÎÏÂ מזו זו וחלוקות שונות בספירות האלוקי האור התלבשות CLÓבגלל ¿»≈ƒ¿»
‰fÓלדרגה מדרגה המחולק האור ירידת ידי e˜lÁ˙‰Â˙על Èea¯ ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÈ‡¯·p‰.פשוטה אחדות הוא בעצמו סוף אין שאור לכך סתירה זו ואין «ƒ¿»ƒ
È˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk e‰ÊÂE,18 שהמביט אומר הכתוב ¿∆ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿∆

כביכול, באצבעותיו, עשה שהקדושֿברוךֿהוא המעשה את רואה בשמים,

ספירות  בעשר האלוקי האור להתלבשות רומז אצבעותיך" "מעשה והדיוק

c·¯שונות  ˜lÁn‰ BÓk השונים חלקיו בין Bk˙·שמבדיל B‡ ¿«¿«≈»»≈
,BfÓ BÊ ˙BBL ˙Bi˙B‡ לאות אות בין ההבדל את e‰L‡שמבטא ƒƒ∆

,˙BÚaˆ‡‰ È„ÈŒÏÚ פעולת נעשית שבאמצעותו בגוף האיבר שהן «¿≈»∆¿»
באלוקות, בנמשל גם וכך שונים דברים בין והחלוקה ‰NÚ¯ההבדלה Ô‰Â¿≈»∆∆

'eÎ ˙BÚaˆ‡ ¯NÚ ¯tÒÓa Ô‰L ˙B¯ÈÙÒ,האצבעות שמספר וכיון ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«∆∆∆¿»
השמים  על שהמבט האומר הכתוב לכן הספירות, למספר זהה עשר, המספר

"מעשה  בביטוי לבריאה מתייחס הספירות לעשר וכוונתו האלוקות על מלמד

עשר. למספר הספירות של השייכות מודגשת ובכך אצבעותיך"

‰Ê ÔÈÚL ÌÚh‰Â מושג של ¿«««∆ƒ¿»∆
בבריאה  eÒta˜המספר ¯kÊƒ¿»«»

,‡˜Âc ÌÈ·ÎBkÏ Ú‚Ba אף ¿≈«¿»ƒ«¿»
כל  לגבי גם נכון הדבר שכמובן

שונים  שבהיותם הנבראים

באים  הם הרי מזה זה וחלוקים

ומניין ŒÏÚבמספר ¯ÓBÏ LÈ≈««
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó Èt26‰nÏ ƒ«¬««ƒ¿»»»

eÏLÓישראל ÌÈ·ÎBÎaבני ƒ¿¿¿»ƒ
‰·la ‡ÏÂ ‰nÁa ‡ÏÂ¿…««»¿…«¿»»

,'eÎ הזה בזמן כי במדרש נאמר

ישראל  בני של הרב מספרם

במעמדם  אבל הים לחול נמשל

לעתיד  ישראל בני של ומצבם

וכשם  לכוכבים, נמשלו הם לבוא

בכל  וזוהרים מאירים שהכוכבים

מאירים  ישראל בני כך הרקיע

שנאמר  לבוא לעתיד וזוהרים

הרקיע  כזוהר יזהרו "והמשכילים

לעולם  ככוכבים הרבים ומצדיקי

למה  - ממשיך והמדרש ועד".

ועונה: בלבנה? ולא בחמה ולא בכוכבים ‰nÁ‰נמשלו ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…««»
'eÎ ÌÈLBa ‰·l‰Â'ה מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה ככתוב ¿«¿»»ƒ

כבוד" זקניו ונגד ובירושלים ציון בהר ÌÈLBaצבאות ÌÈ‡ ÌÈ·ÎBk‰Â¿«»ƒ≈»ƒ
ÌÈpË˜ ÌÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰L ÈÙÏ eÈ‰Â .'eÎÂ,¯˙BÈa השמש לעומת ¿¿«¿¿ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈

גדולים שנראים ‚B'והירח ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜ ÔÈÚ ‡e‰Â27, ¿ƒ¿«»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
באגרת  שמבואר כמו ה' לקרבת והוכחה סימן בעצם היא והענוה הקטנות

החסדים" מכל "קטונתי עצמו על אמר אבינו שיעקב ב) (סימן שבתניא הקודש

שפל  להיות צריך לאדם עושה הוא ברוך שהקדוש וחסד חסד "שבכל מאחר

גדול  יותר שהחסד וככל האדם אל ה' של קירוב הוא החסד כי במאוד" רוח

עמוק יותר להיות צריך והביטול גדול יותר BÈ˙¯הקירוב ·B¯w‰ Ïk Èkƒ»«»≈
·ÈLÁ ‡Ïk ¯˙BÈ ‡e‰ ,dÈn˜28, באותה ואומר ממשיך הזקן רבנו «≈≈¿»√ƒ

לפני  (דווקא חשיב" כלא דווקא קמיה ש"כולא מאחר כי הקודש אגרת

שמי  מובן ואפס), כאין הם הנבראים וכל העולמות כל הקדושֿברוךֿהוא

– ולענייננו יותר, בטל יותר", קמי' שהוא "כל אליו, קרוב יותר שנמצא

לאלוקות  וקרבתם למעלתם הוכחה היא הכוכבים של והקטנות ∆¿e‰ÊÂהביטול
לכך  ÈÓz‡‰,הטעם ÚÈ˜¯a Ì‰L ÌÈ·ÎBk‰L השמיני ברקיע ∆«»ƒ∆≈¿»ƒ«¿ƒ»»
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l`xyiח ipa y`x z` `yz ik

ל  ׁשּׁשם ּדאתּכסיא, עלמא ּבינה, ׁשהּוא מעלה ּתמינאה, ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ
חּמה  מהּֿׁשאיןּֿכן קטּנים. הם לכן אין, ּולמּטה ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָיׁש
למּטה  נראה להיֹות נמׁש ּומּזה ּגדֹולים, נראים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּולבנה
ונגלה  ּכאׁשר לעתידֿלבא, ולכן, כּו'. אין ּולמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיׁש

וגֹו' הוי' ּכיון 29ּכבֹוד ּבֹוׁשים, והּלבנה החּמה אזי , ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן  נפרד, ודבר הּיׁש נׁשּתלׁשל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמהם

הּפסּוק  ׁשּסּיּום מה ּגם וזהּו כּו'. מרב 19הּכֹוכבים הּוא ְִִֵֶֶַַַַָָֹ
ענין  יׁשנֹו ּבּכֹוכבים ּכי נעּדר, לא איׁש ּכח ואּמיץ ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹאֹונים

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו צבאם ), ּבמסּפר (הּמֹוציא מֹונה 30הּמסּפר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(כנ"ל  ׁשּבּדבר החׁשיבּות מּצד ׁשּזהּו לּכֹוכבים, ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָמסּפר
לא  מהּכֹוכבים ׁשאיׁש נעּדר, לא איׁש ולכן א), ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹסעיף
מּׁשׁשת  עֹולם ּברּום ועֹומדים קּימים ּכּולם אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנעּדר,

כּו' ּבראׁשית והינּו31ימי ׁשּלהם,32, החׁשיבּות ׁשּמּצד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
אּלא  ּבמין, רק (לא קּימים ׁשּיהיּו הּתקף ּגם ּבהם ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנּתן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר ּבאיׁש. ׁשּדרּכֹו33ּגם) את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
כּו'. ּבטל ואינֹו ח ׁשּוב ּדבר הּוא ְְִֵֵָָָָלמנֹות,

ׁשּנתּבאר 34ּבּמאמר CÈLÓÓeד) מה להבין ּדצרי , «¿ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
מעלה  ׁשל ענין הּוא הּמסּפר ׁשענין  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָלעיל

הּׁשל"ה  ׁשהקׁשה ּכפי ז"ל 35כּו', רּבֹותינּו ּׁשאמרּו 36מּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּסמּוי  ּבדבר אּלא הּמנּוי, ּבדבר כּו' מצּויה הּברכה ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָָָאין
הּמסּפר  מסּפר, עניני ׁשני ׁשּיׁש הּׁשל"ה, ּומבאר העין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמן
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ה.29) מ, ד.30)ישעי' קמז, עה"פ.31)תהלים ישעי' ורד"ק 32.4)ראב"ע שבהערה תער"ב המשך גם ב.33)ראה ג, ביצה

ואילך.34) קעא ע' שם תער"ב המשך ואילך). עח (ע' שם תרל"ח סה"מ גם וראה א'תתכח. ע' שם א.35)אוה"ת שמז, במדבר פ'

א.36) מב, ב"מ סע"ב. ח, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Èa ‡e‰L,מלכות) למעלה מלמלטה הספירות במניין השמינית הספירה ∆ƒ»

וכו') ÈÒk˙‡c‡,יסוד ‡ÓÏÚ מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב על »¿»¿ƒ¿«¿»
לעלמא  מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

הזה  שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על ומוסבר גלוי). (עולם דאתגליא

שהנבראים  עולם שהוא "ים" יש

שהיא  "יבשה" ויש מכוסים שבו

על  גלויים, שבו שהנבראים עולם

יש  להבדיל, למעלה, זה דרך

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות

ומכוסות  נעלמות הן שלהם

דאתכסיא" "עלמא ונקראות

המצומצם  האלוקי האור ואילו

נקרא  לנבראים ומתגלה שיורד

ׁשּׁשם  דאתגליא", ֶָ"עלמא

הביטול  דאתכסיא" ב"עלמא

מאשר  יותר גדול לאלוקות

שניכר  כך דאתגליא", ב"עלמא

המציאות  היא האלוקות כיצד

כאין  הם והנבראים האמיתית

hÓÏe‰ואפס, LÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»
,ÔÈ‡ מ שזה ומצבם וכיון עמדם «ƒ

לאלוקות  הקרובים הכוכבים של

לאלוקות, ‰Ìובטלים ÔÎÏ»≈≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈpË¿̃«ƒ«∆≈≈
ÌÈ‡¯ ‰·Ïe ‰nÁ«»¿»»ƒ¿ƒ

,ÌÈÏB„b אלוקים וקרבת ¿ƒ
לא  לאלוקות שלהם והביטול

כך כל בהם ∆fÓeƒ‰נראים
‰‡¯ ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆
ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe Li‰ ‰hÓÏ¿«»«≈¿«¿»«ƒ

'eÎ התחתונים והנבראים שהעולמות נראה נמוכה, היותר הזו, התפיסה ולפי

"אין". והיא ניכרת ולא נעלמת האלוקות ואילו ומציאות "יש" הם

'B‚Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â ¯L‡k ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÔÎÏÂ29, והאלוקות ¿»≈∆»ƒ»…«¬∆¿ƒ¿»¿¬»»¿
ואפס  אין והם לאלוקות בטלים הנבראים כל שבעצם יראו וכולם בגילוי תהיה

¯·„Â Li‰ ÏLÏzL Ì‰nL ÔÂÈk ,ÌÈLBa ‰·l‰Â ‰nÁ‰ ÈÊ‡¬«««»¿«¿»»ƒ≈»∆≈∆ƒ¿«¿≈«≈¿»»
,„¯Ù ונרגש ניכר לא הביטול שבהם ‰ÌÈ·ÎBkהנבראים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ƒ¿»«∆≈≈«»ƒ

'eÎ.וביטול קטנות בחינת שהם

˜eÒt‰ ÌeiqL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ19 לכוכבים ביחס המספר עניין נזכר שבו ¿∆««∆ƒ«»
לכולם  צבאם במספר המוציא אלה, ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו הוא

יקרא" Èkבשם ,¯cÚ ‡Ï LÈ‡ Ák ıÈn‡Â ÌÈB‡ ·¯Ó ‡e‰≈…ƒ¿«ƒ…«ƒ…∆¿»ƒ
¯tÒn‰ ÔÈÚ BLÈ ÌÈ·ÎBka הפסוק בתחילת שכתוב ‰ÈˆBn‡(כמו «»ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»«ƒ

·e˙kL BÓÎe ,(Ì‡·ˆ ¯tÒÓa30 אחר tÒÓ¯בפסוק ‰BÓ ¿ƒ¿«¿»»¿∆»∆ƒ¿»
¯·caL ˙e·ÈLÁ‰ „vÓ e‰fL ,ÌÈ·ÎBkÏ יקר שדבר א סעיף (כנ"ל «»ƒ∆∆ƒ««¬ƒ∆«»»

אותו), שיספרו ראוי LÈ‡Lוחשוב ,¯cÚ ‡Ï LÈ‡ ÔÎÏÂ אחד אף ¿»≈ƒ…∆¿»∆ƒ
¯cÚ ‡Ï ÌÈ·ÎBk‰Ó,להתקיים ÌÏekוחדל ‡l‡ הכלל מן יוצא ללא ≈«»ƒ…∆¿»∆»»

Ìe¯a ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈÓi«̃»ƒ¿¿ƒ¿
ÈÓÈבגובה ˙LMÓ ÌÏBÚ»ƒ≈∆¿≈

'eÎ ˙ÈL‡¯a31 היום ועד ¿≈ƒ
eÈ‰Âהזה  ,32„vnL , ¿«¿∆ƒ«

Ôz ,Ì‰lL ˙e·ÈLÁ‰«¬ƒ∆»∆ƒ»
Û˜z‰ Ìb Ì‰a ובלשון »∆««…∆

כוח" ואמיץ אונים "מרוב הכתוב

˜¯ ‡Ï) ÌÈÓi˜ eÈ‰iL∆ƒ¿«»ƒ…«
ÔÈÓa שאמנם הארץ צבא כמו ¿ƒ

מששת  להתקיים ממשיך הוא גם

אבל  עתה ועד בראשית ימי

הצומח  שסוג היינו במין, קיומו

להתקיים  ממשיך וכדומה החי או

עצמם  הפרטיים הנבראים אבל

במקומם, באים ואחרים מתכלים

‡l‡ שממשיכים השמים כצבא ∆»
LÈ‡aלהתקיים (Ìb כמו «¿ƒ

מששת  שקיימים והירח השמש

מבלי  היום ועד בראשית ימי

על  המורה דבר להתחלף,

עניין  גם וכך מיוחדת. חשיבות

על  מורה והמניין המספר

Ó‡Ó¯חשיבות  C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯33 ביטול לגבי «≈«

שגם  בהיתר, שנתערב איסור

בטל  הדבר ההלכה שלפי במקרה

הרי  וכד' בשישים או BÓÏ˙,ברוב Bk¯cL שנתערב ‡˙ האיסור אם ∆∆«¿ƒ¿
עצמה בפני יחידה כל בו למנות שרגילים דבר הוא eLÁ·בהיתר ¯·c ‡e‰»»»

.'eÎ ÏËa BÈ‡Â¿≈»≈
¯Ó‡na CÈLÓÓe צדק',34„) ה'צמח אדמו"ר של CÈ¯ˆcהנזכר «¿ƒ««¬»¿»ƒ

ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ¯tÒn‰ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»∆
‰ÏÚÓ וחשיבות‰"ÏM‰ ‰L˜‰L ÈÙk ,'eÎ35 שני' לוחות בספר «¬»¿ƒ∆ƒ¿»«¿»
Ï"Êהברית' eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰nÓ36'eÎ ‰ÈeˆÓ ‰Î¯a‰ ÔÈ‡ ƒ«∆»¿«≈«≈«¿»»¿»

Ú‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a ‡l‡ ,Èen‰ ¯·„aÔÈ והמספר המניין כן ואם ¿»»«»∆»¿»»«»ƒ»«ƒ
מעלה. ולא חיסרון דווקא הוא

,¯tÒÓ ÈÈÚ ÈL LiL ,‰"ÏM‰ ¯‡·Óe שונים כלומר סוגים שני ¿»≈«¿»∆≈¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿»
מספר  ÏLשל ¯tÒn‰ ÔÈÚÂ ,'eÎ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚ ÏL ¯tÒn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿≈»«∆¿ƒ¿««ƒ¿»∆
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e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

עֹולם  הּׂשגת ׁשל הּמסּפר וענין כּו', הּזה עֹולם עניני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
ּומבאר  כּו', למנֹות 37הּבא  ׁשּדרּכֹו את ּבין החּלּוק ׁשּזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למנֹות  ׁשּדרּכֹו ּכל ּכדלקּמן.,33אֹו ְְְְִִֶַַָָ

Ìc˜‰·e הּברכה ׁשאין הּנ"ל רז"ל ּבמאמר הּבאּור ¿∆¿≈ְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָ
מן  הּסמּוי ּבדבר אּלא הּמנּוי ּבדבר ְְִֶַַָָָָָָָָׁשֹורה
עלמא  ענין הּוא העין מן הּסמּוי ּדבר ּדהּנה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהעין.
ּדאתּגליא. עלמא ענין הּוא הּמנּוי ּדבר ואּלּו ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּדאתּכסיא,
ּכל  הּוברר ּכבר ּדאתּגליא ׁשּבעלמא ּביניהם, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהחּלּוק
ּבפניֿעצמּה, ּבחינה ּכל ּבהתחּלקּות, מקֹומֹו על ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּדבר
ּבעלמא  אבל כּו', ּולהתּבר להׁשּתּנֹות יּוכל לא ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹולכן
יּוכל  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ׁשֹורה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּדאתּכסיא,
ּבמקֹום  הּמבאר ועלּֿדר ורּבּוי. ּברכה ּתֹוספת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות

הּזה,38אחר  ּבעֹולם ּדוקא להיֹות יכֹול הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל  ממּלא מּבחינת הּוא ּדגןֿעדן הּגּלּוי ּכי ּבגןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
יּוכל  לא עלמין ּכל ממּלא ּבחינת ּומּצד ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹעלמין,
ּכמֹו נׁשאר, ּכ ׁשהּוא, ּכמֹו אּלא ּדבר, ְְְְְִִֶֶַַָָָָלהׁשּתּנֹות
כּו'. רגל מהּיד ולא יד, להעׂשֹות איֿאפׁשר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמהרגל
עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ׁשֹורה ׁשּבֹו הּזה ּבעֹולם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָורק
ּבבחינת  הּקצה, אל הּקצה מן הּדבר להׁשּתּנֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָיּוכל

הפּו ּבעלמא 39עֹולם ׁשּגם הּוא, החּדּוׁש עּקר אמנם, . ְְְִִֶַַַָָָָָָ
הּנה  ואז ּדאתּכסיא, עלמא ּבחינת מאיר יהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדאתּגליא
אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין מצּויה. הּברכה ּתהיה ׁשם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּגם
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ב.37) שמח, ג.38)שם עה, פינחס א.39)לקו"ת נ, פסחים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe ,'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ˙‚O‰37˙‡ ÔÈa ˜elÁ‰ e‰fL , «»«»«»¿»≈∆∆«ƒ≈∆

˙BÓÏ Bk¯cL Ïk B‡ ˙BÓÏ Bk¯cL,33 במסכת) המשנה דברי על ∆«¿ƒ¿»∆«¿ƒ¿
בגמרא  נחלקו מתבטל לא יחידה כל ולספור למנות שרגילים שדבר ערלה)

מיוחד  דבר שהוא כלומר למנות" שדרכו "את לגרוס יש האם ביצה) (במסכת

יחידות  לפי רק אותו שמוכרים

שדרכו  "כל או באומד, ולא

אנשים  שיש כלומר למנות"

ומקפידים  אותו שמחשיבים

הוא  אבל במנין, אותו למכור

(כשמוכרים  באומד גם נמכר

גדולה), «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.כמות
¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«≈¿«¬«
‰Î¯a‰ ÔÈ‡L Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««∆≈«¿»»
‡l‡ Èen‰ ¯·„a ‰¯BL»¿»»«»∆»
.ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a¿»»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·c ,‰p‰c¿ƒ≈»»«»ƒ
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÚ‰»«ƒƒ¿«»¿»
¯·c el‡Â ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ Èen‰«»ƒ¿«»¿»

‡ÈÏb˙‡c נתבאר שעניינם ¿ƒ¿«¿»
ההבדל elÁ‰Â˜לעיל. ¿«ƒ

Ì‰ÈÈa לענייננו‡ÓÏÚaL , ≈≈∆∆¿»¿»
Ïk ¯¯·e‰ ¯·k ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿«»
BÓB˜Ó ÏÚ ¯·c»»«¿

,˙e˜lÁ˙‰a נעשתה כבר ¿ƒ¿«¿
וכל  השונים הנבראים בין הפרדה

מחברו  ונפרד מחולק «Ïkאחד
ÔÎÏÂ ,dÓˆÚŒÈÙa ‰ÈÁa¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿»≈
˙BpzL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï…«¿ƒ¿«

,'eÎ C¯a˙‰Ïe כבר הוא כי ¿ƒ¿»≈
ומיוחדים  מסוימים בגדרים נמצא

ÓÏÚa‡לו  Ï·‡¬»¿»¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ‰¯BL ÌML ,‡ÈÒk˙‡c האלוקי האור ¿ƒ¿«¿»∆»»¿ƒ«≈»»¿ƒ

ובכ  העולמות בכל המאיר עצמו בפני נברא לכל מהתחלקות ל שלמעלה

שווה  במידה Èea¯Âהנבראים ‰Î¯a ˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ האור מצד כי «ƒ¿∆∆¿»»¿ƒ
מסוימים  בגדרים דווקא ומוגבלים מוגדרים לא הנבראים הזה .הנעלה

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ38ÏBÎÈ ‰·eLz‰ ÔÈÚL ¿«∆∆«¿…»¿»«≈∆ƒ¿««¿»»
,Ô„ÚŒÔ‚a ‡ÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï במסכת) המשנה כדברי ƒ¿«¿»»»«∆¿…¿«≈∆

העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה אבות)

‰Èelbהבא" Èk האלוקי , האור lÓÓ‡של ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c ƒ«ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈
˙BpzL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa „vÓe ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒƒ«¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ…«¿ƒ¿«

,‡e‰L BÓk ‡l‡ ,¯·c מלכתחילה ונקבע שנברא L‡¯כפי Ck »»∆»¿∆»ƒ¿«

¯‚Ïתמיד  „i‰Ó ‡ÏÂ ,„È ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Ï‚¯‰nL BÓk ,¿∆≈»∆∆ƒ∆¿»¿≈»»¿…≈«»∆∆
'eÎ כיוון ברוחניות, גם כך שלו המיוחדת המציאות בגדרי מוגדר אבר כל כי

המיוחדת  והדרגה המעלה  לפי אחת כל קולטות שהנשמות אור מאיר עדן שבגן

התשובה. עניין כמו ומהפך שינוי בכך לחול יכול לא ÌÏBÚaשלו, ˜¯Â¿«»»
˙ÈÁa ‰¯BL BaL ‰f‰«∆∆»¿ƒ«
ÏÎeÈ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ«
ÔÓ ¯·c‰ ˙BpzL‰Ï¿ƒ¿««»»ƒ
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆
CeÙ‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a39 ƒ¿ƒ«»»

ותחתונים  למטה "עליונים שבו

קיצוני  שינוי היינו למעלה",

בנו  יוסף רב הגמרא: (כסיפור

חלה  לוי בן יהושע רבי של

לו  אמר כשחזר נשמתו. ופרחה

עולם  וענה: ראית? מה אביו:

למטה  עליונים ראיתי, הפוך

כי  ויצויין למעלה...). ותחתונים

לעשות  היכולת של זה ענין

ולא  הזה בעולם רק תשובה

בפרטיות  מבואר הבא בעולם

(פרשת  תורה בלקוטי יותר

מהביאור: קטע ולהלן פנחס),

שאין  דבר לך אין הבא "בעולם

היא  מדרגה שכל מקום\ לו

להרע  ואין מחברתה... מובדלת

ולכן  כלל הטוב עם שייכות

נמשך  לא רע שנמשך במקום

בעולם  מהֿשאיןֿכן כלל טוב

שיש  במקום גם הטוב נמשך הזה

שעשה  אףֿעלֿפי ולכן רע,

ויכול  מצוה לעשות יכול עבירה

לטוב. מרע טעמו את לשנות הוא

בבחינת  הוא... ברוך סוף אין אור גילוי נמשך שם הבא בעולם הנה כי והעניין

לפי  עולם לכל שהוא עלמין כל ממלא בשם נקרא זה וגילוי והשגה... גילוי

ובגדים מדרגתו  הזה העולם לבושי עצמו על האדם שהמשיך מאחר ולכן ,

הבא. בעולם הוא ברוך סוף אין אור גילוי עליו להמשיך אפשר אי שוב צואים

תורה  עלֿידי הוא הזה שבעולם הוא ברוך סוף אין אור המשכת מהֿשאיןֿכן

מעלה  למעלה שהוא עלמין... כל סובב מבחינת הוא זו שהמשכה ומצות...

עוד). שם (עיין עדן..." שבגן ההשגה מגילוי

¯È‡Ó ‰È‰È ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa ÌbL ,‡e‰ LecÁ‰ ¯wÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ««ƒ∆«¿»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈ƒ
‰Î¯a‰ ‰È‰z ÌL Ìb ‰p‰ Ê‡Â ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿»ƒ≈«»ƒ¿∆«¿»»

‰ÈeˆÓ העין מן הסמוי בדבר ‡e¯Óכמו ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â . ¿»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
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ט e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

עֹולם  הּׂשגת ׁשל הּמסּפר וענין כּו', הּזה עֹולם עניני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
ּומבאר  כּו', למנֹות 37הּבא  ׁשּדרּכֹו את ּבין החּלּוק ׁשּזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למנֹות  ׁשּדרּכֹו ּכל ּכדלקּמן.,33אֹו ְְְְִִֶַַָָ

Ìc˜‰·e הּברכה ׁשאין הּנ"ל רז"ל ּבמאמר הּבאּור ¿∆¿≈ְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָ
מן  הּסמּוי ּבדבר אּלא הּמנּוי ּבדבר ְְִֶַַָָָָָָָָׁשֹורה
עלמא  ענין הּוא העין מן הּסמּוי ּדבר ּדהּנה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהעין.
ּדאתּגליא. עלמא ענין הּוא הּמנּוי ּדבר ואּלּו ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּדאתּכסיא,
ּכל  הּוברר ּכבר ּדאתּגליא ׁשּבעלמא ּביניהם, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהחּלּוק
ּבפניֿעצמּה, ּבחינה ּכל ּבהתחּלקּות, מקֹומֹו על ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּדבר
ּבעלמא  אבל כּו', ּולהתּבר להׁשּתּנֹות יּוכל לא ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹולכן
יּוכל  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ׁשֹורה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּדאתּכסיא,
ּבמקֹום  הּמבאר ועלּֿדר ורּבּוי. ּברכה ּתֹוספת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות

הּזה,38אחר  ּבעֹולם ּדוקא להיֹות יכֹול הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל  ממּלא מּבחינת הּוא ּדגןֿעדן הּגּלּוי ּכי ּבגןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
יּוכל  לא עלמין ּכל ממּלא ּבחינת ּומּצד ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹעלמין,
ּכמֹו נׁשאר, ּכ ׁשהּוא, ּכמֹו אּלא ּדבר, ְְְְְִִֶֶַַָָָָלהׁשּתּנֹות
כּו'. רגל מהּיד ולא יד, להעׂשֹות איֿאפׁשר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמהרגל
עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ׁשֹורה ׁשּבֹו הּזה ּבעֹולם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָורק
ּבבחינת  הּקצה, אל הּקצה מן הּדבר להׁשּתּנֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָיּוכל

הפּו ּבעלמא 39עֹולם ׁשּגם הּוא, החּדּוׁש עּקר אמנם, . ְְְִִֶַַַָָָָָָ
הּנה  ואז ּדאתּכסיא, עלמא ּבחינת מאיר יהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדאתּגליא
אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין מצּויה. הּברכה ּתהיה ׁשם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe ,'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ˙‚O‰37˙‡ ÔÈa ˜elÁ‰ e‰fL , «»«»«»¿»≈∆∆«ƒ≈∆

˙BÓÏ Bk¯cL Ïk B‡ ˙BÓÏ Bk¯cL,33 במסכת) המשנה דברי על ∆«¿ƒ¿»∆«¿ƒ¿
בגמרא  נחלקו מתבטל לא יחידה כל ולספור למנות שרגילים שדבר ערלה)

מיוחד  דבר שהוא כלומר למנות" שדרכו "את לגרוס יש האם ביצה) (במסכת

יחידות  לפי רק אותו שמוכרים

שדרכו  "כל או באומד, ולא

אנשים  שיש כלומר למנות"

ומקפידים  אותו שמחשיבים

הוא  אבל במנין, אותו למכור

(כשמוכרים  באומד גם נמכר

גדולה), «»¿Ôn˜Ï„k¿ƒ.כמות
¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«≈¿«¬«
‰Î¯a‰ ÔÈ‡L Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««∆≈«¿»»
‡l‡ Èen‰ ¯·„a ‰¯BL»¿»»«»∆»
.ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·„a¿»»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ ÈeÓq‰ ¯·c ,‰p‰c¿ƒ≈»»«»ƒ
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÚ‰»«ƒƒ¿«»¿»
¯·c el‡Â ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»
‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ Èen‰«»ƒ¿«»¿»

‡ÈÏb˙‡c נתבאר שעניינם ¿ƒ¿«¿»
ההבדל elÁ‰Â˜לעיל. ¿«ƒ

Ì‰ÈÈa לענייננו‡ÓÏÚaL , ≈≈∆∆¿»¿»
Ïk ¯¯·e‰ ¯·k ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿«»
BÓB˜Ó ÏÚ ¯·c»»«¿

,˙e˜lÁ˙‰a נעשתה כבר ¿ƒ¿«¿
וכל  השונים הנבראים בין הפרדה

מחברו  ונפרד מחולק «Ïkאחד
ÔÎÏÂ ,dÓˆÚŒÈÙa ‰ÈÁa¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿»≈
˙BpzL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï…«¿ƒ¿«

,'eÎ C¯a˙‰Ïe כבר הוא כי ¿ƒ¿»≈
ומיוחדים  מסוימים בגדרים נמצא

ÓÏÚa‡לו  Ï·‡¬»¿»¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ‰¯BL ÌML ,‡ÈÒk˙‡c האלוקי האור ¿ƒ¿«¿»∆»»¿ƒ«≈»»¿ƒ

ובכ  העולמות בכל המאיר עצמו בפני נברא לכל מהתחלקות ל שלמעלה

שווה  במידה Èea¯Âהנבראים ‰Î¯a ˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ האור מצד כי «ƒ¿∆∆¿»»¿ƒ
מסוימים  בגדרים דווקא ומוגבלים מוגדרים לא הנבראים הזה .הנעלה

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ38ÏBÎÈ ‰·eLz‰ ÔÈÚL ¿«∆∆«¿…»¿»«≈∆ƒ¿««¿»»
,Ô„ÚŒÔ‚a ‡ÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï במסכת) המשנה כדברי ƒ¿«¿»»»«∆¿…¿«≈∆

העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה אבות)

‰Èelbהבא" Èk האלוקי , האור lÓÓ‡של ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c ƒ«ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈
˙BpzL‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa „vÓe ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒƒ«¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ…«¿ƒ¿«

,‡e‰L BÓk ‡l‡ ,¯·c מלכתחילה ונקבע שנברא L‡¯כפי Ck »»∆»¿∆»ƒ¿«

¯‚Ïתמיד  „i‰Ó ‡ÏÂ ,„È ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Ï‚¯‰nL BÓk ,¿∆≈»∆∆ƒ∆¿»¿≈»»¿…≈«»∆∆
'eÎ כיוון ברוחניות, גם כך שלו המיוחדת המציאות בגדרי מוגדר אבר כל כי

המיוחדת  והדרגה המעלה  לפי אחת כל קולטות שהנשמות אור מאיר עדן שבגן

התשובה. עניין כמו ומהפך שינוי בכך לחול יכול לא ÌÏBÚaשלו, ˜¯Â¿«»»
˙ÈÁa ‰¯BL BaL ‰f‰«∆∆»¿ƒ«
ÏÎeÈ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ«
ÔÓ ¯·c‰ ˙BpzL‰Ï¿ƒ¿««»»ƒ
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆
CeÙ‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁ·a39 ƒ¿ƒ«»»

ותחתונים  למטה "עליונים שבו

קיצוני  שינוי היינו למעלה",

בנו  יוסף רב הגמרא: (כסיפור

חלה  לוי בן יהושע רבי של

לו  אמר כשחזר נשמתו. ופרחה

עולם  וענה: ראית? מה אביו:

למטה  עליונים ראיתי, הפוך

כי  ויצויין למעלה...). ותחתונים

לעשות  היכולת של זה ענין

ולא  הזה בעולם רק תשובה

בפרטיות  מבואר הבא בעולם

(פרשת  תורה בלקוטי יותר

מהביאור: קטע ולהלן פנחס),

שאין  דבר לך אין הבא "בעולם

היא  מדרגה שכל מקום\ לו

להרע  ואין מחברתה... מובדלת

ולכן  כלל הטוב עם שייכות

נמשך  לא רע שנמשך במקום

בעולם  מהֿשאיןֿכן כלל טוב

שיש  במקום גם הטוב נמשך הזה

שעשה  אףֿעלֿפי ולכן רע,

ויכול  מצוה לעשות יכול עבירה

לטוב. מרע טעמו את לשנות הוא

בבחינת  הוא... ברוך סוף אין אור גילוי נמשך שם הבא בעולם הנה כי והעניין

לפי  עולם לכל שהוא עלמין כל ממלא בשם נקרא זה וגילוי והשגה... גילוי

ובגדים מדרגתו  הזה העולם לבושי עצמו על האדם שהמשיך מאחר ולכן ,

הבא. בעולם הוא ברוך סוף אין אור גילוי עליו להמשיך אפשר אי שוב צואים

תורה  עלֿידי הוא הזה שבעולם הוא ברוך סוף אין אור המשכת מהֿשאיןֿכן

מעלה  למעלה שהוא עלמין... כל סובב מבחינת הוא זו שהמשכה ומצות...

עוד). שם (עיין עדן..." שבגן ההשגה מגילוי

¯È‡Ó ‰È‰È ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa ÌbL ,‡e‰ LecÁ‰ ¯wÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ««ƒ∆«¿»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈ƒ
‰Î¯a‰ ‰È‰z ÌL Ìb ‰p‰ Ê‡Â ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿»ƒ≈«»ƒ¿∆«¿»»

‰ÈeˆÓ העין מן הסמוי בדבר ‡e¯Óכמו ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â . ¿»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
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l`xyiי ipa y`x z` `yz ik

ז"ל  ׁשּבּים 40רּבֹותינּו אּלא ּבּים, יׁש ּבּיּבׁשה ּׁשּיׁש מה ּכל ֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדאתּכסיא  עלמא ּבבחינת זה אמרּו41הרי הּנה א . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ז"ל  עינא 42רּבֹותינּו ּביּה ׁשלטא ּדלא ּדי ֹוסף זרעא ּגּבי ְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּדכתיב  ּדגים 43ּביׁשא, מה הארץ, ּבקרב לרֹוב וידּגּו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבהם, ׁשֹולטת הרע עין ואין עליהם מכּסים מים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּים,
(ּבחינת  ּבהם ׁשֹולטת הרע עין אין יֹוסף ׁשל זרעֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאף

הס"מ  ׁשהּוא עין ׁשל 44רע עיניהם מראית ּוכענין , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
כּו' ׁשל 45רׁשעים מעלתֹו ׁשּמּצד הּוא, ׁשהחּדּוׁש והינּו, ,( ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

הם  הרי ּדאתּגליא, עלמא הארץ, ּבקרב ּגם הּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹוסף,
ּבנֹוגע  (מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאתּכסיא עלמא ׁשּבּים, ּדגים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּלא  ּבזה חּדּוׁש אין ּדאתּכסיא, עלמא ׁשּבּים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדגים

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו ּביׁשא ). עינא ּבהּו והיה 46ׁשלטא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יּספר  ולא יּמד לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמסּפר
יּספר, ולא יּמד ׁשּלא ּדכיון מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹמרב,
החּדּוׁש ׁשעיּקר ּבזה, הענין א הּמסּפר. ענין נזּכר ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָלּמה
ּתהיה  ּדאתּגליא, עלמא ׁשהּוא הּמסּפר, ּבחינת ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
והינּו, יּספר, לא אׁשר ּבבחינת ּכמֹו עצּומה ּברכה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּבֹו
ולא  יּבׁשה, הּוא ׁשחֹול ּדאף הּים, חֹול ּבבחינת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיּו
חלק  ׁשּכל ּדּקים לחלקים ּומפרד יבׁש ׁשהּוא אּלא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעֹוד

כּו' ּבפניֿעצמֹו ּפרטי חֹול 47הּוא זה הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
מתרצת  ועלּֿפיֿזה ּדאתּכסיא. עלמא הּוא ים אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּים,
ּבדבר  ׁשֹורה הּברכה אין ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֻהּקׁשיא
יׁשנּה ּכאׁשר ּכי, העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמנּוי,
חּסרֹון  אין אזי ּדאתּכסיא, עלמא מּבחינת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָההמׁשכה
כּו', החׁשיבּות על ׁשּמֹורה ואדרּבה, הּמסּפר, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּבענין

ַַּכּנ"ל.

e‰ÊÂׁשּדרּכֹו ּכל אֹו למנֹות ׁשּדרּכֹו את ּבין החּלּוק ּגם ¿∆ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
ּוכמֹו הּבּטּול, ענין על מֹורה 'את' ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַלמנֹות.

ּבבחינ 48ׁשּכתּוב  ׁשהם קדֹוׁשיו, הוי' את את,יראּו ת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
אףֿעלּֿפי  הּנה ּכל, אבל הוי'. לׁשם מּמׁש ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּטפל
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Ï"Ê eÈ˙Ba¯40ÌiaL ‡l‡ ,Ìia LÈ ‰Laia LiM ‰Ó Ïk «≈«»«∆≈««»»≈«»∆»∆«»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰41eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰ C‡ . ¬≈∆ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê42,‡LÈa ‡ÈÚ dÈa ‡ËÏL ‡Ïc ÛÒBÈc ‡Ú¯Ê Èab הרע עין ««≈«¿»¿≈¿…»¿»≈≈»ƒ»

·È˙Îc43יוסף בני ואפרים למנשה אבינו יעקב B¯Ï·בברכת eb„ÈÂ ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ÌÈ‚c ‰Ó ,ı¯‡‰ ·¯˜a¿∆∆»»∆«»ƒ
ÌÈqÎÓ ÌÈÓ ,ÌiaL∆«»«ƒ¿«ƒ
Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«ƒ»«
BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL∆∆»∆««¿
Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL∆≈≈«ƒ»«
Ú¯ ˙ÈÁa) Ì‰a ˙ËÏBL∆∆»∆¿ƒ««

Ó"Ò‰ ‡e‰L ÔÈÚ44, «ƒ∆«
Ì‰ÈÈÚ ˙È‡¯Ó ÔÈÚÎe¿ƒ¿««¿ƒ≈≈∆

'eÎ ÌÈÚL¯ ÏL45 שעלולה ∆¿»ƒ
LecÁ‰Lלהזיק  ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«ƒ

ÏL B˙ÏÚÓ „vnL ,‡e‰∆ƒ««¬»∆
·¯˜a Ìb ‰p‰ ,ÛÒBÈ≈ƒ≈«¿∆∆
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ,ı¯‡‰»»∆»¿»¿ƒ¿«¿»

בים  רק BÓkולא Ì‰ È¯‰¬≈≈¿
‡ÓÏÚ ,ÌiaL ÌÈ‚c»ƒ∆«»»¿»

Òk˙‡cÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) ‡È ¿ƒ¿«¿»«∆≈≈
,ÌiaL ÌÈ‚„Ï Ú‚Ba¿≈«¿»ƒ∆«»
ÔÈ‡ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»≈
‡ËÏL ‡lL ‰Êa LecÁƒ»∆∆…»¿»

‡LÈa ‡ÈÚ e‰a עין שאין ¿≈»ƒ»
הם  שהרי בהם שולטת הרע

אותם  רואה לא והעין מכוסים,

Ó‰מלכתחילה). Ìb e‰ÊÂ¿∆««
¯Ó‡pM46¯tÒÓ ‰È‰Â ∆∆¡«¿»»ƒ¿«

Ìi‰ ÏBÁk Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«»
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,·¯Ó≈…¿ƒ¿»≈
„nÈ ‡lL ÔÂÈÎc ,Ô·eÓ»¿≈»∆…ƒ«
¯kÊ ‰nÏ ,¯ÙqÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ¿»

¯tÒn‰ ÔÈÚ לכאורה והרי ƒ¿««ƒ¿»
עצמו, את סותר הפסוק

בני  "מספר אומר שבתחילה

"לא  אומר ובהמשך ישראל"

יספר.?!

¯wÈÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ‡e‰ LecÁ‰«ƒ∆«¿ƒ«

‰ÓeˆÚ ‰Î¯a Ba ‰È‰z ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰L ,¯tÒn‰«ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿∆¿»»¬»
,¯ÙqÈ ‡Ï ¯L‡ ˙ÈÁ·a BÓk על מורה המספר כי שאף מובן והרי ¿ƒ¿ƒ«¬∆…ƒ»≈

עצומה  ברכה הוא והגבלה ממדידה למעלה הריבוי הרי וחשיבות, יוקר

,Ìi‰ ÏBÁ ˙ÈÁ·a eÈ‰iL ,eÈ‰Â"הים "כחול ואומר מדייק הפסוק ¿«¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ««»
במינו  מיוחד הוא ו"ים" "חול" של הזה הצירוף ‰e‡כי ÏBÁL Û‡c¿«∆

,‰LaÈ"דאתגליא ל"עלמא שייך הוא כן ואם ים, ‡l‡ולא „BÚ ‡ÏÂ «»»¿…∆»
‡e‰L הים שליד L·Èהחול ∆»≈

ÌÈwc ÌÈ˜ÏÁÏ „¯ÙÓe¿…»«¬»ƒ«ƒ
ודביק  רטוב לחול בניגוד

יבש  חול הרי מחוברים שחלקיו

מזה  זה נפרדים גרגירים הוא

ÈË¯t ‡e‰ ˜ÏÁ ÏkL∆»≈∆¿»ƒ
'eÎ BÓˆÚŒÈÙa47ŒÏkÓ , ƒ¿≈«¿ƒ»

,Ìi‰ ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈∆«»
ים  של ‰e‡חול ÌÈ ¯L‡¬∆»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ שהוא כך »¿»¿ƒ¿«¿»
ויבשה, ים של צירוף מהווה

ממספר. ולמעלה מספר

˙ˆ¯˙Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…∆∆
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ‡ÈLw‰«À¿»ƒ«¬««≈
‰¯BL ‰Î¯a‰ ÔÈ‡ Ï"Ê«≈«¿»»»
¯·„a ‡l‡ ,Èen‰ ¯·„a¿»»«»∆»¿»»

,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈeÓq‰ ולכאורה «»ƒ»«ƒ
עם  אחד בקנה עולה הדבר איך

אלא  והמניין, המספר מעלת

הוא L‡k¯הביאור ,Èkƒ«¬∆
‰ÎLÓ‰‰ dLÈ למטה ∆¿»««¿»»

דאתגליא" »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙ב"עלמא
ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¬«≈
,¯tÒn‰ ÔÈÚa ÔB¯qÁƒ»¿ƒ¿««ƒ¿»
הנמנה  בדבר גם שורה והברכה

הרע  מעין חשש ללא

,‰a¯„‡Â בלבד זו לא ¿«¿«»
חיסרון  מהווה אינו שהמספר

למעלה  הופך הוא אלא

˙e·ÈLÁ‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««¬ƒ
.Ï"pk ,'eÎ««
˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדל ¿∆««ƒ

B‡ ˙BÓÏ Bk¯cL ˙‡ ÔÈa≈∆∆«¿ƒ¿
˙BÓÏ Bk¯cL Ïk וראה) »∆«¿ƒ¿

בפשטות) הדברים ביאור .לעיל
ÏÚ ‰¯BÓ '˙‡' ,‰p‰c¿ƒ≈∆∆«

·e˙kL BÓÎe ,Ïeha‰ ÔÈÚ48Ì‰L ,ÂÈLB„˜ 'ÈÂ‰ ˙‡ e‡¯È ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿∆¬»»¿»∆≈
ה' אל הקרובים ‰ÈÂ'הקדושים ÌLÏ LnÓ ÏÙh‰ ,˙‡ ˙ÈÁ·a ואין ƒ¿ƒ«∆«»≈«»¿≈¬»»
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e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּבׁשמּיא 49ׁשּנאמר  ּדאחיד ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ֿ 50ּובארעא  מּכל ּדקדּׁשה, הּיסֹוד ספירת ענין והּוא , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ּכמֹו הרע, לענין ּכּנּוי ּגם הּוא ׁש"ּכל" מצינּו הרי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹום,
ּבגמרא 51ׁשּכתּוב  ואיתא רע, ּובֹורא גֹו' אֹור ּכתיב 52יֹוצר ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ליׁשנא  הּכל, את) ּובֹורא יֹוצר: (ּבברּכת וקרינן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹרע
יׁש מעליא הּליׁשנא ׁשּגם לֹומר, צרי ועלּֿכרח ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמעליא,
עדין  זה הרי ׁשּבּתפּלה אּלא הרע, לענין ׁשּיכּות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הרע  ענין מּזה נׁשּתלׁשל אחרּֿכ אבל הּקדּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּבגבּול

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר מׁשמע וכן הּפסּוק 53כּו'. 54על ְְֲִֵֵַַַַַַַַָ
רֹואה  ׁשאּתה ּדברים אפילּו היא, ּבּכל ארץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹויתרֹון
אף  ויּתּוׁשים, ּופרעֹוׁשים זבּובים ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְִִִִַַַָָָמיּותרין
כּו' יּתּוׁשים ׁשּגם ונמצא, עֹולם. ׁשל ּברּיתֹו ּבכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהן

נאמר  ועלֿזה ּכל. ּכל 55נקראים  הארץ, ּכל מהוי' יראּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּדרּכֹו (ּכל ּכל ּבבחינת ׁשהם אּלּו ׁשּגם ּדייקא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ
וזהּו מרחֹוק, היא זֹו ׁשּיראה אּלא מהוי', יראּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלמנֹות)
אּמֹות  אצל ּגם ׁשּׁשּי הּבּטּול ענין והּוא מהוי', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻיראּו

דאלקיא  אלקא ליּה דקרּו ּבּטּול 56העֹולם, זה אין אבל , ְֱֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
כּו'. רע ׁשל ענין מּזה להׁשּתלׁשל יכֹול ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמציאּות,
למנֹות, ׁשּדרּכֹו את ּדבחינת ׁשהּמסּפר מּובן, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועלּֿפיֿזה
ּבבחינת  ּכמֹו הּברכה, ּבֹו ׁשּׁשֹורה הּמסּפר עלּֿדר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

היֹו ׁשעם יּספר, לא הּוא אׁשר הרי מסּפר, ּבבחינת תֹו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
את  יראּו ּכמֹו למנֹות, ׁשּדרּכֹו את לגמרי, ּבּטּול ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַּבבחינת
הּברּואים  ּוכמֹו ּדאתּכסיא, ּדעלמא הּבּטּול ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהוי',
ּכי  ּבפניֿעצמֹו, נפרד ודבר ליׁש נראים ׁשאינם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבּים,
הּים  ּבתֹו הּוא וקּיּומם חּיּותם וגם עליהם, מכּסה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּים
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משלהם. מציאות Ó‡pL¯להם ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ ,Ïk Ï·‡49ÏÎ Èk ¬»…ƒ≈««ƒ∆∆¡«ƒ…

‡Ú¯‡·e ‡iÓLa „ÈÁ‡c ,ı¯‡·e ÌÈÓMa50ÔÈÚ ‡e‰Â , «»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«
,‰M„˜c „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ נאמר ובארץ" בשמים כל "כי הפסוק על ¿ƒ««¿ƒ¿À»

ובארץ, בשמים (ומקשר) שמאחד היינו ובארעא", בשמיא "דאחיד בתרגום

זה  שעניין בזוהר כך על ואמרו

היסוד  ספירת של התוכן הוא

והתקשרות  חיבור היא שבמידות

ולכן  והמקבל, המשפיע בין

שבה  הדרגה היא היסוד ספירת

(שמים) העליון בין התאחדות יש

(ארץ) ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,והתחתון
‡e‰ "Ïk"L eÈˆÓ È¯‰¬≈»ƒ∆…
BÓk ,Ú¯‰ ÔÈÚÏ Èepk Ìb«ƒ¿ƒ¿«»«¿

·e˙kL51'B‚ ¯B‡ ¯ˆBÈ ∆»≈
‡˙È‡Â ,Ú¯ ‡¯B·e,יש ≈»¿ƒ»

כתוב Ó‚a52·È˙k¯‡מובא  ƒ¿»»¿ƒ
ÔÈ¯˜Âבפסוק  Ú¯ ואנו »¿»≈«

BÈˆ¯:קוראים ˙k¯·a)¿ƒ¿«≈
‡LÈÏ ,Ïk‰ (˙‡ ‡¯B·e≈∆«…ƒ¿»

,‡ÈÏÚÓ כדי כי משובח, לשון ««¿»
לא  רע" "ובורא מאמירת להימנע

בלשון  יוצר בברכת אומרים

"ובורא  – בשינוי אלא הכתוב

הכל" ˆ¯CÈאת EÁ¯kŒÏÚÂ¿«»¿¬»ƒ
‡LÈl‰ ÌbL ,¯ÓBÏ«∆««ƒ¿»

‡ÈÏÚÓ הביטוי את שמחליף ««¿»
עדיין  מלאמרו, ≈LÈשנמנעים

,Ú¯‰ ÔÈÚÏ ˙eÎiL BÏ«»¿ƒ¿«»«
‰Ê È¯‰ ‰lÙzaL ‡l‡∆»∆«¿ƒ»¬≈∆

,‰M„w‰ Ïe·‚a ÔÈ„Ú ורק ¬«ƒƒ¿«¿À»
לרע "שייכות" לו «¬‡·Ïשיש

‰fÓ ÏLÏzL CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿≈ƒ∆
Ú¯‰ ÔÈÚ כפשוטו'eÎ ובכל ƒ¿«»«

לשון  הוא ש"את" בעוד אופן,

רצויה. לא משמעות לו יש "כל" הרי ביטול,

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ÚÓLÓ ÔÎÂ53˜eÒt‰ ÏÚ54ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ ¿≈«¿«ƒ«¬««≈«««»¿ƒ¿∆∆
‰‡B¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c eÏÈÙ‡ ,‡È‰ Ïka לכאורה ÔÈ¯˙eÈÓאותם «…ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ

ÌÏBÚa בבריאתם התועלת מה נראה ÌÈLBÚ¯Ùeולא ÌÈ·e·Ê ÔB‚k , »»¿¿ƒ«¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ÏÏÎa Ô‰ Û‡ ,ÌÈLezÈÂ יש דבר של ולאמיתו ¿«ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ»∆»

מטרה  eÎ'להם ÌÈLezÈ ÌbL ,‡ˆÓÂ ביותר . נחותות בריות שהם ¿ƒ¿»∆««ƒ
‰ÊŒÏÚÂ .Ïk ÌÈ‡¯˜"כל" בחינת Ó‡55Ïk¯על 'ÈÂ‰Ó e‡¯È ƒ¿»ƒ…¿«∆∆¡«ƒ¿≈¬»»»

,‡˜ÈÈc ı¯‡‰ Ïk ,ı¯‡‰"כל" הביטוי את כאן ואומר מדייק הפסוק »»∆»»»∆»¿»
BÓÏ˙להורות  Bk¯cL Ïk) Ïk ˙ÈÁ·a Ì‰L el‡ ÌbL ולא ∆«≈∆≈ƒ¿ƒ«…»∆«¿ƒ¿

למנות  שדרכו הם "),"את גם ומציאות ביישות שהם ÈÂ‰Ó',היינו e‡¯Èƒ¿≈¬»»
,'ÈÂ‰Ó e‡¯È e‰ÊÂ ,˜BÁ¯Ó ‡È‰ BÊ ‰‡¯iL ‡l‡ הפסוק ולכן ∆»∆ƒ¿»ƒ≈»¿∆ƒ¿≈¬»»

"את  ולא "מהוי'" ואומר מדייק

אחרים  בפסוקים כמו הוי'"

Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰Â בצורה ¿ƒ¿««ƒ
‡Bn˙כזו  Ïˆ‡ Ìb CiML∆«»«≈∆À

˜„ ,ÌÏBÚ‰‡˜Ï‡ dÈÏ e¯ »»¿»≈¡»»
‡È˜Ï‡„56, העולם אומות ∆¡»«»

לקדושֿברוךֿהוא  קוראים

שאמנם  היינו האלוקים" "אלוקי

ועם  אחרים אלוהים עובדים הם

ה' במציאות מודים הם זאת

אליו  מסוימת ובטלים במידה

Ïeha ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈∆ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ביטול זה אין עדין ƒ¿ƒ

האישית  המציאות של מוחלט

ÏLÏzL‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈
‰fÓ לדרגה מדרגה ירידה אחרי ƒ∆

.'eÎ Ú¯ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על האמור לאור  ¿«ƒ∆

ל"כל" "את" בין «Ô·eÓ,ההבדל
˙‡ ˙ÈÁ·c ¯tÒn‰L∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

,˙BÓÏ Bk¯cL כיוון הרי ∆«¿ƒ¿
הביטול, עניין הוא ‰e‡ש"את"

‰¯BML ¯tÒn‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ¿»∆»
,‰Î¯a‰ Ba לדבר בדומה «¿»»
העין  מן ÈÁ·a˙הסמוי BÓk ,¿ƒ¿ƒ«

,¯ÙqÈ ‡Ï ¯L‡ המבוארת ¬∆…ƒ»≈
הים  חול לגבי ÌÚL∆ƒלעיל

,¯tÒÓ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰ כפי ¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»
הכתוב  שבתחילת מכך שמובן

ישראל" בני מספר "והיה נאמר

זאת BÓÏ˙,בכל Bk¯cL ˙‡ ,È¯Ó‚Ï Ïeha ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ¿
ביטול  לשון הוא אחר לעניין טפל שהדבר שמשמעו לשון e‡¯Èו"את", BÓk¿ƒ¿

Ïeha‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ הברואים ‡˙ של והמוחלט ÓÏÚc‡העמוק ∆¬»»∆∆«ƒ¿»¿»
¯·„Â LÈÏ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡L ,ÌiaL ÌÈ‡e¯a‰ BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ∆«»∆≈»ƒ¿ƒ¿≈¿»»

,BÓˆÚŒÈÙa „¯Ù חיותם למקור לגמרי בטלים qÎÓ‰אלא Ìi‰ Èk ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¿«∆
,‡˜Âc Ìi‰ CB˙a ‡e‰ ÌÓei˜Â Ì˙eiÁ Ì‚Â ,Ì‰ÈÏÚ ביבשה ולא ¬≈∆¿««»¿ƒ»¿«»«¿»

לחיות  יכולים אינם מהים יוצאים הם ‰tÒn¯וכאשר Ìb ÔÎÏÂ נבראים של ¿»≈««ƒ¿»
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יי e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּבׁשמּיא 49ׁשּנאמר  ּדאחיד ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ֿ 50ּובארעא  מּכל ּדקדּׁשה, הּיסֹוד ספירת ענין והּוא , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ּכמֹו הרע, לענין ּכּנּוי ּגם הּוא ׁש"ּכל" מצינּו הרי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹום,
ּבגמרא 51ׁשּכתּוב  ואיתא רע, ּובֹורא גֹו' אֹור ּכתיב 52יֹוצר ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ליׁשנא  הּכל, את) ּובֹורא יֹוצר: (ּבברּכת וקרינן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹרע
יׁש מעליא הּליׁשנא ׁשּגם לֹומר, צרי ועלּֿכרח ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמעליא,
עדין  זה הרי ׁשּבּתפּלה אּלא הרע, לענין ׁשּיכּות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הרע  ענין מּזה נׁשּתלׁשל אחרּֿכ אבל הּקדּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּבגבּול

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר מׁשמע וכן הּפסּוק 53כּו'. 54על ְְֲִֵֵַַַַַַַַָ
רֹואה  ׁשאּתה ּדברים אפילּו היא, ּבּכל ארץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹויתרֹון
אף  ויּתּוׁשים, ּופרעֹוׁשים זבּובים ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְִִִִַַַָָָמיּותרין
כּו' יּתּוׁשים ׁשּגם ונמצא, עֹולם. ׁשל ּברּיתֹו ּבכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהן

נאמר  ועלֿזה ּכל. ּכל 55נקראים  הארץ, ּכל מהוי' יראּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּדרּכֹו (ּכל ּכל ּבבחינת ׁשהם אּלּו ׁשּגם ּדייקא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ
וזהּו מרחֹוק, היא זֹו ׁשּיראה אּלא מהוי', יראּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלמנֹות)
אּמֹות  אצל ּגם ׁשּׁשּי הּבּטּול ענין והּוא מהוי', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻיראּו

דאלקיא  אלקא ליּה דקרּו ּבּטּול 56העֹולם, זה אין אבל , ְֱֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
כּו'. רע ׁשל ענין מּזה להׁשּתלׁשל יכֹול ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמציאּות,
למנֹות, ׁשּדרּכֹו את ּדבחינת ׁשהּמסּפר מּובן, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועלּֿפיֿזה
ּבבחינת  ּכמֹו הּברכה, ּבֹו ׁשּׁשֹורה הּמסּפר עלּֿדר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

היֹו ׁשעם יּספר, לא הּוא אׁשר הרי מסּפר, ּבבחינת תֹו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
את  יראּו ּכמֹו למנֹות, ׁשּדרּכֹו את לגמרי, ּבּטּול ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַּבבחינת
הּברּואים  ּוכמֹו ּדאתּכסיא, ּדעלמא הּבּטּול ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהוי',
ּכי  ּבפניֿעצמֹו, נפרד ודבר ליׁש נראים ׁשאינם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבּים,
הּים  ּבתֹו הּוא וקּיּומם חּיּותם וגם עליהם, מכּסה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּים
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יא.49) כט, הימיםֿא א.50)דברי לא, ז.51)זח"א מה, ע"ב.52)ישעי' ריש יא, ז.53)ברכות פ"ה, קה"ר רפכ"ב. קהלת 54)ויק"ר

ח. ח.55)ה, לג, בסופה.56)תהלים מנחות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משלהם. מציאות Ó‡pL¯להם ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ ,Ïk Ï·‡49ÏÎ Èk ¬»…ƒ≈««ƒ∆∆¡«ƒ…

‡Ú¯‡·e ‡iÓLa „ÈÁ‡c ,ı¯‡·e ÌÈÓMa50ÔÈÚ ‡e‰Â , «»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«
,‰M„˜c „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ נאמר ובארץ" בשמים כל "כי הפסוק על ¿ƒ««¿ƒ¿À»

ובארץ, בשמים (ומקשר) שמאחד היינו ובארעא", בשמיא "דאחיד בתרגום

זה  שעניין בזוהר כך על ואמרו

היסוד  ספירת של התוכן הוא

והתקשרות  חיבור היא שבמידות

ולכן  והמקבל, המשפיע בין

שבה  הדרגה היא היסוד ספירת

(שמים) העליון בין התאחדות יש

(ארץ) ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,והתחתון
‡e‰ "Ïk"L eÈˆÓ È¯‰¬≈»ƒ∆…
BÓk ,Ú¯‰ ÔÈÚÏ Èepk Ìb«ƒ¿ƒ¿«»«¿

·e˙kL51'B‚ ¯B‡ ¯ˆBÈ ∆»≈
‡˙È‡Â ,Ú¯ ‡¯B·e,יש ≈»¿ƒ»

כתוב Ó‚a52·È˙k¯‡מובא  ƒ¿»»¿ƒ
ÔÈ¯˜Âבפסוק  Ú¯ ואנו »¿»≈«

BÈˆ¯:קוראים ˙k¯·a)¿ƒ¿«≈
‡LÈÏ ,Ïk‰ (˙‡ ‡¯B·e≈∆«…ƒ¿»

,‡ÈÏÚÓ כדי כי משובח, לשון ««¿»
לא  רע" "ובורא מאמירת להימנע

בלשון  יוצר בברכת אומרים

"ובורא  – בשינוי אלא הכתוב

הכל" ˆ¯CÈאת EÁ¯kŒÏÚÂ¿«»¿¬»ƒ
‡LÈl‰ ÌbL ,¯ÓBÏ«∆««ƒ¿»

‡ÈÏÚÓ הביטוי את שמחליף ««¿»
עדיין  מלאמרו, ≈LÈשנמנעים

,Ú¯‰ ÔÈÚÏ ˙eÎiL BÏ«»¿ƒ¿«»«
‰Ê È¯‰ ‰lÙzaL ‡l‡∆»∆«¿ƒ»¬≈∆

,‰M„w‰ Ïe·‚a ÔÈ„Ú ורק ¬«ƒƒ¿«¿À»
לרע "שייכות" לו «¬‡·Ïשיש

‰fÓ ÏLÏzL CkŒ¯Á‡««»ƒ¿«¿≈ƒ∆
Ú¯‰ ÔÈÚ כפשוטו'eÎ ובכל ƒ¿«»«

לשון  הוא ש"את" בעוד אופן,

רצויה. לא משמעות לו יש "כל" הרי ביטול,

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ ÚÓLÓ ÔÎÂ53˜eÒt‰ ÏÚ54ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ ¿≈«¿«ƒ«¬««≈«««»¿ƒ¿∆∆
‰‡B¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c eÏÈÙ‡ ,‡È‰ Ïka לכאורה ÔÈ¯˙eÈÓאותם «…ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ

ÌÏBÚa בבריאתם התועלת מה נראה ÌÈLBÚ¯Ùeולא ÌÈ·e·Ê ÔB‚k , »»¿¿ƒ«¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL B˙i¯a ÏÏÎa Ô‰ Û‡ ,ÌÈLezÈÂ יש דבר של ולאמיתו ¿«ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ»∆»

מטרה  eÎ'להם ÌÈLezÈ ÌbL ,‡ˆÓÂ ביותר . נחותות בריות שהם ¿ƒ¿»∆««ƒ
‰ÊŒÏÚÂ .Ïk ÌÈ‡¯˜"כל" בחינת Ó‡55Ïk¯על 'ÈÂ‰Ó e‡¯È ƒ¿»ƒ…¿«∆∆¡«ƒ¿≈¬»»»

,‡˜ÈÈc ı¯‡‰ Ïk ,ı¯‡‰"כל" הביטוי את כאן ואומר מדייק הפסוק »»∆»»»∆»¿»
BÓÏ˙להורות  Bk¯cL Ïk) Ïk ˙ÈÁ·a Ì‰L el‡ ÌbL ולא ∆«≈∆≈ƒ¿ƒ«…»∆«¿ƒ¿

למנות  שדרכו הם "),"את גם ומציאות ביישות שהם ÈÂ‰Ó',היינו e‡¯Èƒ¿≈¬»»
,'ÈÂ‰Ó e‡¯È e‰ÊÂ ,˜BÁ¯Ó ‡È‰ BÊ ‰‡¯iL ‡l‡ הפסוק ולכן ∆»∆ƒ¿»ƒ≈»¿∆ƒ¿≈¬»»

"את  ולא "מהוי'" ואומר מדייק

אחרים  בפסוקים כמו הוי'"

Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰Â בצורה ¿ƒ¿««ƒ
‡Bn˙כזו  Ïˆ‡ Ìb CiML∆«»«≈∆À

˜„ ,ÌÏBÚ‰‡˜Ï‡ dÈÏ e¯ »»¿»≈¡»»
‡È˜Ï‡„56, העולם אומות ∆¡»«»

לקדושֿברוךֿהוא  קוראים

שאמנם  היינו האלוקים" "אלוקי

ועם  אחרים אלוהים עובדים הם

ה' במציאות מודים הם זאת

אליו  מסוימת ובטלים במידה

Ïeha ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈∆ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ביטול זה אין עדין ƒ¿ƒ

האישית  המציאות של מוחלט

ÏLÏzL‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈
‰fÓ לדרגה מדרגה ירידה אחרי ƒ∆

.'eÎ Ú¯ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על האמור לאור  ¿«ƒ∆

ל"כל" "את" בין «Ô·eÓ,ההבדל
˙‡ ˙ÈÁ·c ¯tÒn‰L∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

,˙BÓÏ Bk¯cL כיוון הרי ∆«¿ƒ¿
הביטול, עניין הוא ‰e‡ש"את"

‰¯BML ¯tÒn‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ¿»∆»
,‰Î¯a‰ Ba לדבר בדומה «¿»»
העין  מן ÈÁ·a˙הסמוי BÓk ,¿ƒ¿ƒ«

,¯ÙqÈ ‡Ï ¯L‡ המבוארת ¬∆…ƒ»≈
הים  חול לגבי ÌÚL∆ƒלעיל

,¯tÒÓ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰ כפי ¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»
הכתוב  שבתחילת מכך שמובן

ישראל" בני מספר "והיה נאמר

זאת BÓÏ˙,בכל Bk¯cL ˙‡ ,È¯Ó‚Ï Ïeha ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ¿
ביטול  לשון הוא אחר לעניין טפל שהדבר שמשמעו לשון e‡¯Èו"את", BÓk¿ƒ¿

Ïeha‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ הברואים ‡˙ של והמוחלט ÓÏÚc‡העמוק ∆¬»»∆∆«ƒ¿»¿»
¯·„Â LÈÏ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡L ,ÌiaL ÌÈ‡e¯a‰ BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ∆«»∆≈»ƒ¿ƒ¿≈¿»»

,BÓˆÚŒÈÙa „¯Ù חיותם למקור לגמרי בטלים qÎÓ‰אלא Ìi‰ Èk ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¿«∆
,‡˜Âc Ìi‰ CB˙a ‡e‰ ÌÓei˜Â Ì˙eiÁ Ì‚Â ,Ì‰ÈÏÚ ביבשה ולא ¬≈∆¿««»¿ƒ»¿«»«¿»

לחיות  יכולים אינם מהים יוצאים הם ‰tÒn¯וכאשר Ìb ÔÎÏÂ נבראים של ¿»≈««ƒ¿»
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l`xyiיב ipa y`x z` `yz ik

הּוא  העצּום ׁשהרּבּוי ּבאפן הּוא הּמסּפר ּגם ולכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדוקא,
ּבבחינת  ּדבּוק הּוא ׁשהּמסּפר והינּו, אחדּות, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹּבאפן

ּבחׁשּבן  ולא חד הּוא אנּת ּבחינת מסּפר, .57אין ְְְְְְְִִֵַַַָָָֻ

˙eÏÏÎe הּמסּפר ּבענין הּנ"ל האֹופּנים ב' ּבין החּלּוק ¿»ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
ּבֹו ׁשּיׁש ּומסּפר חּסרֹון, ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶָָָ(מסּפר
ּכּידּוע  לכלים, אֹורֹות ּבין החּלּוק עלּֿדר הּוא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָמעלה),

הּזהר  ּבבאּורי מה 58הּמבאר ּכל הּנה האֹורֹות ׁשּבענין , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
הּכלים, ּבענין ואּלּו יֹותר, ּברּבּוי זה הרי יֹותר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּׁשּלמעלה
אּלא  יֹותר. ּבמעּוט זה הרי יֹותר ׁשּלמעלה מה ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּכּנ"ל. אחדּות, ׁשל ּבאפן הּוא האֹורֹות ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרּבּוי

ּדהּנה,e‰ÊÂה) וגֹו'. יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ
מנין  מּלׁשֹון ּפרּוׁשים, ב' יׁש תּׂשא ְְְִִִִֵֵֵַָָּבתבת

ורֹוממּות  העלאה מּלׁשֹון וגם הּפׁשּוט), והינּו,59(ּכפרּוׁש , ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָ
מסּפר, אין לבחינת הּמסּפר ּבחינת את ּולהעלֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלהרים
ּדאתּכסיא, עלמא ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי הּמסּפר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ראׁש את תּׂשא ּכי ׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ד). (סעיף ְִִֶֶֶַַַַָָֹּכּנ"ל

ּדהּנה  יׂשראל, ּבּנׁשמה 60ּבני ּבחינֹות ב' יׁש ּבחינת 61, , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשהּוא  ּבּגּוף, הּמלּבׁש הּנׁשמה חלק ׁשּזהּו ׁשּבּנׁשמה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻרגל

ׁשעלֿז  ׁשּבּנׁשמה, הּממּלא ּבחינת ּדאתּגליא, ה מעלמא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינ ּו ּכ62אמרּו הּגּוף את ממּלא ה ּנׁשמה מה ְְְֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּבּנׁשמה, ראׁש ּובחינת העֹולם. את ממּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
מעלמא  ׁשהּוא הּמּקיף, ּבחינת הּנׁשמה, מּזל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזהּו
לקׁשר  הּוא, גֹו', ראׁש את תּׂשא ּופרּוׁש ְְְְִִִֵֶַָָֹֹּדאתּכסיא.
ּדאתּגליא  ׁשּמעלמא ׁשּבּנׁשמה רגל ּבחינת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולהעלֹות
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א).57) (יז, בהקדמה ח"א 58)תקו"ז תער"ב המשך ד. קכו, שרה חיי תו"ח גם וראה ואילך. ג קלא, שרה חיי האמצעי לאדמו"ר

ועוד. ואילך. קסג ס"ע שם נח. א'תתכז.59)ע' ע' שם א'תתלא.60)אוה"ת ע' שם אוה"ת גם לר"ה 61)ראה דרושים לקו"ת ראה

ג. א.62)סב, קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌeˆÚאלה  Èea¯‰L ÔÙ‡a ‡e‰"מרוב יספר לא ÔÙ‡a"אשר ‡e‰ ¿…∆∆»ƒ∆»¿…∆

˙e„Á‡ ÏL פירוד יוצר לא e·c˜והריבוי ‡e‰ ¯tÒn‰L ,eÈ‰Â , ∆«¿¿«¿∆«ƒ¿»»
,¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aופירוד מהתחלקות ‰e‡שלמעלה z‡ ˙ÈÁa ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿¿

ÔaLÁa ‡ÏÂ „Á57 הקדושֿברוךֿהוא לגבי אליהו' ב'פתח האמור עלֿדרך «¿»¿À¿»
בחשבון, ולא אחד אתה –

ל"אחד  הכוונה שאין כלומר

כך  מספרים של בסדרה המנוי"

למנות  ממשיכים האחד שאחרי

אלא  והלאה, שלוש שניים,

ויחיד  אחד של במובן "אחד"

בלתו. ואין

˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe ההבדלÔÈa ¿»«ƒ≈
ÔÈÚa Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰ '·»«ƒ««¿ƒ¿«
Ba LiL ¯tÒÓ) ¯tÒn‰«ƒ¿»ƒ¿»∆≈

ÔB¯qÁ ענין את בו אין כי ƒ»
העין  מן סמוי אינו ,הביטול
‰ÏÚÓ Ba LiL ¯tÒÓeƒ¿»∆≈«¬»
עם  שלו והקשר הביטול בגלל

מהמספר  שלמעלה ‰e‡מה ,(
˜elÁ‰ C¯cŒÏÚ ההבדל «∆∆«ƒ

Úe„ik ,ÌÈÏÎÏ ˙B¯B‡ ÔÈa≈¿≈ƒ«»«
¯‰f‰ È¯e‡·a ¯‡·n‰58, «¿…»¿≈≈«…«

Ïk ‰p‰ ˙B¯B‡‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«»ƒ≈»
È¯‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓlM ‰Ó«∆¿«¿»≈¬≈

,¯˙BÈ Èea¯a ‰Ê ככל ∆¿ƒ≈
יותר  גבוהה בדרגה שמדובר

ומאירים  יותר מרובים האורות

‰ÌÈÏk,יותר ÔÈÚa el‡Â¿ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
בהם  מתלבש Ïkשהאור È¯‰¬≈»

È¯‰ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓlL ‰Ó«∆¿«¿»≈¬≈
¯˙BÈ ËeÚÓa ‰Ê ככל ∆¿ƒ≈

יותר, גבוהות בדרגות שמדובר

כלים  ופחות אורות יותר .יש
ÔÈÚaL Èea¯‰L ‡l‡∆»∆»ƒ∆¿ƒ¿«

,˙e„Á‡ ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ˙B¯B‡‰ בעוד כי פירוד, שיוצר ריבוי ולא »¿…∆∆«¿
עשוי  כלים ריבוי ולכן יותר, ומוגדרים והגבלה למדידה יותר שייכים שהכלים

ולמרות  בריבוי כשהם וגם בטלים הם האורות הרי לאחדות, סתירה להוות

האחדות  היפך גורם לא האורות ריבוי מזה זה נבדלים בענין Ï"pkהיותם ««
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גדולה. מעלה הוא אלא חסרון אינו
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e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּגם  וזהּו ּדאתּכסיא. ׁשּמעלמא ׁשּבּנׁשמה הראׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלבחינת
ּׁשּכתּוב  ואיתא 63מה הּפקּודים, על העֹובר ּכל ְְִִֵֶַַַָָָָ

עלמא 64ּבירּוׁשלמי  ּבחינת הּוא ים ּכי  ּבימא, ּדעבר ּכל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ּגם  הּנה ּבימא, ּדעבר ּכל ולכן, (ּכּנ"ל), ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּדאתּכסיא
הּבּטּול  ענין אצלֹו נמׁש ּדאתּגליא ּבעלמא ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבהיֹותֹו
(ּכּנ"ל  ׁשּבּים ּדגים אצל ּכמֹו הוי'), את (יראּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמציאּות
ּגם  נעׂשה ועלֿידיֿזה הארץ). ּבקרב לרֹוב וידּגּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבפרּוׁש
ׁשּקׁשּור  למנֹות), ׁשּדרּכֹו (את הרצּוי ּבאפן הּמסּפר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹענין

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. מסּפר, אין ּבחינת ולא 1עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
נתינת  עלֿידי והינּו אֹותם, ּבפקד נגף ּבהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו',63הּצדקה, הּׁשקל מחצית גֹו' יּתנּו זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּמנין  הרע עין ּתׁשלט לא ּביֹוסף,65ׁשעלֿידיֿזה ּוכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ענין  עלֿידי ּביׁשא, עינא ּביּה ׁשלטא ׁשּלא לכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
הּמׁשּביר 66הּצדקה  הארץ 67ׁשהיה עם .68לכל ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
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יג.63) ה"ג.64)שם, פ"א עה"פ.65)שקלים א'תתלב.66)פרש"י ע' שם ו.67)אוה"ת מב, (המו"ל).68)מקץ המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚnL"וה"רגל ה"ראש" בין וחיבור קשר נוצר וכאשר ∆≈»¿»¿ƒ¿«¿»

ב"רגל", גם מאיר שבנשמה, העליונה הבחינה ה"ראש", אזי שבנשמה

שבנשמה  התחתונה e˙kM·הבחינה  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הציווי 63. בהמשך ¿∆««∆»
השקל  מחצית עלֿידי ישראל בני מנין ‰ÌÈ„e˜t,על ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈««¿ƒ

‡˙È‡Â זה פסוק על מובא ¿ƒ»
ÈÓÏLe¯Èa64¯·Úc Ïk ƒ«¿ƒ»¿»«

,‡ÓÈa סוף בים שעבר מי כל ¿«»
השקל) מחצית לתת Èkƒ(צריך

‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ»¿ƒ«»¿»
Ï"pk) ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»««
במי  מכוסים שבים שהברואים

Úc·¯הים  Ïk ,ÔÎÏÂ ,(¿»≈»¿»«
,‡ÓÈa סוף בים שעבר מי כל ¿«»

מ"עלמא  לגילויים וזכה

B˙BÈ‰aדאתכסייא" Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa שהוא ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

דאתכסיא  מעלמא נמוכה בדרגה

שבו  הנבראים של (והקשר

ולא  נראה לא חיותם למקור

זאת בכל ‡ˆBÏניכר), CLÓƒ¿»∆¿
˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒ¿ƒ
תחושת  כל ללא מוחלט ביטול

ומציאות ‰ÈÂ'יישות ˙‡ e‡¯È)'להוי ובטל טפל ‡ˆÏהיינו BÓk ,( ƒ¿∆¬»»¿≈∆
ÌiaL ÌÈ‚c חיותם למקור לחלוטין eb„ÈÂהבטלים Le¯Ùa Ï"pk) »ƒ∆«»««¿≈¿ƒ¿

ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï עלמא ב"ארץ", שגם הוא הברכה תוכן אשר »¿∆∆»»∆

דאתכסיא  בעלמא כמו התגלות תהי' NÚ‰דאתגליא, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¿«¿≈∆«¬∆
,˙BÓÏ Bk¯cL ˙‡) Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a ¯tÒn‰ ÔÈÚ Ìb"את" «ƒ¿««ƒ¿»»…∆»»∆∆«¿ƒ¿

ובטל  טפל מעלה),לשון אלא חסרון לא הוא שהמספר «∆eLwL¯כך
.Ï"pk ,¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«≈ƒ¿»««

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ1 ¿∆««∆»
המניין  על הציווי בתחילת

אשר  השקל, מחצית באמצעות

כזה באופ  Ì‰aן ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆
eÈ‰Â ,Ì˙B‡ „˜Ùa Û‚∆∆ƒ¿…»¿«¿
,‰˜„v‰ ˙È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»
ולא  יזיק לא המניין זו, שבזכות

חסֿושלום  למגיפה ¿BÓkיגרום
·e˙kL63'B‚ ezÈ ‰Ê ∆»∆ƒ¿

‚B',לצדקה  Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הצדקה בזכות ∆«¿≈∆

Ú¯‰ ÔÈÚ ËÏLz ‡Ï…ƒ¿…«ƒ»«
ÔÈna65,ÛÒBÈa BÓÎe , «ƒ¿»¿¿≈

‡ËÏL ‡lL CÎÏ ‰ÎfL∆»»¿»∆…»¿»
,‡LÈa ‡ÈÚ dÈa שלא ≈≈»ƒ»

הרע  עין בו ≈¿»È„ÈŒÏÚשלטה
‰˜„v‰ ÔÈÚ66‰È‰L ƒ¿««¿»»∆»»

¯ÈaLn‰67ÌÚ ÏÎÏ ««¿ƒ¿»«
ı¯‡‰68 אף ישראל, בני במניין גם וכך הרעב בימי כולם את ופרנס וכלכל »»∆

בו  יהי' לא השקל מחצית של הצדקה בזכות הרי המספר, עניין את בו שיש

בלבד. מעלה אלא רצוי בלתי דבר שום
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו',63הּצדקה, הּׁשקל מחצית גֹו' יּתנּו זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
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ענין  עלֿידי ּביׁשא, עינא ּביּה ׁשלטא ׁשּלא לכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
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דאתכסיא  בעלמא כמו התגלות תהי' NÚ‰דאתגליא, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¿«¿≈∆«¬∆
,˙BÓÏ Bk¯cL ˙‡) Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a ¯tÒn‰ ÔÈÚ Ìb"את" «ƒ¿««ƒ¿»»…∆»»∆∆«¿ƒ¿

ובטל  טפל מעלה),לשון אלא חסרון לא הוא שהמספר «∆eLwL¯כך
.Ï"pk ,¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«≈ƒ¿»««

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ1 ¿∆««∆»
המניין  על הציווי בתחילת

אשר  השקל, מחצית באמצעות

כזה באופ  Ì‰aן ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆
eÈ‰Â ,Ì˙B‡ „˜Ùa Û‚∆∆ƒ¿…»¿«¿
,‰˜„v‰ ˙È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»
ולא  יזיק לא המניין זו, שבזכות

חסֿושלום  למגיפה ¿BÓkיגרום
·e˙kL63'B‚ ezÈ ‰Ê ∆»∆ƒ¿

‚B',לצדקה  Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הצדקה בזכות ∆«¿≈∆

Ú¯‰ ÔÈÚ ËÏLz ‡Ï…ƒ¿…«ƒ»«
ÔÈna65,ÛÒBÈa BÓÎe , «ƒ¿»¿¿≈

‡ËÏL ‡lL CÎÏ ‰ÎfL∆»»¿»∆…»¿»
,‡LÈa ‡ÈÚ dÈa שלא ≈≈»ƒ»

הרע  עין בו ≈¿»È„ÈŒÏÚשלטה
‰˜„v‰ ÔÈÚ66‰È‰L ƒ¿««¿»»∆»»

¯ÈaLn‰67ÌÚ ÏÎÏ ««¿ƒ¿»«
ı¯‡‰68 אף ישראל, בני במניין גם וכך הרעב בימי כולם את ופרנס וכלכל »»∆

בו  יהי' לא השקל מחצית של הצדקה בזכות הרי המספר, עניין את בו שיש
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e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּגם  וזהּו ּדאתּכסיא. ׁשּמעלמא ׁשּבּנׁשמה הראׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלבחינת
ּׁשּכתּוב  ואיתא 63מה הּפקּודים, על העֹובר ּכל ְְִִֵֶַַַָָָָ

עלמא 64ּבירּוׁשלמי  ּבחינת הּוא ים ּכי  ּבימא, ּדעבר ּכל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ּגם  הּנה ּבימא, ּדעבר ּכל ולכן, (ּכּנ"ל), ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּדאתּכסיא
הּבּטּול  ענין אצלֹו נמׁש ּדאתּגליא ּבעלמא ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבהיֹותֹו
(ּכּנ"ל  ׁשּבּים ּדגים אצל ּכמֹו הוי'), את (יראּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמציאּות
ּגם  נעׂשה ועלֿידיֿזה הארץ). ּבקרב לרֹוב וידּגּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבפרּוׁש
ׁשּקׁשּור  למנֹות), ׁשּדרּכֹו (את הרצּוי ּבאפן הּמסּפר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹענין

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. מסּפר, אין ּבחינת ולא 1עם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
נתינת  עלֿידי והינּו אֹותם, ּבפקד נגף ּבהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו',63הּצדקה, הּׁשקל מחצית גֹו' יּתנּו זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּמנין  הרע עין ּתׁשלט לא ּביֹוסף,65ׁשעלֿידיֿזה ּוכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ענין  עלֿידי ּביׁשא, עינא ּביּה ׁשלטא ׁשּלא לכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
הּמׁשּביר 66הּצדקה  הארץ 67ׁשהיה עם .68לכל ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
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יג.63) ה"ג.64)שם, פ"א עה"פ.65)שקלים א'תתלב.66)פרש"י ע' שם ו.67)אוה"ת מב, (המו"ל).68)מקץ המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚnL"וה"רגל ה"ראש" בין וחיבור קשר נוצר וכאשר ∆≈»¿»¿ƒ¿«¿»

ב"רגל", גם מאיר שבנשמה, העליונה הבחינה ה"ראש", אזי שבנשמה

שבנשמה  התחתונה e˙kM·הבחינה  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הציווי 63. בהמשך ¿∆««∆»
השקל  מחצית עלֿידי ישראל בני מנין ‰ÌÈ„e˜t,על ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈««¿ƒ

‡˙È‡Â זה פסוק על מובא ¿ƒ»
ÈÓÏLe¯Èa64¯·Úc Ïk ƒ«¿ƒ»¿»«

,‡ÓÈa סוף בים שעבר מי כל ¿«»
השקל) מחצית לתת Èkƒ(צריך

‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ»¿ƒ«»¿»
Ï"pk) ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»««
במי  מכוסים שבים שהברואים

Úc·¯הים  Ïk ,ÔÎÏÂ ,(¿»≈»¿»«
,‡ÓÈa סוף בים שעבר מי כל ¿«»

מ"עלמא  לגילויים וזכה

B˙BÈ‰aדאתכסייא" Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa שהוא ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

דאתכסיא  מעלמא נמוכה בדרגה

שבו  הנבראים של (והקשר

ולא  נראה לא חיותם למקור

זאת בכל ‡ˆBÏניכר), CLÓƒ¿»∆¿
˙e‡ÈˆÓa Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒ¿ƒ
תחושת  כל ללא מוחלט ביטול

ומציאות ‰ÈÂ'יישות ˙‡ e‡¯È)'להוי ובטל טפל ‡ˆÏהיינו BÓk ,( ƒ¿∆¬»»¿≈∆
ÌiaL ÌÈ‚c חיותם למקור לחלוטין eb„ÈÂהבטלים Le¯Ùa Ï"pk) »ƒ∆«»««¿≈¿ƒ¿

ı¯‡‰ ·¯˜a ·B¯Ï עלמא ב"ארץ", שגם הוא הברכה תוכן אשר »¿∆∆»»∆

דאתכסיא  בעלמא כמו התגלות תהי' NÚ‰דאתגליא, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¿«¿≈∆«¬∆
,˙BÓÏ Bk¯cL ˙‡) Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a ¯tÒn‰ ÔÈÚ Ìb"את" «ƒ¿««ƒ¿»»…∆»»∆∆«¿ƒ¿

ובטל  טפל מעלה),לשון אלא חסרון לא הוא שהמספר «∆eLwL¯כך
.Ï"pk ,¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«≈ƒ¿»««

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ1 ¿∆««∆»
המניין  על הציווי בתחילת

אשר  השקל, מחצית באמצעות

כזה באופ  Ì‰aן ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆
eÈ‰Â ,Ì˙B‡ „˜Ùa Û‚∆∆ƒ¿…»¿«¿
,‰˜„v‰ ˙È˙ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»»
ולא  יזיק לא המניין זו, שבזכות

חסֿושלום  למגיפה ¿BÓkיגרום
·e˙kL63'B‚ ezÈ ‰Ê ∆»∆ƒ¿

‚B',לצדקה  Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הצדקה בזכות ∆«¿≈∆

Ú¯‰ ÔÈÚ ËÏLz ‡Ï…ƒ¿…«ƒ»«
ÔÈna65,ÛÒBÈa BÓÎe , «ƒ¿»¿¿≈

‡ËÏL ‡lL CÎÏ ‰ÎfL∆»»¿»∆…»¿»
,‡LÈa ‡ÈÚ dÈa שלא ≈≈»ƒ»

הרע  עין בו ≈¿»È„ÈŒÏÚשלטה
‰˜„v‰ ÔÈÚ66‰È‰L ƒ¿««¿»»∆»»

¯ÈaLn‰67ÌÚ ÏÎÏ ««¿ƒ¿»«
ı¯‡‰68 אף ישראל, בני במניין גם וכך הרעב בימי כולם את ופרנס וכלכל »»∆

בו  יהי' לא השקל מחצית של הצדקה בזכות הרי המספר, עניין את בו שיש
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביהם מג' י"ג וי"ד שבט, ובינתים בטח קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.

ומוסגר פה מכתבי להמשתתפים בההתועדות דיום ההילולא. ואל בינתו אשען באיזה אופן למסור 

להפצת  בהנוגע  ובעיקר  ברמז,  באלו הדברים שנזכרו בהמכתב  לתוספת הסברה  זה  לנצל  והעיקר  להם, 

יעזור שכל זה יעשה מתוך הרחבת  ב... ובמילוי שליחותם הק' בכלל באופן הכי טוב. והשי"ת  המעינות 

הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ע"ד כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן



יד

.c"qa.e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy
מוגה  בלתי

תשא ‡. (בפרשת שקלים פרשת בתורה קוראים זה הש"ק זכר 1ביום גו'"), השקל מחצית גו' יתנו "זה :
תרומת 2למקדש  ותיתרם בעונתן שקליהן את ישראל שיביאו "כדי השקלים", על משמיעין באדר "באחד כי, ,

בניסן" באחד בזמנה, החדשה מן ציבור) קרבנות לוקחין (שממנה בשבת 3הלשכה שקלים פרשת קורין ולכן ,
אדר  ר"ח שלפני בשבת או אדר, ר"ח חל יומין"4שבו כולהו מתברכין ש"מיני' כולל 5, הבא, השבוע ימי כל ,

ד  א' יום רק שזהו [ואף אדר ר"ח מיד בא השבת ליום שבסמיכות זו, שנה בקביעות ובפרט אדר, (ל'ר"ח ר"ח
א' יום גם שייך לארץ, ובחוץ הגלות בזמן ובפרט ענינים, בכמה הרי שני, ביום חל באדר אחד ואילו שבט),

באדר. לאחד שייך זה, הש"ק שיום בודאי הרי וכיו"ב], לתפלות בנוגע  כמו הבא, לחודש דר"ח

ונעשים" נזכרים האלה "הימים הנה אדר, ר"ח לפני שקלים פרשת קריאת האריז"ל 6וע"י בכתבי וכמבואר ,7,
חוזרות  קיים, הי' שביהמ"ק בזמן נמשכות שהיו ההמשכות שכל - "נעשים" אזי כדבעי, "נזכרים" שכאשר

עתה. גם ונמשכות

חרב, ביהמ"ק כאשר עכשיו, ואילו בביהמ"ק, הקרבנות הקרבת עבור היתה השקל מחצית שנתינת ואע"פ
ידוע  הרי - הקרבנות הקרבת ענין שייך הגויים 8לא של השליטה שכן, בגשמיות. רק הוא החורבן ענין שכל

עולמים. ולעולמי לעד ביהמ"ק קיים עתה גם הנה הענינים, ברוחניות ואילו הדברים, גשמיות על רק היא

הצדקה:·. ענין גם בו יש הקרבנות, לענין שייכותו על שנוסף - השקל מחצית בנתינת ענין ועוד
בגמרא  בצדקה 9מצינו מחשבין "אין ולדוגמא: השקל, מחצית מנתינת לצדקה בנוגע ענינים כמה שלמדים

. צדקה גבאי שנאמר עם כי 10. המלאכה לעושי לתת ידם על הכסף את יתנו אשר האנשים את יחשבו ולא
השקל. מחצית לנתינת בנוגע שקלים דפרשת בהפטרה שנאמר פסוק שזהו עושים", הם באמונה

בגמרא  איתא בשו"ע 9וכן להלכה בשנה,11(והובא השקל שלישית מלתת עצמו אדם ימנע אל "לעולם :(
ובתוס'12שנאמר  אלקינו", בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו לתת מצות עלינו דהאי 13והעמדנו "ואע"ג :

צדקה". כ"ש הבית, בדק דהיינו כתיב, אלקינו בית גבי קרא

הפשט  לפרש רש"י של ענינו והרי מאומה, זה על מפרש אינו שרש"י התורה 14ולהעיר, על בפירושו כמו ,
מקרא" של "פשוטו ,15שהוא

בעיקר - הוא הגמרא לימוד שהרי התורה, על פירושו כמו ממש הפשט ע"ד אינו הגמרא על שפירושו ואף
הוא התוס' לפירוש בערך רש"י פירוש הרי כו', והדרוש ההלכה חלק hytdע"ד שבכל וכידוע הגמרא. דברי של

מעשה" לידי ש"מביא הוא הלימוד ענין כי, שבתורה, וסוד דרוש רמז דפשט הענינים ד' כלולים ,16שבתורה
המצוות  כל כלולות מצוה בכל הנה המצוות שבמעשה שבתורה 17וכשם וענין חלק כל התורה, בלימוד גם כך ,

בתוספתא  שמצינו ועד התורה, ועניני חלקי כל את אחד"18כולל ענין התורה -ש"כל

לצדקה. שייך השקל דמחצית שהענין מאליו ומובן הפשוט דבר זה הרי רש"י שלדעת ועכצ"ל,

משפטים:‚. פרשת - קרואים) שבעה קוראים (שבה השבוע פרשת עם גם קשור זה וענין
נאמר  משפטים צדקה,19בפרשת של ענין גם שהיא חסדים, גמילות ענין שזהו עמי", את תלוה כסף "אם :
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תשא.1) ר"פ
(בסופה).2) קה מצוה חינוך
שקלים.3) ריש
ס"אֿה.4) סתרפ"ה או"ח טושו"ע ה"כ. פי"ג תפלה הל' רמב"ם
א.5) פח, ב. סג, זח"ב
כח.6) ט, אסתר
דוד 7) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
וש"נ.8) .153 ע' ח"מ התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
א.9) ט, ב"ב

טז.10) יב, מלכיםֿב

ס"ב.11) סרמ"ט יו"ד
שם.12) תשא רמב"ן וראה לג. יו"ד, נחמי'
שם.13) ב"ב ― שנאמר ד"ה
בתחלתו.14) כו' רש"י כללי מלאכי יד ראה
ועוד.15) ח. ג, בראשית פרש"י
וש"נ.16) ב. מ, קידושין
וש"נ.17) .51 ס"ע חמ"ו התוועדויות ― מנחם תורת ראה
חל"ח 18) התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה ספ"ז. סנהדרין

וש"נ. .328 ע' ריש
כד.19) כב,

e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

בגמרא  כדאיתא חסדים 20ואדרבה, שגמילות הכוונה אין והרי הצדקה", מן יותר חסדים גמילות "גדולה :
שהובא  הקרבנות", מכל יותר צדקה העושה "גדול (כמו לצדקה שייך שאינו אחר ענין הוא מצדקה) (שגדולה

י  נעלה הו"ע חסדים שגמילות אלא בגמרא), סוגיא מדברי באותה כמובן סתם, מצדקה למעלה גופא, בצדקה ותר
ישראל 21הרמב"ם  ביד המחזיק זה ממנה למעלה שאין גדולה מעלה מזו, למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

כו'". הלואה או מתנה לו ונותן ָשמך

זאת: ועוד

נאמר  משפטים (כמו 22בפרשת חסד עשיית של ענין שזהו עמו", תעזוב עזוב וגו' שונאך חמור תראה "כי :
צדקה).

להדעה  הנה - גופא לבניֿאדם,23ובזה רק לא (צדקה) חסד של ענין זה הרי דאורייתא, בעליֿחיים שצער
ולהדעה  נכרי; של בבהמה גם ושייך לבעליֿחיים, גם שיתבאר 23אלא [וכפי דאורייתא לאו בעליֿחיים שצער

ישראל  של בבהמה רק ושייך רש"י], פירוש של המשמעות גם שזוהי (ס"ח) גם 24לקמן הוא כן מדרבנן [ורק
שלום  דרכי מפני נכרי, של בניֿאדם.25בבהמה לגבי רק (צדקה) חסד של ענין זה הרי - [

שבנתינת  כיון שקלים, לפרשת השייכות וזוהי הצדקה, ענין אודות מדובר משפטים בפרשת שגם ונמצא,
כנ"ל. הצדקה, ענין גם יש השקל מחצית

זמן,„. ובאותו מקום באותו הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם "ליתן למנהג בנוגע לבאר יש עפ"ז
בפרשה  תרומה כתיב פעמים ששלשה ומאחר באדר, נותנין שהיו השקל למחצית ג'"26זכר ליתן יש ,27,

לפורים - במיוחד שייך זה הגמרא 28וענין מדברי כמובן שעתיד 29, העולם והי' שאמר מי לפני וידוע "גלוי
דתנן  והיינו לשקליו, שקליהן הקדים לפיכך ישראל, על שקלים לשקול השקלים"3המן על משמיעין באדר  -באחד

מובן: אינו דלכאורה

קדשים  כמקריב נראה יהי' שלא כדי לקרבנות, שדומים דברים לעשות שלא להזהר צריך הזה שבזמן ידוע
"פורים 30בחוץ  לגאולה", גאולה (ד"מיסמך הפסח בחג הסדר לעריכת בנוגע נשיאנו רבינו הורה זה ומטעם .

מצואר31לפסח" חלק אלא) ממש, זרוע (לא לקחת נוהגין "זרוע" שבשביל ,(ser ולא המזבח, על קרב שאינו ,
דמיון  כל יהא שלא הרחקה מטעם - זה וכל ה"זרוע", עצמות מעל הבשר כל כמעט  להסיר שיש אלא עוד

פסח  .32לקרבן

בשעה  בה - באדר" נותנין שהיו השקל למחצית "זכר השקל, מחצית עתה ליתן חוששים לא למה ועפ"ז:
הקרבנות?! הקרבת עבור היתה השקל מחצית שנתינת

כלל. לחשש מקום שאין שפיר אתי - צדקה של ענין גם יש השקל מחצית שבנתינת לעיל, האמור ע"פ אך

ועוד: זאת

בביהמ"ק  הקרבנות הקרבת בשביל בזה ישתמשו שאכן באופן להיות יכולה הזה בזמן השקל מחצית נתינת
תשמעו" בקולו -"אם "היום" להיות יכולה משיח ביאת שהרי ממש, בהפצת 33בפועל העסק ע"י  ובפרט ,

דהבעש"ט  באגה"ק כמ"ש חוצה, להתעכב 34המעיינות רשות לו אין שאז ומובן, משיח, ביאת פועלים שעי"ז
אחד  רגע הגאולה"35אפילו "חודש ניסן, ר"ח עד הרי שכן, וכיון עבור 36, השקל במחצית להשתמש כבר יוכלו ,

משמים" ויבוא יגלה הוא ומשוכלל ש"בנוי השלישי, בביהמ"ק הקרבנות ממש.37הקרבת דידן בעגלא ,
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ב.20) מט, סוכה
ה"ז.21) פ"י עניים מתנות הל'
ה.22) כג,
ב.23) לב, ב"מ
(24.16 הערה 127 ע' חכ"א לקו"ש ראה
מהֿמו.25) אות פ"ה מ"ע חרדים ספר ראה
טו.26) ל, תשא פרש"י ראה
רסתרצ"ד.27) או"ח רמ"א
ה"ד.28) פכ"א סופרים מס' גם ראה
ב.29) יג, מגילה

וש"נ.30) רסתר"ה. רסתס"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ובפרש"י.31) סע"ב ו, שם
עםרא 32) הגש"פ .93 ע' תש"ב סה"ש ומנהגים ה טעמים לקוטי

"הזרוע"). (פיסקא ו קל.ע' ע' ח"ב אג"ק
א.33) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
ובכ"מ.34) בתחלתו. כש"ט
ח"ג 35) התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה שם. סנהדרין ראה
.49 ע'
יא.36) פט"ו, שמו"ר
ועוד.37) סע"א. מא, סוכה ― ותוס' פרש"י
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בגמרא  כדאיתא חסדים 20ואדרבה, שגמילות הכוונה אין והרי הצדקה", מן יותר חסדים גמילות "גדולה :
שהובא  הקרבנות", מכל יותר צדקה העושה "גדול (כמו לצדקה שייך שאינו אחר ענין הוא מצדקה) (שגדולה

י  נעלה הו"ע חסדים שגמילות אלא בגמרא), סוגיא מדברי באותה כמובן סתם, מצדקה למעלה גופא, בצדקה ותר
ישראל 21הרמב"ם  ביד המחזיק זה ממנה למעלה שאין גדולה מעלה מזו, למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

כו'". הלואה או מתנה לו ונותן ָשמך

זאת: ועוד

נאמר  משפטים (כמו 22בפרשת חסד עשיית של ענין שזהו עמו", תעזוב עזוב וגו' שונאך חמור תראה "כי :
צדקה).

להדעה  הנה - גופא לבניֿאדם,23ובזה רק לא (צדקה) חסד של ענין זה הרי דאורייתא, בעליֿחיים שצער
ולהדעה  נכרי; של בבהמה גם ושייך לבעליֿחיים, גם שיתבאר 23אלא [וכפי דאורייתא לאו בעליֿחיים שצער

ישראל  של בבהמה רק ושייך רש"י], פירוש של המשמעות גם שזוהי (ס"ח) גם 24לקמן הוא כן מדרבנן [ורק
שלום  דרכי מפני נכרי, של בניֿאדם.25בבהמה לגבי רק (צדקה) חסד של ענין זה הרי - [

שבנתינת  כיון שקלים, לפרשת השייכות וזוהי הצדקה, ענין אודות מדובר משפטים בפרשת שגם ונמצא,
כנ"ל. הצדקה, ענין גם יש השקל מחצית

זמן,„. ובאותו מקום באותו הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם "ליתן למנהג בנוגע לבאר יש עפ"ז
בפרשה  תרומה כתיב פעמים ששלשה ומאחר באדר, נותנין שהיו השקל למחצית ג'"26זכר ליתן יש ,27,

לפורים - במיוחד שייך זה הגמרא 28וענין מדברי כמובן שעתיד 29, העולם והי' שאמר מי לפני וידוע "גלוי
דתנן  והיינו לשקליו, שקליהן הקדים לפיכך ישראל, על שקלים לשקול השקלים"3המן על משמיעין באדר  -באחד

מובן: אינו דלכאורה

קדשים  כמקריב נראה יהי' שלא כדי לקרבנות, שדומים דברים לעשות שלא להזהר צריך הזה שבזמן ידוע
"פורים 30בחוץ  לגאולה", גאולה (ד"מיסמך הפסח בחג הסדר לעריכת בנוגע נשיאנו רבינו הורה זה ומטעם .

מצואר31לפסח" חלק אלא) ממש, זרוע (לא לקחת נוהגין "זרוע" שבשביל ,(ser ולא המזבח, על קרב שאינו ,
דמיון  כל יהא שלא הרחקה מטעם - זה וכל ה"זרוע", עצמות מעל הבשר כל כמעט  להסיר שיש אלא עוד

פסח  .32לקרבן

בשעה  בה - באדר" נותנין שהיו השקל למחצית "זכר השקל, מחצית עתה ליתן חוששים לא למה ועפ"ז:
הקרבנות?! הקרבת עבור היתה השקל מחצית שנתינת

כלל. לחשש מקום שאין שפיר אתי - צדקה של ענין גם יש השקל מחצית שבנתינת לעיל, האמור ע"פ אך

ועוד: זאת

בביהמ"ק  הקרבנות הקרבת בשביל בזה ישתמשו שאכן באופן להיות יכולה הזה בזמן השקל מחצית נתינת
תשמעו" בקולו -"אם "היום" להיות יכולה משיח ביאת שהרי ממש, בהפצת 33בפועל העסק ע"י  ובפרט ,

דהבעש"ט  באגה"ק כמ"ש חוצה, להתעכב 34המעיינות רשות לו אין שאז ומובן, משיח, ביאת פועלים שעי"ז
אחד  רגע הגאולה"35אפילו "חודש ניסן, ר"ח עד הרי שכן, וכיון עבור 36, השקל במחצית להשתמש כבר יוכלו ,

משמים" ויבוא יגלה הוא ומשוכלל ש"בנוי השלישי, בביהמ"ק הקרבנות ממש.37הקרבת דידן בעגלא ,
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ה.22) כג,
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(24.16 הערה 127 ע' חכ"א לקו"ש ראה
מהֿמו.25) אות פ"ה מ"ע חרדים ספר ראה
טו.26) ל, תשא פרש"י ראה
רסתרצ"ד.27) או"ח רמ"א
ה"ד.28) פכ"א סופרים מס' גם ראה
ב.29) יג, מגילה

וש"נ.30) רסתר"ה. רסתס"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ובפרש"י.31) סע"ב ו, שם
עםרא 32) הגש"פ .93 ע' תש"ב סה"ש ומנהגים ה טעמים לקוטי

"הזרוע"). (פיסקא ו קל.ע' ע' ח"ב אג"ק
א.33) צח, סנהדרין וראה ז. צה, תהלים
ובכ"מ.34) בתחלתו. כש"ט
ח"ג 35) התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה שם. סנהדרין ראה
.49 ע'
יא.36) פט"ו, שמו"ר
ועוד.37) סע"א. מא, סוכה ― ותוס' פרש"י
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***

כל ‰. כללות שהיא צדקה, של ענין שזהו שונאך", חמור תראה "כי בענין (ס"ג) לעיל להאמור בהמשך
בתניא 38המצוות  (כמבואר סתם מצוה בשם נקראת ולכן זה,39, פסוק על הבעש"ט תורת על גם להתעכב יש - (

כללית  הוראה) היא זו תורה הנה לזה, ונוסף לפועל, בנוגע הוראות שהם הבעש"ט תורות (ככל הוראה שהיא
לקונו. האדם בעבודת

בכתבי 40ובהקדמה  המבואר ע"פ שהתנהגו שלפנ"ז הדורות לגבי הבעש"ט של חידוש ישנו זו שבתורה -
חכמה  ראשית ללמוד שנהגו הזקן רבינו של חסידים שהיו (ולהעיר, וכיו"ב חכמה ראשית ורבינו 41האריז"ל, ,

בלקו"ת  עצמו ובא 42הזקן וסיגופים, תעניות של באופן העבודה עיקר היתה שלפנ"ז שבדורות הר"ח), את מביא
בשמחה" ה' את "עבדו בשמחה, להיות צריכה העבודה שעיקר וחידש הג 43הבעש"ט שבירת של באופן ולא וף,,

העבודה שתהי' - אדרבה הגוף.mrאלא

אלא בשמחה, העבודה ענין הי' הבעש"ט שלפני בדורות גם תעניות xwiry[כלומר: ע"י היתה העבודה
גילה הבעש"ט ואילו בשמחה; העבודה היתה מיוחדים וזמנים בעתים ורק העבודה xwirdyוסיגופים, היא

וסיגופים. תעניות של ענין להיות צריך לזמן מזמן ורק בשמחה,

עובדין  מארי וגם  במצוות, עוסקים תורה מארי שגם - טבין עובדין למארי תורה מארי שבין החילוק וע"ד
בנוגע רק הוא ביניהם והחילוק תורה, לומדים ].44העבודה xwirlטבין

דנא, מקדמת כבר ישנו זה שפסוק [דאף וגו'" חמור תראה "כי בפסוק הבעש"ט ביאר - בעבודה זו ודרך
מסיני  למשה נאמר שכבר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל כמו זה ועד"ז 45הרי בהעלם, הי' אז שעד אלא ,

הדברים  נדפסו וכבר זאת], וגילה - ותיק תלמיד - הבעש"ט ובא הזמן שהגיע עד בהעלם הי' זה שענין בנדו"ד,
נשיאנו  רבינו שסיפר מה דורות 46ע"פ לדורי הוא שבדפוס שדבר הצ"צ פתגם ידוע והרי ,47.

.Â:הבעש"ט תורת וזוהי
שונא  שהוא - "שונאך" - תראה הגוף, שהוא שלך בהחומר טוב בעיון תסתכל כאשר - חמור" תראה "כי

הנשמ  ורוחניות.את לאלקות המתגעגעת ה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם עצמו.48[ובהקדם מעלות לידע צריך כך עצמו, חסרונות לידע שצריך שכשם ,

אצל  שהרי והרוחניות, הנשמה - היא שלו שהעצמיות יודע ה"ה שלו, בהמציאות מתבונן יהודי כאשר ולכן,
הנשמה  היא מציאותו עיקר וכמשנת"ל 49צדיק, באגה"ק 50, הזקן רבינו לדברי חיים 51בנוגע אינם הצדיק ש"חיי

צדיקים" כולם ש"עמך וכיון ואהבה", ויראה אמונה שהם רוחניים, חיים אם כי המהות 52בשרים, עיקר הרי ,
כו', הגילוי באופן חילוקים יש הבהמית, ונפש בגוף ההתלבשות שלאחרי (אלא, רוחניות אלא אינה יהודי של

רוחניות). אלא אינה יהודי כל של מהותו עצם אבל

למטה" היא היורדת הבהמה ש"רוח הבהמית, נפש (וכן הגוף הרי שכן, "שונא 53וכיון הוא (j את ששונא ,"
לב), פרק בתניא הזקן רבינו (כלשון טפלה" "נפשם אזי עיקר" "גופם כאשר כי, הנשמה, שהיא שלך, העצמיות

הטפל  בטל  העיקר  כשבטל הנה תורה , למציאות,54וע"פ  הגוף אצל נחשבת אינה עצמה מצד  שהנשמה כך, ,
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ובכ"מ.38) ג. כג, ראה פ' לקו"ת
ב).39) (מח, פל"ז
ואילך.40) 107 ע' חי"ז התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
(41.1195 ע' ח"ד תשמ"ו) (כפ"ח אדה"ז התולדות ספר ראה

ועוד. .150 ע' ה'ש"ת קיץ .184 ע' תרצ"ז סה"ש גם וראה
לקו"ת.42) שבסו"ס ספרים" שמות ב"מפתח כנסמן
ב.43) ק, תהלים
א).44) (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה

ועוד.45) רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן

ע'46) תש"ד (סה"מ תש"ד משפטים דש"פ גו' תראה כי רד"ה
וראה  .(66 ע' תש"א (סה"ש בסופה תש"א משפטים ש"פ שיחת .(145

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר
שפב.47) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
(48.42 ע' תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

ב"היום  (נעתק נא ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת
ס"ע  חכ"ד (אג"ק זו שנה כסלו ט"ז מכתב גם וראה חשון). כו יום"

וש"נ. לה).
א).49) (לו, רפכ"ט תניא ראה
(50― מנחם (תורת ואילך ס"ו תשכ"ו שבט יו"ד שיחת

ואילך). 23 ס"ע חמ"ו התוועדויות
ב).51) (קמו, לסז"ך ביאור

חלק.52) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
כא.53) ג, קהלת
מ"ט.54) פי"ט כלים

e"kyz'd ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

הנשמה. את 'גורס' אינו הגוף ולכן

מתיקון  שלמעלה מתהו הוא שרשו שהרי מהנשמה, למעלה הוא הגוף ששרש שאף - בזה ולכן,55והענין ,
היעוד  כשיקויים לבוא, תהי'56לעתיד שהנשמה ועד מהנשמה, למעלה הגוף יהי' גבר", תסובב ניזונית "נקבה

הגוף  להרגש 57מן ועד כו', והפירוד הישות הרגש בו שיש ומצב  במעמד הגוף נמצא עכשיו, אעפ"כ, אבל ,
ואינו  מעצמותו הוא "שמציאותו האמיתי, מהיש שנלקח כיון שרשו, מצד אמנם שזהו - מעצמותו שמציאותו

ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה אעפ"כ,58עלול אבל מעצמותו, שמציאותו הנברא היש אצל גם נרגש זה ומצד ,
של ענין זה הרי הנברא, היש אצל שנרגש cexiteכפי zeyi את ששונא ומצב במעמד הגוף נמצא שכן, וכיון .

הנשמה].

להיות  צריך זה [ובשביל תומ"צ ע"י שיזדכך להגוף הקב"ה שנתן - משאו" תחת "רובץ - שהוא תראה ועוד
למשאוי" וכחמור לעול לו 59"כשור לעשות היא בזה העיקרית שהנקודה עליו, שהוטלה השליחות את למלא ,

בתחתונים  דירה למשכן 60ית' קרשים - העולם משקר לעשות ל"קרש", ה"שקר" הפיכת ע"י מתעצל 61, והגוף ,[
בקיומם.

צדיק" "תהי השבועה את לקיים משתדל שאינו בלבד זו שלא צדיק,62[והיינו, להיות זוכה אדם כל ש"אין ,
רשע" תהי "אל לשבועה בנוגע גם אלא כו'", כך כל בזה הבחירה משפט לאדם משפט 62ואין "שבזה עכ"פ,

בתניא  הזקן רבינו שמבאר (כפי כו'" אדם לכל נתונה והרשות ל 63הבחירה בנוגע מדובר שלא כיון דעות ), עניני
כו']. מתעצל הוא בזה גם - ממש בפועל התומ"צ לקיום בנוגע אלא כו', ומדות

וחדלת  משאו תחת רובץ חמורו תראה "שמא רש"י: (כפירוש לו" מעזוב "וחדלת - בלבבך יעלה ואולי
שהגוף  (דכיון החומריות את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו, לקיים שיוכל - בתמי'") לו, מעזוב
- עמו" תעזוב "עזוב - אם כי התורה, אור ישכון הדרך בזו לא הנה - לשברו) יש לעבודה, מפריע החומרי

בסיגופים. לשברו ולא ולזככו, הגוף את לברר

" מצד הוא זה בזו `xe[וענין ש"לא סיגופים, ע"י החומריות שבירת של הדרך משלילת  כמובן - התורה"
ע"י  אבל בשר, לעיני שנראה כפי הדבר, חיצוניות את רק רואים ה"אור", ללא כי, - התורה" אור ישכון הדרך

את רואים sebdה"אור" zlrn מארז"ל (ע"ד למטה התורה ניתנה בשבילו שרק למטה:64- התורה לנתינת בנוגע
. ירדתם -"למצרים אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו, אל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכדברי ביניכם"), יש יצה"ר .

ומצוות  תורה הרבה כך כל שפכו שבשבילה - ידו על דוקא,65בהראותו הגוף עם העבודה להיות צריכה ולכך ,
ולזככו]. לבררו

תורה  גם היא בתורה קס"ד והרי הגוף, את לשבור שצריך לו", מעזוב "וחדלת בתורה קס"ד שיש -66וכיון
תעזוב  ד"עזוב הפירוש את גילה הבעש"ט אבל וסיגופים, תעניות ע"י הגוף את לשבור עבודה סדר פעם הי' לכן

הגוף. וזיכוך בירור של באופן להיות  צריכה שהעבודה עמו",

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם כידוע הזקן, רבינו ע"י יותר עוד ניתוסף זה כיצד 67[ובענין הראה שהבעש"ט ,
jixvכיצד הראה חב"ד, חסידות תורת ע"י הזקן, ורבינו העבודה, סדר אחד ekilלהיות כל בעבודת הדבר להיות

מישראל].

.Ê הנהגת כי להבין, יוכלו פשוטים אנשים שגם כך, פשוט, באופן תורותיו אומר הי' שהבעש"ט ידוע והנה
הי' - התגלותו קודם הפשוטים: האנשים את לקרב היתה - התגלותו לאחר והן התגלותו קודם הן - הבעש"ט
הי' התגלותו לאחר וגם וכו', אל"ףֿבי"ת ישראל ילדי ומלמד כו', עמהם ומדבר פשוטים אנשים בין מסתובב

אליהם. גם המובן בסגנון תורות אמירת ע"י הפשוטים האנשים את מקרב
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ב.59) ה, ע"ז
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ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
ואילך.61) 119 ע' תש"י סה"מ ראה

ב.62) ל, נדה
פי"ד.63)
ואילך.64) סע"ב פח, שבת
רש 65) ― מנחם תורת וש"נ.ראה רנט. ס"ע היומן ימת
תש"ב 66) סה"ש קלג. ע' ריש ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

.279 ע' חמ"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה .125 ע' ריש
וש"נ.

וש"נ.67) .190 ע' ח"א התוועדויות ― מנחם תורת ראה
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הנשמה. את 'גורס' אינו הגוף ולכן

מתיקון  שלמעלה מתהו הוא שרשו שהרי מהנשמה, למעלה הוא הגוף ששרש שאף - בזה ולכן,55והענין ,
היעוד  כשיקויים לבוא, תהי'56לעתיד שהנשמה ועד מהנשמה, למעלה הגוף יהי' גבר", תסובב ניזונית "נקבה

הגוף  להרגש 57מן ועד כו', והפירוד הישות הרגש בו שיש ומצב  במעמד הגוף נמצא עכשיו, אעפ"כ, אבל ,
ואינו  מעצמותו הוא "שמציאותו האמיתי, מהיש שנלקח כיון שרשו, מצד אמנם שזהו - מעצמותו שמציאותו

ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה אעפ"כ,58עלול אבל מעצמותו, שמציאותו הנברא היש אצל גם נרגש זה ומצד ,
של ענין זה הרי הנברא, היש אצל שנרגש cexiteכפי zeyi את ששונא ומצב במעמד הגוף נמצא שכן, וכיון .

הנשמה].

להיות  צריך זה [ובשביל תומ"צ ע"י שיזדכך להגוף הקב"ה שנתן - משאו" תחת "רובץ - שהוא תראה ועוד
למשאוי" וכחמור לעול לו 59"כשור לעשות היא בזה העיקרית שהנקודה עליו, שהוטלה השליחות את למלא ,

בתחתונים  דירה למשכן 60ית' קרשים - העולם משקר לעשות ל"קרש", ה"שקר" הפיכת ע"י מתעצל 61, והגוף ,[
בקיומם.

צדיק" "תהי השבועה את לקיים משתדל שאינו בלבד זו שלא צדיק,62[והיינו, להיות זוכה אדם כל ש"אין ,
רשע" תהי "אל לשבועה בנוגע גם אלא כו'", כך כל בזה הבחירה משפט לאדם משפט 62ואין "שבזה עכ"פ,

בתניא  הזקן רבינו שמבאר (כפי כו'" אדם לכל נתונה והרשות ל 63הבחירה בנוגע מדובר שלא כיון דעות ), עניני
כו']. מתעצל הוא בזה גם - ממש בפועל התומ"צ לקיום בנוגע אלא כו', ומדות

וחדלת  משאו תחת רובץ חמורו תראה "שמא רש"י: (כפירוש לו" מעזוב "וחדלת - בלבבך יעלה ואולי
שהגוף  (דכיון החומריות את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו, לקיים שיוכל - בתמי'") לו, מעזוב
- עמו" תעזוב "עזוב - אם כי התורה, אור ישכון הדרך בזו לא הנה - לשברו) יש לעבודה, מפריע החומרי

בסיגופים. לשברו ולא ולזככו, הגוף את לברר

" מצד הוא זה בזו `xe[וענין ש"לא סיגופים, ע"י החומריות שבירת של הדרך משלילת  כמובן - התורה"
ע"י  אבל בשר, לעיני שנראה כפי הדבר, חיצוניות את רק רואים ה"אור", ללא כי, - התורה" אור ישכון הדרך

את רואים sebdה"אור" zlrn מארז"ל (ע"ד למטה התורה ניתנה בשבילו שרק למטה:64- התורה לנתינת בנוגע
. ירדתם -"למצרים אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו, אל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכדברי ביניכם"), יש יצה"ר .

ומצוות  תורה הרבה כך כל שפכו שבשבילה - ידו על דוקא,65בהראותו הגוף עם העבודה להיות צריכה ולכך ,
ולזככו]. לבררו

תורה  גם היא בתורה קס"ד והרי הגוף, את לשבור שצריך לו", מעזוב "וחדלת בתורה קס"ד שיש -66וכיון
תעזוב  ד"עזוב הפירוש את גילה הבעש"ט אבל וסיגופים, תעניות ע"י הגוף את לשבור עבודה סדר פעם הי' לכן

הגוף. וזיכוך בירור של באופן להיות  צריכה שהעבודה עמו",

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם כידוע הזקן, רבינו ע"י יותר עוד ניתוסף זה כיצד 67[ובענין הראה שהבעש"ט ,
jixvכיצד הראה חב"ד, חסידות תורת ע"י הזקן, ורבינו העבודה, סדר אחד ekilלהיות כל בעבודת הדבר להיות

מישראל].

.Ê הנהגת כי להבין, יוכלו פשוטים אנשים שגם כך, פשוט, באופן תורותיו אומר הי' שהבעש"ט ידוע והנה
הי' - התגלותו קודם הפשוטים: האנשים את לקרב היתה - התגלותו לאחר והן התגלותו קודם הן - הבעש"ט
הי' התגלותו לאחר וגם וכו', אל"ףֿבי"ת ישראל ילדי ומלמד כו', עמהם ומדבר פשוטים אנשים בין מסתובב

אליהם. גם המובן בסגנון תורות אמירת ע"י הפשוטים האנשים את מקרב
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.279 ע' חמ"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה .125 ע' ריש
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שלומדים  כפי מקרא, של פשוטו מפרש שרש"י כיון - רש"י פירוש עם הבעש"ט תורת משתווה זה ובענין
וגמרא. משנה עמהם שלומדים לפני עוד שבכתב, תורה ללמוד שמתחילים קטנים ילדים עם

תורה" של "יינה גם יש רש"י בפירוש - גיסא (בהתוועדויות 68ולאידך משנת"ל וע"ד התורה, פנימיות ,
שבט  יו"ד עם את 69הקשורות ששלח המלך כמשל תענוג", "יותר מתגלה שבהם שבתורה, לסיפורים בנוגע (

במדריגתו  אליו ונתקרב ההוא הבן כדמות ולשון כסות ששינה חכם א' "שר ע"י אליו, שב ואח"כ למרחקים בנו
הבעש"ט.70כו'" ותורות רש"י פירוש משתווים שבזה דוקא, הפשיטות בענין שיש המעלה שזוהי ,

.Á רש"י בפירוש .71הביאור דלמא בלשון משמש כי "הרי וגו'", שונאך חמור תראה "כי פתרונו,, וכה .
עמו" תעזב עזב בתמי', לו, מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ חמורו תראה "כיוצא 72שמא לדבר: דוגמא ומביא ,

וגו' ממני האלה הגוים רבים בלבבך תאמר כי דרשו 73בו כך ומדרשו מהם. תירא לא בתמי', כן, תאמר שמא ,
או  וחדלת, כבודו לפי ואינו זקן כיצד, הא עוזר, שאתה ופעמים חודל שאתה פעמים וחדלת, תראה כי רבותינו

וחדלת" ישראל של ומשאו נכרי ,74בהמת
-. "שמא לשלול הכתוב הוצרך מדוע מובן: אינו שלפנ"ז .דלכאורה בפסוק שולל שאינו (וכמו ,75וחדלת"

שגם אף לו", תשיבנו "אויבך""השב אודות מדובר בא76שם שבזה "מדרשו", רש"י מוסיף ולכן ללמד ), הכתוב
היתר יורה שלא להזהיר צריך ולכן חודל", שאתה שלפעמים ש"פעמים כיון הציווי, את לקיים שלא לעצמו

לאו בע"ח שצער מפני או כבודו", לפי ואינו "זקן - האדם כבוד מצד אם פריקה, חיוב "בהמת נדחה - דאורייתא
ולא זה, בפסוק רק (ששייך ישראל" של ומשאו "הי'נכרי משמיט ורש"י אבידה); השבת גבי הקודם בפסוק

הקברות" לגמרי 77בבית רגיל בלתי מקרה שזהו כיון כהן.78- דטומאת החומר מצד היא הפטור סיבת וגם ,

אדה"ז  בשו"ע שנזכרו הסוגים שני כנגד מכוונות רש"י שבפירוש הדוגמאות שב' - הענינים 79ובפנימיות

תענית  להיתר ממשלת 80בנוגע תחת הם ונה"ב הגוף החטא, בשעת (כי, ישראל" של ומשאו נכרי "בהמת :
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ב"היום68) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז שבט יום"סה"ש ).כט
מנחם 69) (תורת ס"ג תשכ"ו בשבט ט"ו בשלח, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(83 ע' חמ"ו התוועדויות ―
סקמ"ד.70) כש"ט
בבתֿשחוק,71) שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר השיחה, בהתחלת

גוטע  די אויף זיך ("דערמאנען הטובים בזמנים להזכר ָשצריך
השנה  בתחילת שבועות כמה שבמשך לכך ביחס (כנראה צייטן")...

― רש"י פירוש על השיחות באמירת הפסק ).המו"ל הי'
חלק 72) הם עמו", תעזב "עזב לו", מעזב "וחדלת והתיבות

המדפיס  שטעה כפי עצמו, בפני ד"ה (ולא "כי" בתיבת רש"י מפירוש
לשון  זו "עזיבה רש"י דברי המשך גם וכן גדולות), באותיות וסידרם
לפרש  אפשר אי הרי עזרה", לשון זו ש"עזיבה דכיון ― וכו'" עזרה
"עזב  נאמר לאח"ז מיד שהרי לעזור, צריך שלא לו", מעזוב "וחדלת
. דלמא בלשון משמש ש"כי ועכצ"ל, לעזור, שצריך עמו", .תעזב

. תראה .שמא וחדלת ד):. (כג, שלפנ"ז בפסוק (משא"כ בתמי'" .
אויב כי " שור "וחדלת").תפגע נאמר לא שבו גו'", ך

(73" רש"י: כותב ושם ― יזֿיח. ז, כרחך עקב דלמא על לשון
דלמא  לשון הוא ש"כי" שהפירוש בגלל ― כו'" תאמר שמא הוא,
דברים, מספר הוכחה רש"י מביא שבפרשתנו (והראי', כ"כ רגיל אינו
"על  רש"י כותב לא כאן אבל כזו), דוגמא מצינו לא שלפנ"ז כיון
לשון  אינו "כי" זה, ולפירוש מדרשו, לפי לפרש שאפשר כיון כרחך",

שמא.
המשא,74) "לפרק ― עמו" תעזב "עזב לפרש מוסיף ואח"כ

רק *מלמשקל  הוא העזרה שחיוב היינו, ממנו", משאוי מליטול לי',
כו'. לביתו להחזירו לא אבל המשא, לפרק אתר, על

ד.75) כג,

של 76) האפשרות שולל עצמו שהציווי התורה, ציוויי בכל וכמו
בתניא  הזקן רבינו שמבאר וכפי ח"ו. הציווי את לקיים שלא מחשבה
רפי"ד) שם ― האדם כל מדת היא (שמדתו לבינוני בנוגע (ספי"ב)
שנזכר  מיד דעתו ומסיח ידים בשתי ש"דוחהו רע, הרהור לו שנופל
אינה  ההרהור שנפילת כך, כו'", ברצון מקבלו ואינו רע, הרהור שהוא

שהאדם כדי שעי"ז **אותו ידחה אלא שבאתכפיא, המעלה בגלל ,
כז, (תולדות הכתוב בפי' (פכ"ז) בתניא כמבואר למעלה, נח"ר נעשה
רק  לא רוח, נחת מיני שני רבים, לשון מטעמים" לי "ועשה דֿז)
אלא  חמוצים או חריפים מדברים גם אלא ומתוקים, ערבים ממאכלים

הנפש. להשיב מעדנים שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם
אם 77) כבודו": לפי ואינו מ"זקן בק"ו זאת ללמוד שאפשר ואף

― עאכו"כ הקב"ה של כבודו מפני חודל, אתה ודם בשר כבוד מפני
הי' ובודאי ההלכה, ע"ד היותה עם במכילתא, הדבר נתפרש מ"מ הרי

הפשט. ע"ד שהוא רש"י בפירוש להתפרש צריך
עם 78) או דשכבי", "יקרא עם קשור הקברות בית ובפשטות:

"מענה  ואומרים לשם שבאים ב), מו, סנהדרין (ראה דחיי" "יקרא
מגיע  איך אבל טובות; ושנים ימים לאורך חוזרים ואח"כ וכו', לשון"

משא?! טעון חמור לשם
ס"ד.79) ונפש גוף נזקי הל' חו"מ
(80. כלל גופו על רשות לאדם "אין זאת, לולי .שהרי לצערו ..

שאין  "לפי שם), אדה"ז (שו"ע משתה" או מאכל איזה במניעת אפילו
ספי"ח), סנהדרין הל' (רדב"ז הקב"ה" קנין אלא קנינו אדם של נפשו
הבחירה  ניתנה הנהגתו לאופן שבנוגע (אף פקדון בתור רק לאדם וניתן
של  קנינו שזהו וכיון יט)). ל, (נצבים בחיים" "ובחרת ― בידו
קנינו  והשגחתו, ידיעתו בין לחלק אפשר אי הקב"ה אצל הרי הקב"ה,

פשוטה. אחדות הוא הכל אלא ועצמותו,

*(i"yx lv` 'idy mebxza `qxibd itk,epiptly mebxzak `le:"waynln."
**(dklda xacl `nbec:mlern lg `l xcpdy dpeekd oi` Ð rxtnl xcp zxtda,Ð mgpn zxez mb d`x) dxtdd iabl wx `id xcpd zelgy `l`

(202 'r i"g zeiecreezd.
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נכרי" "בהמת - ישראל"81הקליפה של "משאו ה"ז ואעפ"כ (שקנה 82, ו"זקן תשובה; של תענית כנגד - (
הנפש 83חכמה  מירוק של תענית כנגד - הגוף) וזיכוך בבירור (לעסוק כבודו" לפי ואינו (84.

כתורת  - בתמי' לו" מעזוב "וחדלת - ותעניות לסיגופים מקום אין הולך, ישר אדם פשוטו, שלפי ונמצא,
צריך  שאז כו', ופגם שחטא למי מתייחס כו'", חודל שאתה "פעמים "מדרשו", ואילו הנ"ל; הבעש"ט

הבעש"ט 85להתענות  בתורת והחידוש סיגופים 86. ללא לפעול יכולים הנפש ומירוק התשובה ענין שגם ,
-ותעניות 

ואילך. 125 ע' חכ"א בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.Ë.תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È בענין מעלות" "שמונה מונה שהרמב"ם עמי", את תלוה כסף "אם בענין (ס"ג) לעיל להמוזכר בהמשך
לקח" ממי העני ידע  ולא נתן, למי (הנותן) ידע ש"לא באופן הצדקה בנתינת המעלה גם ביניהן יש - .87הצדקה

וגאוה, ישות של רגש אצלו יהי' לא נתן", למי (הנותן) ידע "לא שכאשר - בפשטות מובנת - בזה והמעלה
משא"כ  שלו, מהנתינה שהתפרנס העני נפש את שהחי' בכך להתגאות יכול שאז נתן, למי שיודע בשעה כמו

מתבייש. אינו אזי לקח", ממי העני ידע "לא וכאשר נתן; למי יודע אינו כאשר

רז"ל  שאמרו ישנם 16וכיון במצוות שישנם הענינים שכל מובן, שמזה מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול
נתן, למי יודע אינו הנותן כאשר מעלה יש התורה בלימוד שגם מובן, הרי מקורם, שהיא תורה בתלמוד גם

קיבל  ממי יודע לא יודע *והמקבל המשפיע הרב כאשר הרב : מי יודע והתלמיד ממנו, המקבל התלמיד הוא מי
התלמיד, ואילו שגידלתי", גידולים "ראו לומר וגאוה ישות של רגש הרב אצל שיהי' יתכן אזי - לו שמשפיע
יהי' לא המשפיע אצל אזי כו'", ידע "לא כאשר משא"כ המשפיע; הרב כלפי וביטול בושה של רגש אצלו יש

בושה. של רגש יהי' לא המקבל ואצל וגאוה, ישות של רגש

לאחרים,)* בלימוד רק (לא נתן" למי ידע ש"לא באופן הצדקה ענין דוגמת התורה בלימוד צ"ל שלכאורה השאלה על
בלימוד גם) שליט"א envrlאלא אדמו"ר כ"ק ענה -:

(ב  צדקה דמצות הענין נתן")כל הרי למי ידע ד"לא כולל זוז לאחר דצ"לגדרה אופני', ר' לו שאין אף לעצמו דבנותן ,

הוא. כן בת"ת משא"כ צדקה, זה אין -
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ח"ו 81) משרשו לגמרי שנפרד באופן הקברות", ב"בית לא אבל
הקברות"?! בבית לכהן "מה שהרי ―

פינחס 82) ר' של חמורו אודות חז"ל במדרשי מהמסופר ולהעיר
לאכול  רצה לא נכרי, של לרשותו ובא ממנו נגנב כאשר שגם יאיר, בן
לא  אז שגם כיון ואילך), סע"א ז, (חולין מעושרים שאינם פירות

מציאותו. נשתנתה
לב.83) יט, קדושים פרש"י
על 84) לכפר שצריך תשובה של בתענית כמו זה שאין והיינו,

עבודה חטא  ע"י כמו מאלקות נפרד נעשה ועי"ז ה', רצון על שעבר ,
ביהדותו  עודנו זו שבעבירה לו ונדמה שטות רוח בו שנכנס (אלא זרה
היתה  קלה שדעתה המנאפת אשה אפילו הרי זאת, ולולי פי"ד), (תניא
ידה  שעל בתשובה צורך ויש פכ"ד)), (שם כו' תאוותה ברוח מושלת

חדשה נעשה התשובה מציאות עם הקשורים הקרבנות מענין (כמובן
הרמב"ן  מ"ש ע"פ עולה), קרבן מביא עלי' שהעובר עשה, במצות (גם

. אדם "שיחשוב ט) א, .(ויקרא כי גופו . וישרף דמו שישפך לו ראוי .
מציאות  נעשה ובמילא, תמורה", ממנו שלקח הבורא חסד לולי
זאת  לולי וגם יותר, נעלית לדרגא להתעלות רק צריך אלא חדשה),

לפי  ואינו (זקן הכבוד בענין חסרון כמו רק אלא במהותו, חסרון אין
בלבד. התפשטות של שהו"ע כבודו),

לתענית 85) בנוגע בשו"ע הזקן רבינו של שהפס"ד מובן ועפ"ז
― הבעש"ט לתורת בסתירה אינו הנפש, למרק או תשובה בדרך
(וכידוע  הבעש"ט מדברי להיפך כותב הזקן רבינו הי' לא בודאי שהרי
בעת  לומר שנוהג עליו כשהלשינו והגאולה, למאסר בנוגע הסיפור
אפילו  נפרד להיות רצה שלא ― הבעש"ט כמו אף", "אף התפלה
ע' היומן רשימת ― מנחם תורת (ראה הבעש"ט של אחת מתנועה

וש"נ)). רד.
ביאת 86) לאחרי ועאכו"כ משיח; ביאת שלפני הדורות עבור

קי, (פסחים גדר" פורץ ― עולם של מלכו ― "שהמלך (עי"ז משיח
ראשם)" (על עולם "שמחת תהי' שאז הגלות), גדרי פריצת וש"נ), א.

אלא עולם, עד נצחי, באופן תהי' שהשמחה רק לא רגע ― שבכל
"שמחת המכזבין,עולם תורגש דנהרות ההפסק ענין (היפך "

נרגש  שכבר כיון מ"ט), פ"ח (פרה חטאת למי פסולין שמלכתחילה
ההפסק). ענין בהם

ה"ח.87) שם עניים מתנות הל'
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נכרי" "בהמת - ישראל"81הקליפה של "משאו ה"ז ואעפ"כ (שקנה 82, ו"זקן תשובה; של תענית כנגד - (
הנפש 83חכמה  מירוק של תענית כנגד - הגוף) וזיכוך בבירור (לעסוק כבודו" לפי ואינו (84.

כתורת  - בתמי' לו" מעזוב "וחדלת - ותעניות לסיגופים מקום אין הולך, ישר אדם פשוטו, שלפי ונמצא,
צריך  שאז כו', ופגם שחטא למי מתייחס כו'", חודל שאתה "פעמים "מדרשו", ואילו הנ"ל; הבעש"ט

הבעש"ט 85להתענות  בתורת והחידוש סיגופים 86. ללא לפעול יכולים הנפש ומירוק התשובה ענין שגם ,
-ותעניות 
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***

.Ë.תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È בענין מעלות" "שמונה מונה שהרמב"ם עמי", את תלוה כסף "אם בענין (ס"ג) לעיל להמוזכר בהמשך
לקח" ממי העני ידע  ולא נתן, למי (הנותן) ידע ש"לא באופן הצדקה בנתינת המעלה גם ביניהן יש - .87הצדקה

וגאוה, ישות של רגש אצלו יהי' לא נתן", למי (הנותן) ידע "לא שכאשר - בפשטות מובנת - בזה והמעלה
משא"כ  שלו, מהנתינה שהתפרנס העני נפש את שהחי' בכך להתגאות יכול שאז נתן, למי שיודע בשעה כמו

מתבייש. אינו אזי לקח", ממי העני ידע "לא וכאשר נתן; למי יודע אינו כאשר

רז"ל  שאמרו ישנם 16וכיון במצוות שישנם הענינים שכל מובן, שמזה מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול
נתן, למי יודע אינו הנותן כאשר מעלה יש התורה בלימוד שגם מובן, הרי מקורם, שהיא תורה בתלמוד גם

קיבל  ממי יודע לא יודע *והמקבל המשפיע הרב כאשר הרב : מי יודע והתלמיד ממנו, המקבל התלמיד הוא מי
התלמיד, ואילו שגידלתי", גידולים "ראו לומר וגאוה ישות של רגש הרב אצל שיהי' יתכן אזי - לו שמשפיע
יהי' לא המשפיע אצל אזי כו'", ידע "לא כאשר משא"כ המשפיע; הרב כלפי וביטול בושה של רגש אצלו יש

בושה. של רגש יהי' לא המקבל ואצל וגאוה, ישות של רגש

לאחרים,)* בלימוד רק (לא נתן" למי ידע ש"לא באופן הצדקה ענין דוגמת התורה בלימוד צ"ל שלכאורה השאלה על
בלימוד גם) שליט"א envrlאלא אדמו"ר כ"ק ענה -:

(ב  צדקה דמצות הענין נתן")כל הרי למי ידע ד"לא כולל זוז לאחר דצ"לגדרה אופני', ר' לו שאין אף לעצמו דבנותן ,

הוא. כן בת"ת משא"כ צדקה, זה אין -
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ח"ו 81) משרשו לגמרי שנפרד באופן הקברות", ב"בית לא אבל
הקברות"?! בבית לכהן "מה שהרי ―

פינחס 82) ר' של חמורו אודות חז"ל במדרשי מהמסופר ולהעיר
לאכול  רצה לא נכרי, של לרשותו ובא ממנו נגנב כאשר שגם יאיר, בן
לא  אז שגם כיון ואילך), סע"א ז, (חולין מעושרים שאינם פירות

מציאותו. נשתנתה
לב.83) יט, קדושים פרש"י
על 84) לכפר שצריך תשובה של בתענית כמו זה שאין והיינו,

עבודה חטא  ע"י כמו מאלקות נפרד נעשה ועי"ז ה', רצון על שעבר ,
ביהדותו  עודנו זו שבעבירה לו ונדמה שטות רוח בו שנכנס (אלא זרה
היתה  קלה שדעתה המנאפת אשה אפילו הרי זאת, ולולי פי"ד), (תניא
ידה  שעל בתשובה צורך ויש פכ"ד)), (שם כו' תאוותה ברוח מושלת

חדשה נעשה התשובה מציאות עם הקשורים הקרבנות מענין (כמובן
הרמב"ן  מ"ש ע"פ עולה), קרבן מביא עלי' שהעובר עשה, במצות (גם

. אדם "שיחשוב ט) א, .(ויקרא כי גופו . וישרף דמו שישפך לו ראוי .
מציאות  נעשה ובמילא, תמורה", ממנו שלקח הבורא חסד לולי
זאת  לולי וגם יותר, נעלית לדרגא להתעלות רק צריך אלא חדשה),

לפי  ואינו (זקן הכבוד בענין חסרון כמו רק אלא במהותו, חסרון אין
בלבד. התפשטות של שהו"ע כבודו),

לתענית 85) בנוגע בשו"ע הזקן רבינו של שהפס"ד מובן ועפ"ז
― הבעש"ט לתורת בסתירה אינו הנפש, למרק או תשובה בדרך
(וכידוע  הבעש"ט מדברי להיפך כותב הזקן רבינו הי' לא בודאי שהרי
בעת  לומר שנוהג עליו כשהלשינו והגאולה, למאסר בנוגע הסיפור
אפילו  נפרד להיות רצה שלא ― הבעש"ט כמו אף", "אף התפלה
ע' היומן רשימת ― מנחם תורת (ראה הבעש"ט של אחת מתנועה

וש"נ)). רד.
ביאת 86) לאחרי ועאכו"כ משיח; ביאת שלפני הדורות עבור

קי, (פסחים גדר" פורץ ― עולם של מלכו ― "שהמלך (עי"ז משיח
ראשם)" (על עולם "שמחת תהי' שאז הגלות), גדרי פריצת וש"נ), א.

אלא עולם, עד נצחי, באופן תהי' שהשמחה רק לא רגע ― שבכל
"שמחת המכזבין,עולם תורגש דנהרות ההפסק ענין (היפך "

נרגש  שכבר כיון מ"ט), פ"ח (פרה חטאת למי פסולין שמלכתחילה
ההפסק). ענין בהם

ה"ח.87) שם עניים מתנות הל'



e"kyz'dכ ,xc` g"xre g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

בפה" "למוציאיהם בדיבור, שעיקרו התורה, ללימוד בנוגע לא 88אמנם, שהמשפיע כזו מציאות יתכן איך -
למד? ממי ידע לא והמקבל לומד, הוא מי עם ידע

ע"י התורה בלימוד היא לזה שהאפשרות - הצחות ע"ד לומר הם eicxdויש מי יודע אינו שהמשפיע ,
שהלומד  או מ"טייפ", הקלטה שומעים שהם יתכן שהרי שומעים, ממי יודעים אינם המקבלים  וגם השומעים,

אחר. מישהו אלא עליו, נקרא ששמו זה אינו

מוריך" את רואות ש"עיניך באופן מעלה יש התורה שבלימוד הנה 89ואע"פ הלימוד, לאחרי שאפילו ועד ,
כנגדו" עומד השמועה בעל כאילו רואה יהא אומרה מפי שמועה האומר (ברשימות 90"כל הצ"צ שמבאר וכפי ,

הפסוק 91לתהלים  כשיודע 92על מעלה יש בצדקה שגם [ולהעיר, שבדבר המעלה גודל איש") יתהלך בצלם "אך
בי"א" כו' "והמפייסו  אפשרי דוקא שאז - יודע שאינו על באופן 93כו ' הוא  הלימוד כאשר מעלה גם יש מ"מ, ,[

כו' יודע .94שאינו

.‡È שזהו לי שנמסר כפי חוצה, המעיינות להפצת בשייכות - הרדיו ע"י התורה בלימוד מעלה עוד ויש
הרדיו  על התניא שיעורי ללימוד השנה" .95"יום

התורה  פנימיות דלימוד המעלה - השיחה בכל 96המשך חוצה המעיינות הפצת נעשית שעי"ז הרדיו, ע"י
תבל  אפילו97קצוי וחודר שליט"א,, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - הקול את לקלוט (רדיו) ה"כלי" בו שאין במקום

.46 ע' חט"ו בלקו"ש ונדפס

צדקנו משיח ביאת ופועלים ממשיכים חוצה המעיינות הפצת ,eheytkוע"י

הסיפור - מסויימת),98כידוע שנה על שנאמר ל"קץ" (בנוגע משיח לביאת בנוגע הצ"צ את שאלו שכאשר
במשיח צורך שיש זה, על טענו תורה", ה"לקוטי שנדפס המעלה eheytkוהשיב , גודל על הבט שמבלי והיינו, .

כפי (ובפרט ברוחניות המשיח גילוי ענין שזהו תורה", ה"לקוטי המעלה v"vdyשבהדפסת גודל והבין ידע
כפשוטו  במשיח צורך שיש חזקה תביעה היתה מ"מ, -במילואה),

להרמב"ם. מלכים הלכות וחותם בסיום שנתבארו הענינים פרטי ככל - בגוף נשמה טפחים, מעשרה למטה

עליו  השלישי, המקדש בבית בגשמיות, כפשוטם הקרבנות הקרבת עבור השקל מחצית נתינת גם תהי' ואז
מנחה) בתפלת לקרוא שמתחילים (בפרשה "בתוך 99נאמר בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו ואחד 100: אחד כל

.*מישראל"

*(. ד"ושכנתי ובאהענין עכשיו, גם אפשרי - ואחד" אחד כל בתוך וכיו"ב בפועל . ת"ת נפסק 101בעת כשמפסיק אבל ,
...102" כשיהי' משא"כ גו'"ומלאה , דעה .103הארץ ד"ושכנתי כשהענין אפילו לזה, ונוסף בפועל . בא כאו"א" בתוך .

מפני רצונך" "כמצות יהי' שאז ביהמ"ק, שיבנה להזמן הגלות זמן בין עיקרי חילוק יש וככה האדם שלימות - 104(המשך

בארוכה).
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רע"א.88) נד, עירובין
ב.89) יג, עירובין וראה כ. ל, ישעי'
ה"ז.90) פ"א קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת ירושלמי
קמח.91) ע' אור יהל
ז.92) לט, תהלים
ב.93) ט, ב"ב
ואילך.94) 153 ע' חל"ח התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
(תורת 95) ס"ז דאשתקד שבט כ"ף יתרו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 248 ס"ע חמ"ב התוועדויות ― מנחם
מן 96) היוצאים דברים של באופן הוא הלימוד כאשר ובפרט

תורת  ― (פ"ד במאמר (כמשנת"ל במציאות ביטול של ובאופן הלב,
"את  ה'", את "יראו בענין וש"נ) .100 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם

לעצמו, מציאות אינו שהמדבר היינו, ("א הטפל"), צינור רק הוא ַאלא
ר  של קולו עובר שדרכו של טרייבל") תושב"כ התניא, בעל הזקן, בינו

וש"נ). ואילך. רסא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק החסידות תורת
שבשעת 97) קבוצה, או יחיד עם חסידות מאמר בלימוד כמו ולא

מוגבל שיעשהמעשה שמקווים אלא להשומעים, רק פירות הלימוד
כך, נוסף, יהודי עם ילמד מהשומעים אחד שכל עי"ז כו', פירות ופירי
כדי  שתוך הרדיו, ע"י בלימוד משא"כ הפצה; של ענין יהי' שסוכ"ס
היותר  לחוצה ועד תבל, קצוי בכל המעיינות את מפיצים ממש דיבור
שיעור  ללמוד שילך כזו בדרגא נמצא שאינו מי שאפילו ― תחתון
הרדיו  את לפתוח חשב אם ואפילו בביתו, נמצא הוא אלא חסידות,
החסידות  דברי שומע הוא גם ― לגמרי אחר ענין לשמוע כדי

ברדיו. שנלמדים
וש"נ.98) .138 ע' חל"ו התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
ח.99) כה, תרומה

ועוד.100) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
פל"ד.101) תניא
כתי"ק 102) בצילום לפענחם אפשר שאי תיבות כמה כאן חסרים
) ).המו"ל שתח"י
ט.103) יא, ישעי'
ואילך.104) פי"ז תרל"ז

mihtyn zyxt zegiy ihewl`i jxk

בפירושו 1עה"פ ‡. רש"י מעתיק וגו'" תלוה כסף "אם
"ר' ומפרש: עמי", את תלוה כסף "אם התיבות את

א' וזה מג' חוץ רשות שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל

מהן".
חסדים  גמילות הלא לבאר: בפשטות, רש"י, של כוונתו

וחובה  מצוה "2היא כאן נאמר ולמה ,m`"תלוה כסף
מפרש  ולזה האדם? של ברצונו התלוי דבר שהוא דמשמע

כמו  "רשות", פירושה אין זה בכתוב "אם" שתיבת רש"י

– כאן המדובר לתוכן שבהתאם אלא המקומות, בשאר
של  מובנה לפרש הדוחק ומצד "חובה". של ענין הוא

לומר  רש"י ממשיך לכן הכלל, מן היוצא באופן זו תיבה
פירושה  "אם" בתורה מקומות בג' כי חבר", לו ש"מצא

והם  אבנים 3"חובה", מזבח "ואם זה): פסוק על (נוסף

גו'"4גו'" ביכורים מנחת תקריב "ואם ;5.

להבין: וצריך

"אם" הלשון נאמר בתורה מקומות כמה בעוד הרי א)

שם  רש"י פירש לא ובכ"ז – "רשות" לפרשו ואיֿאפשר

" לדוגמא: "חובה". אלא "רשות", שאת `mשאינה תטיב
היא6וגו'" כיi`ce(והכוונה ,daeg את להטיב קין על

"ועתה7מעשיו  ;(m`'וגו בקולי תשמעו "8שמוע ;m`
וגו'" תלכו דוקא 9בחוקותי ולמה (ובס"פ 10. בפרשתנו

אלא  "רשות" אינו זה ש"אם" לפרש רש"י הוכרח יתרו)

"חובה".

רשות  שבתורה ואם אם ש"כל הדיוק מעתיק רש"י ב)

רש"יbn'חוץ והרי – "envraזה באופן מקומות da'פי'
ר' במאמר הנזכרים – הנ"ל המקומות ג' על (נוסף בתורה

וגו'" עליו יושת כופר "אם במש"נ): כן פירש 11ישמעאל,

וה"ה תלוי אינו זה "אם –enk תלוה כסף לשון 12אם ,
כופר". ב"ד עליו שישיתו משפטו זה אשר,

עה"פ  פרש"י 5וכן וגו'": ביכורים מנחת תקריב "ואם
וכו' רשות זה אין שהרי כי, בלשון משמש אם oke"הרי

'ebe laeid 'idi m`e"13.

כסף  "אם להתיבות רק שייך רש"י של פירושו ג)
עמי"? "את גם מעתיק ולמה – שבכתוב תלוה"

אין  דרובא שברובא כמ"פ, כמדובר הכלל, ידוע ד)
בעל  שהוא אמורא או התנא של שמו את מזכיר רש"י

ממנהגו (היפך ובאם שמביא. דבר n"kaהפירוש מביא (
המקרא. פי' להבנת שייך זה שגם עכצ"ל – אומרו בשם
כנ"ל? פי' ישמעאל שר' זה מלמדנו מה בנדו"ד וצלה"ב

עה"פ ·. הקודמת וגו'"4בפרשה אבנים מזבח "ואם
בפעם ישמעאל ר' מאמר רש"י וממשיך dpey`xd14מביא ,

שהרי  . . כאשר בלשון משמש זה אם .." ואומר: ומפרט
שנא' אבנים מזבח לבנות עליך שלמות 15חובה אבנים

שנאמר ת  הוא חובה תלוה כסף אם וכן והעבט 16בנה,
העומר  מנחת זו ביכורים, מנחת תקריב אם וכן . . תעביטנו

כו'". חובה שהיא
להבין: צריך אלו דבריו בפירוש וגם

היא  העומר שמנחת ההוכחה מפרט אינו מדוע א)
והלואה? אבנים מזבח גבי שמפרש כמו חובה,

הוא  אבנים שמזבח להוכיח רש"י בחר למה ב)
ולא  – וגו'" תבנה שלמות "אבנים מהכתוב "חובה",

oklממש"נ mcew17?"אבנים מזבח גו' שם "ובנית :
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כד.1) כב, פרשתנו
שלמד2) מפרש"י התלמיד יודע ס"ב.xakוזה לקמן ראה .
ב.3) כ, יתרו שפרש"י כמו
שם.4) יתרו
יד.5) ב, ויקרא
ז.6) ד, בראשית
לפתח7) תטיב לא "ואם שם.z`hgוכמפורש: פרש"י וראה גו'". רובץ

אם  גם גו'", תטיב לא "ואם – אחרת אפשריות שנזכרה דכיון לומר ואין
בכורים" מנחת תקריב ב"ואם גם דא"כ "אם", לומר מתאים חובה הראשונה

אחרות. במנחות לפנ"ז מדובר
התורה".8) "שמירת בכללות שמדבר שם פרש"י ראה ה. יט, יתרו
שם:9) פרש"י וראה בחקותי. בתורה.eidzyר"פ עמלים

סקי"ב.10) בתחלתו ויקרא כב. כ, ליתרו מלבי"ם וראה

ל.11) כא, משפטים
יתרו 12) פרש"י (ראה ל"כאשר" אשר" "ל' בין לחלק שאין מובן ומזה

ברש"י: מפורש כי וגו"א, כברא"ם תלוה.enkשם) כסף אם
צע"ג  – מג' יותר יש ולרבנן לרבנן, אלא לר"י קאי לא שכאן בש"ח ומ"ש
כדיעה  ובמ"א מקומות) ג' (שיש א' כדיעה א' במקום מפרש שרש"י אפ"ל איך

הוא מפרש שהרי מג') יותר (שיש של n"yytהפכית שפשוטו אפשר ואי –
שני! מקרא יסתור אחד מקרא

ד.13) לו, מסעי
וכו'14) בהוכחות מקומות, הג' בפירוט שם, בפירושו יותר מאריך שלכן

לפנ"ז. מ"ש על וסומך בכללות הענין על מעורר שרק בפרשתינו משא"כ
ו.15) כז, תבא
ח.16) טו, ראה
ה.17) שם, תבא
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בפירושו 1עה"פ ‡. רש"י מעתיק וגו'" תלוה כסף "אם
"ר' ומפרש: עמי", את תלוה כסף "אם התיבות את

א' וזה מג' חוץ רשות שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל

מהן".
חסדים  גמילות הלא לבאר: בפשטות, רש"י, של כוונתו

וחובה  מצוה "2היא כאן נאמר ולמה ,m`"תלוה כסף
מפרש  ולזה האדם? של ברצונו התלוי דבר שהוא דמשמע

כמו  "רשות", פירושה אין זה בכתוב "אם" שתיבת רש"י

– כאן המדובר לתוכן שבהתאם אלא המקומות, בשאר
של  מובנה לפרש הדוחק ומצד "חובה". של ענין הוא

לומר  רש"י ממשיך לכן הכלל, מן היוצא באופן זו תיבה
פירושה  "אם" בתורה מקומות בג' כי חבר", לו ש"מצא

והם  אבנים 3"חובה", מזבח "ואם זה): פסוק על (נוסף

גו'"4גו'" ביכורים מנחת תקריב "ואם ;5.

להבין: וצריך

"אם" הלשון נאמר בתורה מקומות כמה בעוד הרי א)

שם  רש"י פירש לא ובכ"ז – "רשות" לפרשו ואיֿאפשר

" לדוגמא: "חובה". אלא "רשות", שאת `mשאינה תטיב
היא6וגו'" כיi`ce(והכוונה ,daeg את להטיב קין על

"ועתה7מעשיו  ;(m`'וגו בקולי תשמעו "8שמוע ;m`
וגו'" תלכו דוקא 9בחוקותי ולמה (ובס"פ 10. בפרשתנו

אלא  "רשות" אינו זה ש"אם" לפרש רש"י הוכרח יתרו)

"חובה".

רשות  שבתורה ואם אם ש"כל הדיוק מעתיק רש"י ב)

רש"יbn'חוץ והרי – "envraזה באופן מקומות da'פי'
ר' במאמר הנזכרים – הנ"ל המקומות ג' על (נוסף בתורה

וגו'" עליו יושת כופר "אם במש"נ): כן פירש 11ישמעאל,

וה"ה תלוי אינו זה "אם –enk תלוה כסף לשון 12אם ,
כופר". ב"ד עליו שישיתו משפטו זה אשר,

עה"פ  פרש"י 5וכן וגו'": ביכורים מנחת תקריב "ואם
וכו' רשות זה אין שהרי כי, בלשון משמש אם oke"הרי

'ebe laeid 'idi m`e"13.

כסף  "אם להתיבות רק שייך רש"י של פירושו ג)
עמי"? "את גם מעתיק ולמה – שבכתוב תלוה"

אין  דרובא שברובא כמ"פ, כמדובר הכלל, ידוע ד)
בעל  שהוא אמורא או התנא של שמו את מזכיר רש"י

ממנהגו (היפך ובאם שמביא. דבר n"kaהפירוש מביא (
המקרא. פי' להבנת שייך זה שגם עכצ"ל – אומרו בשם
כנ"ל? פי' ישמעאל שר' זה מלמדנו מה בנדו"ד וצלה"ב

עה"פ ·. הקודמת וגו'"4בפרשה אבנים מזבח "ואם
בפעם ישמעאל ר' מאמר רש"י וממשיך dpey`xd14מביא ,

שהרי  . . כאשר בלשון משמש זה אם .." ואומר: ומפרט
שנא' אבנים מזבח לבנות עליך שלמות 15חובה אבנים

שנאמר ת  הוא חובה תלוה כסף אם וכן והעבט 16בנה,
העומר  מנחת זו ביכורים, מנחת תקריב אם וכן . . תעביטנו

כו'". חובה שהיא
להבין: צריך אלו דבריו בפירוש וגם

היא  העומר שמנחת ההוכחה מפרט אינו מדוע א)
והלואה? אבנים מזבח גבי שמפרש כמו חובה,

הוא  אבנים שמזבח להוכיח רש"י בחר למה ב)
ולא  – וגו'" תבנה שלמות "אבנים מהכתוב "חובה",

oklממש"נ mcew17?"אבנים מזבח גו' שם "ובנית :

1
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43
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47

48
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52

כד.1) כב, פרשתנו
שלמד2) מפרש"י התלמיד יודע ס"ב.xakוזה לקמן ראה .
ב.3) כ, יתרו שפרש"י כמו
שם.4) יתרו
יד.5) ב, ויקרא
ז.6) ד, בראשית
לפתח7) תטיב לא "ואם שם.z`hgוכמפורש: פרש"י וראה גו'". רובץ

אם  גם גו'", תטיב לא "ואם – אחרת אפשריות שנזכרה דכיון לומר ואין
בכורים" מנחת תקריב ב"ואם גם דא"כ "אם", לומר מתאים חובה הראשונה

אחרות. במנחות לפנ"ז מדובר
התורה".8) "שמירת בכללות שמדבר שם פרש"י ראה ה. יט, יתרו
שם:9) פרש"י וראה בחקותי. בתורה.eidzyר"פ עמלים

סקי"ב.10) בתחלתו ויקרא כב. כ, ליתרו מלבי"ם וראה

ל.11) כא, משפטים
יתרו 12) פרש"י (ראה ל"כאשר" אשר" "ל' בין לחלק שאין מובן ומזה

ברש"י: מפורש כי וגו"א, כברא"ם תלוה.enkשם) כסף אם
צע"ג  – מג' יותר יש ולרבנן לרבנן, אלא לר"י קאי לא שכאן בש"ח ומ"ש
כדיעה  ובמ"א מקומות) ג' (שיש א' כדיעה א' במקום מפרש שרש"י אפ"ל איך

הוא מפרש שהרי מג') יותר (שיש של n"yytהפכית שפשוטו אפשר ואי –
שני! מקרא יסתור אחד מקרא

ד.13) לו, מסעי
וכו'14) בהוכחות מקומות, הג' בפירוט שם, בפירושו יותר מאריך שלכן

לפנ"ז. מ"ש על וסומך בכללות הענין על מעורר שרק בפרשתינו משא"כ
ו.15) כז, תבא
ח.16) טו, ראה
ה.17) שם, תבא
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הטעם מהו המאמר myג) בעל שם גם רש"י שמביא –
ישמעאל)? (ר'

בכ"ז:‚. והביאור
אותם  אלא כולל אינו ישמעאל ר' שאמרו זה כלל

הוא ענינם שתוכן בתורה ו"חובה",xcbaמקומות "רשות"
רשות  הפנים: משתי בא' בהם הנאמר "אם" לפרש יש דאז

בל' משמש ("אם" חובה או כמשמעו), ),xy`k("אם"
mdle,'מג חוץ רשות שכולם באמרו ישמעאל ר' כיוון

שאינו בענין מדבר שה"אם" במקום xcbaמשא"כ
אפילו  או ותנאי; דברים סיפור שזהו אלא חובה, או רשות

מילתא מוכחא אבל חיוב, בו שיש xezaבדבר xn`p `ly
נכנסים  אינם מלכתחלה אלו כגון כל הרי – וחובה ציווי
המתפרש  ב"אם" אלא שאינו ישמעאל ר' של בכללו

לחובה  או .18לרשות

"כי בפסוקים: בפשטות זה שמובן הלחם `mוכמו
וגו'" אוכל הוא "19אשר ;m`בהמהm`'יחי לא איש

בהם 20וגו'" כיוצא רבים ועוד התלמיד), אותם למד (שכבר
אינו  בהם הנאמר "אם" שהלשון ותוכנם, מתוכם דמוכח –
אחר  במובן (אלא "חובה" או ל"רשות" כלל משמש

"או") "רק", "אך", .21לגמרי:

שהם  (אף דלהלן בהכתובים "אם" בל' הדבר הוא וכן
"הלא שונה): וגו'"`mמסוג שאת שדבר 6תטיב דודאי –

להטיב  וחובה ציווי בדרך (לא לקין הקב"ה אמרו זה
למה  והסברה טעם בתור אלא הוא), פשוט כי – מעשיו
(בידך  "הלא – פניך"? נפלו "למה לכן: קודם שאמר
הרי  חובתך"). "ישתביק  ֿ) שאת" תטיב, אם הדבר)

"רשות". או "חובה" מענין אינו זה ש"אם"

וגו'" בקולי תשמעו שמוע "אם בכתובים: או:8ועד"ז
וגו'" תלכו בחקותי עצם 9"אם להודיע כוונתם שאין ,

זו חובה כי בחוקותיו, וללכת ה' בקול לשמוע xakהחיוב
אלא  הכתובים באו ולא בתורה; רבים ממקומות ידועה
"אם  זה: לאחר הנאמר השכר את בהם ולתלות להתנות
תלכו" בחקותי "אם סגולה"; לי והייתם (אזי) וגו' שמוע

בעתם". גשמיכם "ונתתי –

שאין  נותנת שהסברא (וכיו"ב), אלו שבפסוקים א. ז.
"אם" הרי שבתוכנם, ה"חובה" ענין על ציווי כוונתם

שייכות  לו ואין וכו'), (תנאי הפשוט במובנו הוא שבהם
ישמעאל. ר' שבדברי ו"חובה" ל"רשות"

פירושו „. (שה"אם" במהֿדבריםֿאמורים אמנם
וחיובו  שציוויו בענין אומרו כשהכתוב כו') תנאי בלשון

xak.(מאליו שמובן או הקודמים (מהכתובים ופשוט ידוע
– הנה עד ידוע אין שחיובו בדבר הוא הנידון כאשר אבל
(לדבר  תנאי בתור בו נאמר ש"אם" לומר יתכן לא הרי

וחיובו). ציוויו – עניניו עיקר נודע שטרם
" דפרשתנו בכתוב וגו'"`mוכמו עמי את תלוה כסף

כנ"ל,[ תנאי בל' לפרשו אפשר הלשון המשך שמצד אף
וגו'", כנושה לו תהי' "לא אז גמ"ח מצות תקיים ש"אם"
הרי  גמ"ח, על הציווי נכתב לא זה פסוק שעד מכיון בכ"ז],
תלוה") כסף (ב"אם בו להתנות הכתוב שכוונת לומר א"א

הוא. וחיובו ציוויו עדיין נאמר שלא בעוד אחר, ציווי

זה ש"אם" רש"י מפרש בל'daegולכן (ומשמש הוא
"אם" כל היינו שבתורה", ואם אם כ"כל ודלא – "כאשר"

daege zeyx xcbay'ב עוד ושישנם "רשות") שפירושן ,
"חובה": הוא בהם הכתוב שה"אם" בתורה מקומות

"ו  בפסוק א"א `mגם וגו'" לי תעשה אבנים מזבח
תבנה  "לא אח"כ למ"ש תנאי הקדמת הוא שהמכוון לומר
מזבח  לבנות החובה יודעים שטרם כיוון – גזית" אתהן

"ו  בפסוק כזאת לפרש שייך אין וכן תקריב `mאבנים.
מצוות  ע"ד ידענו לא עתה שעד דכיון וגו'" ביכורים מנחת
להנאמר  תנאי של במובן לפרשו אין – העומר מנחת

וגו'". באש קלוי "אביב שיהי' לאח"ז

הנאמר  ד"אם" עכצ"ל הרי אלו פסוקים ג' שבכל נמצא
משמש  אלא תנאי) ע"ד או ("רשות" כמשמעו אינו בהם

לחובה.xy`kבלשון

כתובים ‰. מביא יתרו) (בפ' שרש"י מה יובן ועפ"ז
מביא  ואינו חובה הם אבנים ומזבח שגמ"ח מפורש בהם
כי  – ס"ב) (כנ"ל העומר למנחת בנוגע זה דחיוב כתוב
אינו  אבנים ומזבח לגמ"ח בנוגע אלו פסוקים בהבאת

) שהםdgkeddlמתכוון ,daeg,ולהודיע להדגיש אלא (
נאמרו – שבהם ידועה oldlשהציווים טרם ושמצוותם ,

מזבח  ו"אם תלוה" כסף "אם לפני שנאמרו (מכתובים
– כנ"ל) כו', תנאי – "אם" לפרש א"א לכן ואשר וגו'";
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שבתורה18) ואם אם כל עצמו: ר"י מל' שמשמע daegכו'zeyxוכמו
וכיו"ב  "ספק" או "תלוי" ולא וכו'.

הם  סוג לאיזה – וחובה רשות בגדר שהם אלו אלא לפרש בא לא כי -
שייכים.
ו.19) לט, וישב

יג.20) יט, יתרו
ר"י21) שאמר שאף מובן לכל lkומזה כוונתו שאין עכצ"ל כו', ואם אם

" שאמר ומה מיוחד. לסוג כ"א ממש שבסוג lkמקום המקומות לכל כוונתו "
זה.
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אפשר  – אבנים) ומזבח (גמ"ח להם שבנוגע משום והיינו
לפנ"ז. מהנאמר בהם שמחוייב כבר שידענו ולומר לטעות

- באברהם xakגמ"ח אשר 22נאמר למען ידעתיו "כי
לעשות גו' אחריו ביתו ואת בניו את ומשפט dwcvיצוה

גו'";

– אבנים אתxakמזבח "ויקח ביעקב גו'oa`dנאמר
גו'" מצבה אותה –23וישם

לא  זו, לטעות מקום שאין העומר במנחת משא"כ
חיובה. נאמר שבו הכתוב להביא רש"י הוצרך

.Â רק אמורים ישמעאל ר' שדברי זו, הסברה עפ"י
שאין  זה גם יובן וחובה, רשות בגדר הוא הכתוב כשתוכן

וגו'" היובל יהי' "ואם הוא 13הפסוק ש"אם" אלו בכלל
ענין  הוא שנוהג) (בזמן יובל של "היותו" כי – ל"חובה"
בבחירתו  כלל תלוי ואינו זמנו), (בהגיע ממילא הבא
ש"אם" לומר שייך לא בזה גם ולכן האדם, של ופעולתו

לחובה. או לרשות כוונתו
מצד  – דומה אינו שביובל ש"אם" היות עם אמנם,
ישמעאל, ר' שבמאמר "אם" להג' – כו' האדם פעולות
"אם" גם להם: דומה הוא הרי התיבה בפירוש בכ"ז
השוה  הצד מפני והיינו "כאשר", בלשון משמש שביובל
של  ענין אלא ספק, ב("אם") המדובר אין דבכולן שבהם,
הסוג  שהוא האדם, שעל "חובה" מטעם (אם "ודאי"
ויבוא  האדם, ביד שאינו מטעם או ישמעאל, ר' שבמאמר

היובל) – ובודאי .24במילא

מפרש כשרש"י בפסוק zaizשלdyeniyולכן "אם"
משמש  אם "הרי וכותב גו'", ביכורים מנחת תקריב "ואם

"כאשר" – והיינו כו'", כי מ"אם 25בלשון דוגמא הביא ,

שם שגם לפי גו'", היובל "כאשר"ynynיהי' ,26בלשון
של  בענין גם להשוותן כוונתו שאין ודאי (אבל כנ"ל.

לא  להתפרש ניתן לא היובל" יהי' "אם שהרי "חובה",

וכנ"ל). לחובה, ולא לרשות

גו'" עליו יושת כופר "אם בפסוק "אם"11וכן שאין ,

ש"זה אעפ"י ישמעאל. דר' המנויים בין נכלל ehtynשבו
שהוא  לומר שייך לא מ"מ – כופר" ב"ד עליו שישיתו

"חובה":

רגיל  במצב הבא בדבר רק שייך ד"חובה" הגדר

האדם שעל לומר מתאים שאז מצויים, aeigובתנאים lhen
הוא  הכופר ענין כל הרי בנדו"ד אבל מסויים; דבר לעשות

של למציאות –dxwnבנוגע מזו ויתרה מצוי, jtid(בלתי
גו' איש והמית גו' שור "יגח שכאשר עולם), של סדרו

זה  שמשפט לומר שייך אין ולכן – כו'" משפטו זה (אז)
ובפרט  הב"ד, על "חובה" הטלת בגדר הוא כופר לחייבו

ר"י. שבמאמר להג' דומה אינו – זה

היינו  בכופר, הנאמר "אם" תיבת של בפירושו אמנם

אינו  כו'), שורו המית שכבר (לאחרי שבו הוודאות לענין
"אם  שם: רש"י פירש ולכן – ר"י שבמאמר מאלו שונה

וה"ה תלוי אינו כו'"enkזה אשר לשון תלוה" כסף .27"אם

.Ê גם מהכתוב מעתיק שרש"י הטעם לבאר יש ומעתה
עמי": "את המלים את

אפשר  הי' עדיין וחובה, מצוה היא שגמ"ח אף דהנה
(בכדי  נאמר אם היינו – רשות פירושו זה ש"אם" לומר

בהלואה  גם מיירי שהכתוב "אם") הלשון את ליישב

לנכרי,
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יט.22) יח, וירא
מצבה 23) הרבה, אבנים של – מזבח ג: יב, ראה רש"י וראה יח. כח, ויצא

רמב"ן  גם וראה א'. אבן של שמצבה אלא א' שענינם מובן הרי א'. אבן של –
כשאמר  ארם מפדן בשובו עשה "וכן כב): שם, (ויצא פרש"י וראה שם. ויצא
מצבה  יעקב ויצב יד) (לה, שם נאמר מה א), לה, (וישלח אל בית עלה קום לו

שם "ועשה נצטווה והרי ואכ"מ.gafnוגו'". ז. שם, וראה א). (שם, גו'"
אומר 24) ר"י הי' מכאן גו'": היובל יהי' "ואם עה"פ בפי' רש"י ומ"ש

תנאי  בל' "אם" לפרש בזה כוונתו אין שיפסוק. היובל עתיד
ואע"פ  כן. רש"י דברי שפירשו יד, ב, ויקרא וגו"א ברא"ם (ראה

בסת  הוא רש"י שלכאורה מפרש שבויקרא כ' שם, (ויקרא) רש"י למ"ש ירה
שיש  ישמעאל ר' שיטת (לפי הוא מפרש היובל" יהי' "ואם ובפסוק בפשש"מ
שאאפ"ל  מובן אבל חז"ל, דרשת לפי והוא) חובה, הוא ש"אם" מקומות ג' רק
הערה  כדלעיל אחר, למקום בסתירה א' במקום יפרש פירושו בפשטות שרש"י

מובן וגם ,12lky(פשש"מ לפי הם רש"י דברי
(שם): בויקרא להדיא כ' דאף okeשהרי כוונתו אלא וגו', היובל יהי' ואם

היובל" "ובשנת דהול"ל: מיותר, הענין כל לכאורה הרי "כאשר", שפירושו
מנחת  תקריב "ואם תלוה", כסף ו"אם אבנים" מזבח ב"ואם (משא"כ וכיו"ב
הכתוב  פי' הרי "כאשר", שפירושם מפרש שרש"י לאחרי הרי ביכורים"

לעשותם). החובה שמשמיענו

היובל" יהי' כאשר) - ) ב"ואם משמיענו שהכתוב רש"י מפרש ולכן
שיפסוק. היובל שעתיד

כבשאר 25) "כאשר" בל' ולא כי" בל' משמש ש"אם כאן רש"י ומ"ש
לשונות", בד' משמש ש"כי טו) יח, (וירא פרש"י  שכבר שכיון י"ל המקומות,
אז  כי טפי, שפיר – כי" בל' משמש ש"אם לומר מקום יש שאם מובן הרי

וגו"א). ברא"ם (ראה מקומות בכמה משמש "אם" שגם זה מובן
כי  "כי" בל' משמש ש"אם" לפרש לרש"י אא"פ המקומות שבשאר אלא
(כמו  "כי" תיבת לאחרי מיד בא הפועל הנה "כאשר" פירושו ש"כי" במקומות
ה, ב. (ד, תחטא" "כי ד) א. (ב, תקריב" "כי ב) (א, יקריב" "כי ויקרא: בפ'

ולכן כא) יז. לומר o`kא. שייך להפועל) סמוך (ש"ואם" תקריב" "ואם שנא'
תלוה". כסף "אם תעשה", אבנים מזבח ב"ואם משא"כ "כי" בל'

מזבח 26) "ואם מפסוקים (ולא דוקא זה מפסוק דוגמא מביא שרש"י ומה
י"ל  התלמיד) למדם שכבר תלוה" כסף "אם אבנים",

מוכח זה בפסוק באekeznא) היובל שהרי "כי", בהגיע linn`שפירושו
הוכחה שצריך הנ"ל בפסוקים (משא"כ חובה).wnn"`הזמן, שהם

ה  הצד "ואםב) שבפסוקים "ואםaixwzשווה גו'"idi'גו'", היובל
ראה  הנ"ל, במקומות משא"כ "ואם", מלת אחרי מיד הפועל בא שבשניהם

.25 הערה לעיל
חובה 27) שהיא לפי המנויין הג' בין אינו זה ש"אם" הרא"ם ומ"ש
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אפשר  – אבנים) ומזבח (גמ"ח להם שבנוגע משום והיינו
לפנ"ז. מהנאמר בהם שמחוייב כבר שידענו ולומר לטעות

- באברהם xakגמ"ח אשר 22נאמר למען ידעתיו "כי
לעשות גו' אחריו ביתו ואת בניו את ומשפט dwcvיצוה

גו'";

– אבנים אתxakמזבח "ויקח ביעקב גו'oa`dנאמר
גו'" מצבה אותה –23וישם

לא  זו, לטעות מקום שאין העומר במנחת משא"כ
חיובה. נאמר שבו הכתוב להביא רש"י הוצרך

.Â רק אמורים ישמעאל ר' שדברי זו, הסברה עפ"י
שאין  זה גם יובן וחובה, רשות בגדר הוא הכתוב כשתוכן

וגו'" היובל יהי' "ואם הוא 13הפסוק ש"אם" אלו בכלל
ענין  הוא שנוהג) (בזמן יובל של "היותו" כי – ל"חובה"
בבחירתו  כלל תלוי ואינו זמנו), (בהגיע ממילא הבא
ש"אם" לומר שייך לא בזה גם ולכן האדם, של ופעולתו

לחובה. או לרשות כוונתו
מצד  – דומה אינו שביובל ש"אם" היות עם אמנם,
ישמעאל, ר' שבמאמר "אם" להג' – כו' האדם פעולות
"אם" גם להם: דומה הוא הרי התיבה בפירוש בכ"ז
השוה  הצד מפני והיינו "כאשר", בלשון משמש שביובל
של  ענין אלא ספק, ב("אם") המדובר אין דבכולן שבהם,
הסוג  שהוא האדם, שעל "חובה" מטעם (אם "ודאי"
ויבוא  האדם, ביד שאינו מטעם או ישמעאל, ר' שבמאמר

היובל) – ובודאי .24במילא

מפרש כשרש"י בפסוק zaizשלdyeniyולכן "אם"
משמש  אם "הרי וכותב גו'", ביכורים מנחת תקריב "ואם

"כאשר" – והיינו כו'", כי מ"אם 25בלשון דוגמא הביא ,

שם שגם לפי גו'", היובל "כאשר"ynynיהי' ,26בלשון
של  בענין גם להשוותן כוונתו שאין ודאי (אבל כנ"ל.

לא  להתפרש ניתן לא היובל" יהי' "אם שהרי "חובה",

וכנ"ל). לחובה, ולא לרשות

גו'" עליו יושת כופר "אם בפסוק "אם"11וכן שאין ,

ש"זה אעפ"י ישמעאל. דר' המנויים בין נכלל ehtynשבו
שהוא  לומר שייך לא מ"מ – כופר" ב"ד עליו שישיתו

"חובה":

רגיל  במצב הבא בדבר רק שייך ד"חובה" הגדר

האדם שעל לומר מתאים שאז מצויים, aeigובתנאים lhen
הוא  הכופר ענין כל הרי בנדו"ד אבל מסויים; דבר לעשות

של למציאות –dxwnבנוגע מזו ויתרה מצוי, jtid(בלתי
גו' איש והמית גו' שור "יגח שכאשר עולם), של סדרו

זה  שמשפט לומר שייך אין ולכן – כו'" משפטו זה (אז)
ובפרט  הב"ד, על "חובה" הטלת בגדר הוא כופר לחייבו

ר"י. שבמאמר להג' דומה אינו – זה

היינו  בכופר, הנאמר "אם" תיבת של בפירושו אמנם

אינו  כו'), שורו המית שכבר (לאחרי שבו הוודאות לענין
"אם  שם: רש"י פירש ולכן – ר"י שבמאמר מאלו שונה

וה"ה תלוי אינו כו'"enkזה אשר לשון תלוה" כסף .27"אם

.Ê גם מהכתוב מעתיק שרש"י הטעם לבאר יש ומעתה
עמי": "את המלים את

אפשר  הי' עדיין וחובה, מצוה היא שגמ"ח אף דהנה
(בכדי  נאמר אם היינו – רשות פירושו זה ש"אם" לומר

בהלואה  גם מיירי שהכתוב "אם") הלשון את ליישב

לנכרי,
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יט.22) יח, וירא
מצבה 23) הרבה, אבנים של – מזבח ג: יב, ראה רש"י וראה יח. כח, ויצא

רמב"ן  גם וראה א'. אבן של שמצבה אלא א' שענינם מובן הרי א'. אבן של –
כשאמר  ארם מפדן בשובו עשה "וכן כב): שם, (ויצא פרש"י וראה שם. ויצא
מצבה  יעקב ויצב יד) (לה, שם נאמר מה א), לה, (וישלח אל בית עלה קום לו

שם "ועשה נצטווה והרי ואכ"מ.gafnוגו'". ז. שם, וראה א). (שם, גו'"
אומר 24) ר"י הי' מכאן גו'": היובל יהי' "ואם עה"פ בפי' רש"י ומ"ש

תנאי  בל' "אם" לפרש בזה כוונתו אין שיפסוק. היובל עתיד
ואע"פ  כן. רש"י דברי שפירשו יד, ב, ויקרא וגו"א ברא"ם (ראה

בסת  הוא רש"י שלכאורה מפרש שבויקרא כ' שם, (ויקרא) רש"י למ"ש ירה
שיש  ישמעאל ר' שיטת (לפי הוא מפרש היובל" יהי' "ואם ובפסוק בפשש"מ
שאאפ"ל  מובן אבל חז"ל, דרשת לפי והוא) חובה, הוא ש"אם" מקומות ג' רק
הערה  כדלעיל אחר, למקום בסתירה א' במקום יפרש פירושו בפשטות שרש"י

מובן וגם ,12lky(פשש"מ לפי הם רש"י דברי
(שם): בויקרא להדיא כ' דאף okeשהרי כוונתו אלא וגו', היובל יהי' ואם

היובל" "ובשנת דהול"ל: מיותר, הענין כל לכאורה הרי "כאשר", שפירושו
מנחת  תקריב "ואם תלוה", כסף ו"אם אבנים" מזבח ב"ואם (משא"כ וכיו"ב
הכתוב  פי' הרי "כאשר", שפירושם מפרש שרש"י לאחרי הרי ביכורים"

לעשותם). החובה שמשמיענו

היובל" יהי' כאשר) - ) ב"ואם משמיענו שהכתוב רש"י מפרש ולכן
שיפסוק. היובל שעתיד

כבשאר 25) "כאשר" בל' ולא כי" בל' משמש ש"אם כאן רש"י ומ"ש
לשונות", בד' משמש ש"כי טו) יח, (וירא פרש"י  שכבר שכיון י"ל המקומות,
אז  כי טפי, שפיר – כי" בל' משמש ש"אם לומר מקום יש שאם מובן הרי

וגו"א). ברא"ם (ראה מקומות בכמה משמש "אם" שגם זה מובן
כי  "כי" בל' משמש ש"אם" לפרש לרש"י אא"פ המקומות שבשאר אלא
(כמו  "כי" תיבת לאחרי מיד בא הפועל הנה "כאשר" פירושו ש"כי" במקומות
ה, ב. (ד, תחטא" "כי ד) א. (ב, תקריב" "כי ב) (א, יקריב" "כי ויקרא: בפ'

ולכן כא) יז. לומר o`kא. שייך להפועל) סמוך (ש"ואם" תקריב" "ואם שנא'
תלוה". כסף "אם תעשה", אבנים מזבח ב"ואם משא"כ "כי" בל'

מזבח 26) "ואם מפסוקים (ולא דוקא זה מפסוק דוגמא מביא שרש"י ומה
י"ל  התלמיד) למדם שכבר תלוה" כסף "אם אבנים",

מוכח זה בפסוק באekeznא) היובל שהרי "כי", בהגיע linn`שפירושו
הוכחה שצריך הנ"ל בפסוקים (משא"כ חובה).wnn"`הזמן, שהם

ה  הצד "ואםב) שבפסוקים "ואםaixwzשווה גו'"idi'גו'", היובל
ראה  הנ"ל, במקומות משא"כ "ואם", מלת אחרי מיד הפועל בא שבשניהם

.25 הערה לעיל
חובה 27) שהיא לפי המנויין הג' בין אינו זה ש"אם" הרא"ם ומ"ש
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" בלשון נאמרה ומשו"ז רשות, אלא אינה כסף `mושהיא
"רשות". משמעותה שבפשטות גו'", תלוה

הפירוש  שולל שעי"ז עמי" "את רש"י מעתיק ולכן
– תלוה כסף אם משמעו, "וזה אח"כ שמפרש וכמו הנ"ל,

תלוהו עמי בכתוב le`את שהמדובר והיינו כו'", לנכרי
ישראל  לבן בהלואה רק הוא ש"אם"28זה עכצ"ל ולכן ,

רשות. ולא הוא חובה כאן האמור

(כדלהלן) אחר טעם עדיין יש זה, כל לאחרי 29אמנם

– "חובה" ולא "רשות" הוא כאן האמור ש"אם" לפרש
"ר' רש"י: הוספת באה זה כו'",l`rnyiולשלול אומר

בר' שהמדובר כיון כן לומר שא"א (ושיטתו)l`rnyiהיינו
להלן. שית' וכפי –

.Á המן שמשה 30בפ' מסופר, התלמיד), למד (שכבר
ממנו  העומר "מלא מהמן שיניחו לבנ"י ציוה רבינו

"בימי  (לדורותיכם): ופירש"י גו'". לדורותיכם למשמרת

בתורה, עוסקים אתם אין למה מוכיחם ירמי' כשהי' ירמי',
מהיכן  – בתורה ונעסוק מלאכתנו נניח אומרים והם

בזה  כו' להם אמר המן, צנצנת להם הוציא נתפרנס,
להכין  למקום לו יש שלוחים הרבה אבותיכם, נתפרנסו

ליריאיו". מזון
אין  מישראל איש כל כי זה, מפירושו מוכח ולכאורה

יעסוק  כ"א פרנסתו; בשביל העולם בעניני להתעסק לו
פרנסתו לו יזמין והקב"ה ondבתורה znbeca,ומובן .

שלמה  בהתמסרות – התורה כהוראת היא הנהגתו שכאשר

לו  המזומנת פרנסתו גם הרי – ומצותי' לתורה ואמתית
גם  יצטרך לא וממילא צרכיו, בכל שלמה, היא מהקב"ה

מצוי' פרנסתו אין ואם המן. אוכלי ובדוגמת – לגמ"ח
התנהג  שלא מוכיח גופא זה הרי ללוות, וזקוק בשלימות

dxezd zyixck בפרנסתו והשתדל העולם בעניני עסק (אלא
טבעי). בדרך

ש" אפ"ל הי' "חובה":`mלפ"ז אינו גו'" תלוה כסף
ולא  לגמ"ח יצטרך לא – התורה והוראת ציווי המקיים
שאינו  בזה הוא שהמדובר ועכצ"ל קרא; ביה משתעי

וא"כ מת  התורה, ציווי ע"פ נהג

מהוראת  היפך יתנהג שבןֿישראל רגיל בלתי ה"ז א)
) בלתי zellkaהתורה ובמציאות – חייו) והנהגת סדר

ס"ו; כנ"ל "חובה", של הלשון מתאים אין רגילה

שאין י"ל וכו' ופגם חטא שהוא מכיון להלוות daegב)
וכו'. רשות כ"א לו,

שלא  "חובה" הוא גו'" תלוה כסף ש"אם מנ"ל ועפ"ז
בתורה? המקומות ב') (לבד כבכל

אמרו: ישמעאל ר' – זה שמאמר רש"י מקדים ולכן

ברכות  ורשב"י:31במס' ר"י בין מחלוקת מצינו
דגנך  שנאמר 32"ואספת לפי ת"ל ספר 33מה ימוש לא

דגנך  ואספת ת"ל ככתבם, דברים יכול מפיך, הזה התורה
רשב"י  ישמעאל. ר' דברי ארץ, דרך מנהג בהם הנהג –
בזמן  אלא עלי', תהא מה תורה כו' חורש אדם אפשר אומר
ע"י  נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל
מקום  של רצונו עושין ישראל שאין ובזמן כו', אחרים

כו'". דגנך ואספת שנאמר עצמן, ע"י נעשית מלאכתן

העולם  בעניני להתעסק האדם על ר"י שלשיטת הרי
שגם  ואף ארץ". דרך מנהג בהם "הנהג – פרנסתו בשביל
בזהירות  כראוי, העסק בעניני מתנהג הוא אם זה, באופן
לו  יזמין וכו', לתורה עתים ובקביעת וכו' איסור מכל

להלואה  שיצטרך מבלי לו הנחוצה פרנסתו -34הקב"ה
מכיון הטבע,jixvyבכ"ז בדרכי בפרנסתו להשתדל הוא

של) ואיכותה (כמותה במדת ליכשל יוכל בנקל הרי
ופשוט  להלואה; זקוק שיהי' למצב ולבוא ההשתדלות
שקשה  בדבר שנכשל כזו, רגילה ובמציאות כזה שבאופן

לו. להלוות "חובה" יש בו, ליזהר
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ב  שיבוא ענין ואינה גו'"), יגח ("כי בדבר כהוודאות gxkdהתלויה אינה ולכן ,
הערה  כדלעיל שבהם בהוודאות לחלק אפשר איך שצע"ג זאת לבד הג', של
ואינו  עני, שיהי' בזה תלוי תלוה" כסף "אם גם שהרי מספיק זה אין הרי ,12

שיבוא ענין gxkdaענין בין לחלק ודוחק – לדוד במשכיל שהקשה (וכמו
לודאי). כ"כ קרוב שאינו לזה לודאי הקרוב

כשעליו רק שייכת  שחובה לדוד במשכיל מ"ש ענין,xefglוגם איזה אחר
המדובר  אין שהרי מובן אינו – שורו לשמור עליו שאדרבה כאן משא"כ

בחובת אלא הזיק, ששורו האדם ועכצ"ל c"aבחובת כופר. לשלם לחייבו
חובת נק' שאינו כו'.c"aכבפנים רגיל בלתי במקרה רק שבא כיון

של 28) כוונתו שאין עכצ"ל קודם" עמי ונכרי "עמי לפנ"ז ברש"י ומ"ש
" אח"כ כתב (שהרי תלוה" כסף "אם בכלל הוא הנכרי שהלוואת le`רש"י

– ולנכרי תלוה" כסף מ"אם להלוות חובה ש"לעמי" שלהיות אלא לנכרי")
קודם", עני – ועשיר ל"עני דומה ואינו קודם", ש"עמי מובן הרי רשות, רק

הענין מפרש שבתחילה אלא אח"כ, רש"י שחילקם ואח"כ zellkaוכמו ,
לנכרי. עשיר בין ומחלק מפרט

שלו 29) שלילה גם ולכן – למקרא) חמש (לבן כ"כ פשוט שאינו אלא
פעמים.fnxaבאה כמה וכמשנ"ת –

לב.30) טז, בשלח
ב.31) לה,
יד.32) יא, עקב
ח.33) א, יהושע
עכ"פ)34) שעה (באותה הוא עני מלווה.careשהרי לאיש לווה

mihtyn zyxt - zegiyÎihewl

ש" לומר א"א ר"י שלשיטת איפוא, כסף `mנמצא,
בשם  זה ענין רש"י הביא ולכן "רשות". פירושו גו'" תלוה
לפירוש  ההכרח שבה לשיטתו לרמז בכדי ישמעאל, ר'

.35זה 

.Ë"ש"אם) ר"י דברי שאין אפ"ל הי' לכאורה והנה
"אם", שנאמר במקום אלא אמורים חובה) גם להיות יתכן
למש"נ  המחברו וא"ו, (בתוס' "ואם" שנאמר במקום אבל

(לכאו'): פירושו דאז שונה m`eלפנ"ז) באופן תעשה
תלוי  ("ואם") שהוא ביותר מוכח הרי לכן, קודם ממש"נ

חובה. שהוא לפרש שא"א לכאו' מסתבר א"כ – ורשות
דרשות  הכלל מן מהיוצאים מג') (ב' שרובם מזה אמנם
"ואם  גו'"; אבנים מזבח "ואם – "ואם" שנאמר במקום הם
"ואם" כשנאמר שגם מוכח – גו'" ביכורים מנחת תקריב

שהכלל (אלא חובה שיהי' וזהו ycgnיתכן כן). שאינו
אלא  בזה, מסתפק (ולא אם "כל בלשונו רש"י שדייק
צדיק  "כל הרגיל בל' כמו המוסיף וא"ו בתור ולא ממשיך

שבכ"מ m`eוצדיק") להדגיש רק [לא בזה כוונתו כי כו'",
בין  "אם" שנא' שבין להדגיש אלא] הוא, רשות מג') (חוץ

ר"י. של כללו ומחדש חל בשניהם – "ואם" שנאמר

כן: לומר מוכרח לשיטתו ורש"י,

גו'" לי תעשה אדמה "מזבח פסוק 36בפסוק (שלפני
שבנו  במזבח בו שהמדובר גו'"), אבנים מזבח "ואם
באדמה  "מחובר פירושים: ב' רש"י מביא במדבר, ישראל
מזבח  חלל את ממלא שהי' ד"א, עמודים. ע"ג יבננו שלא

חנייתן". בשעת אדמה הנחושת

מזבח  "ואם שפסוק לכאורה אפ"ל הי' הב' פי' לפי הנה
רשות, והוא שלפניו לפסוק בהמשך בא גו'" אבנים

המזבח את תמלא שאם באדמה xacnayופירושו: (לא
הא' לפי' אבל גו'". גזית אתהן תבנה "לא באבנים, אלא)
"ואם  שוה: ענינם אין כי אחד, כהמשך לפרשם א"א הרי

בפסוק  משא"כ עצמו, בהמזבח מיירי גו'" אבנים מזבח
המדובר הא' פי' שלפי אדמה") ("מזבח ote`aשלפניו

eziipa=) הראשון הוא זה שפירושו והיות המזבח. של
את  לפרש מוכרח (לשיטתו) שרש"י מובן הרי העיקרי),

חדש, וציווי חובה בתור גו'" אבנים מזבח "ואם הכתוב
על  קאי (ולא הירדן את שיעברו לאחרי מזבח שיבנו היינו

במדבר). שבנו זה

כסף") "אם לפי' שנוגע – הנ"ל על (נוסף הטעם וזהו

לרמז  יתרו: בפ' אומרם בשם ר"י דברי מביא שרש"י

בפסוק (שה"ואם"exzicדפירושו גו'" אבנים מזבח "ואם
אלא  רשות, ענינו אין וכי שלפניו, להפסוק כהמשך בא לא

שר' בזה יתבאר הסובר l`rnyiחובה) הוא ר"י כי אמרו,
עמודים" ע"ג יבננו "שלא פירושו אדמה" ולכן 37ש"מזבח .

בהמשך  בא גו'" אבנים מזבח ש"אם לפרש א"א לשיטתו
ולכן  רשות), (ושהוא כנ"ל שלפניו גו'" אדמה ל"מזבח

במדבר  שבנו הנחושת במזבח בו המדובר שאין עכצ"ל
ב  לארץ.zaegאלא בכניסתם אבנים מזבח עשיית

.È שעשיית שאף ולומר לדחוק מקום הי' עדיין אמנם
וגו'" אבנים מזבח "ואם בכ"ז היא, חובה אבנים מזבח

הוא: רשות
"אבן" בכלל ג"כ היא הלבינה ש(לפעמים) נאמר ,38אם

מזבח  לעשות אחר) במקום (האמורה שהחובה אפ"ל הי'

שהרשות  היינו לבנים. של מזבח שוללת אינה אבנים
מקום  יש זה ולפי לבינה. של או אבן של המזבח לעשות

(ולא  אבנים מזבח "ואם (רשות): כמשמעו ה"אם" לפרש
לך  תעשה לבנים) ענין 39של (כי גזית" אתהן תבנה לא ,

ממש  אבנים של במזבח רק יתכן ).40"גזית"

אבנים  מזבח עשיית חובת על הוכחתו רש"י מביא ולכן

"אבנים הקודם:zenlyממ"ש מפסוק (ולא גו'" תבנה
(ע"ד  שלימה אבן כי אבנים"), מזבח גו' שם "ובנית
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לפי35) הוא – ר"י שיטת ע"פ המקרא לפרש בוחר שרש"י zehytayומה
וכדאי' וכו' הטבע בדרך בהשתדלות – זה באופן האדם הנהגת צ"ל הרוב ועל
שהנהגת  – בידן. עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה כר"י עשו הרבה שם: בגמ'

ר"י. כשיטת ההנהגה צ"ל הרוב ועל סגולה יחידי בשביל רק היא רשב"י
ולכן  הרוב הנהגת גם כן צ"ל שעה הוראת ובתור מיוחדים שבזמנים אלא

שעה. הוראת בתור כן צ"ל הי' אז כי כנ"ל, ע"ז הוכיחם ירמי' בזמן
כו'", מוכיחם ירמי' כשהי' ירמי' "בימי שם) (בשלח רש"י ל' דיוק וזהו
(בתור  כן צ"ל ירמי'" "בימי שדוקא לרמז אלא מיותר, ירמי'" "בימי דלכאורה
השתדלות  שום מבלי לבנ"י שניתן המן בדוגמת צ"ל אז – כנ"ל) שעה הוראת

כו'.
התמי' מתורצת lkaועפ"ז :dlecb ikd'ירמי ועד שממרע"ה הדורות

לבנ"י  שהראו מצינו לא בנביאים) כמסופר – ברוחניות ירידות כמה גם (שבהן
המן?! צנצנת

ההנהגה  שצ"ל מיוחדים ודורות בזמנים היינו – "לדורותיכם" הפי' וזהו
במדבר. בבנ"י שהי' ע"ד

כא.36) כ, יתרו
עה"פ.37) מכילתא
סק"כ 38) קלא, סי' מג"א (ראה אבן בכלל הלבינה אין ההלכה שע"ד ואף

"ותהי  עה"פ פרש"י שלא מזה הרי שלאח"ז) בהערה שהובא במכילתא וראה
הי' שהלבינה ג) יא, (נח גו'" לאבן הלבנה ועוד zgzלהם (כראב"ע, האבן

"תחת  ולא הקיר, לטוח פרש"י לחמר" להם) הי' "(והחמר במ"ש וכן (שם)
כפשוטו  לאבן" הלבנה להם "ותהי שמפרש מוכח שם) ועוד כבראב"ע, טיט"
הר"ן  בפי' (ראה אבן ונעשה נתקשה נעשה) שממנו החומר (היינו שהלבינה
והיינ  ומקשית). חזקה שמצאוה כלומר, לאבן, הלבנה להם ותהי ו עה"ת:

n"yytay.אבן נק' ג"כ הלבנה
מזבח 39) ואם ת"ל ומה גו'": אבנים מזבח "ואם עה"פ במכילתא ראה

יעשה. לבנים של יעשה, אבנים של רצה אלא אבנים
הדבר 40) שמפריד היינו גזיזה וענין כו', גזיזה ל' עה"פ: בפרש"י ראה

לשנים. דבר איזה שמחלק רק ולא בטבעו, שהוא מהמקום
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ש" לומר א"א ר"י שלשיטת איפוא, כסף `mנמצא,
בשם  זה ענין רש"י הביא ולכן "רשות". פירושו גו'" תלוה
לפירוש  ההכרח שבה לשיטתו לרמז בכדי ישמעאל, ר'

.35זה 

.Ë"ש"אם) ר"י דברי שאין אפ"ל הי' לכאורה והנה
"אם", שנאמר במקום אלא אמורים חובה) גם להיות יתכן
למש"נ  המחברו וא"ו, (בתוס' "ואם" שנאמר במקום אבל

(לכאו'): פירושו דאז שונה m`eלפנ"ז) באופן תעשה
תלוי  ("ואם") שהוא ביותר מוכח הרי לכן, קודם ממש"נ

חובה. שהוא לפרש שא"א לכאו' מסתבר א"כ – ורשות
דרשות  הכלל מן מהיוצאים מג') (ב' שרובם מזה אמנם
"ואם  גו'"; אבנים מזבח "ואם – "ואם" שנאמר במקום הם
"ואם" כשנאמר שגם מוכח – גו'" ביכורים מנחת תקריב

שהכלל (אלא חובה שיהי' וזהו ycgnיתכן כן). שאינו
אלא  בזה, מסתפק (ולא אם "כל בלשונו רש"י שדייק
צדיק  "כל הרגיל בל' כמו המוסיף וא"ו בתור ולא ממשיך

שבכ"מ m`eוצדיק") להדגיש רק [לא בזה כוונתו כי כו'",
בין  "אם" שנא' שבין להדגיש אלא] הוא, רשות מג') (חוץ

ר"י. של כללו ומחדש חל בשניהם – "ואם" שנאמר

כן: לומר מוכרח לשיטתו ורש"י,

גו'" לי תעשה אדמה "מזבח פסוק 36בפסוק (שלפני
שבנו  במזבח בו שהמדובר גו'"), אבנים מזבח "ואם
באדמה  "מחובר פירושים: ב' רש"י מביא במדבר, ישראל
מזבח  חלל את ממלא שהי' ד"א, עמודים. ע"ג יבננו שלא

חנייתן". בשעת אדמה הנחושת

מזבח  "ואם שפסוק לכאורה אפ"ל הי' הב' פי' לפי הנה
רשות, והוא שלפניו לפסוק בהמשך בא גו'" אבנים

המזבח את תמלא שאם באדמה xacnayופירושו: (לא
הא' לפי' אבל גו'". גזית אתהן תבנה "לא באבנים, אלא)
"ואם  שוה: ענינם אין כי אחד, כהמשך לפרשם א"א הרי

בפסוק  משא"כ עצמו, בהמזבח מיירי גו'" אבנים מזבח
המדובר הא' פי' שלפי אדמה") ("מזבח ote`aשלפניו

eziipa=) הראשון הוא זה שפירושו והיות המזבח. של
את  לפרש מוכרח (לשיטתו) שרש"י מובן הרי העיקרי),

חדש, וציווי חובה בתור גו'" אבנים מזבח "ואם הכתוב
על  קאי (ולא הירדן את שיעברו לאחרי מזבח שיבנו היינו

במדבר). שבנו זה

כסף") "אם לפי' שנוגע – הנ"ל על (נוסף הטעם וזהו

לרמז  יתרו: בפ' אומרם בשם ר"י דברי מביא שרש"י

בפסוק (שה"ואם"exzicדפירושו גו'" אבנים מזבח "ואם
אלא  רשות, ענינו אין וכי שלפניו, להפסוק כהמשך בא לא

שר' בזה יתבאר הסובר l`rnyiחובה) הוא ר"י כי אמרו,
עמודים" ע"ג יבננו "שלא פירושו אדמה" ולכן 37ש"מזבח .

בהמשך  בא גו'" אבנים מזבח ש"אם לפרש א"א לשיטתו
ולכן  רשות), (ושהוא כנ"ל שלפניו גו'" אדמה ל"מזבח

במדבר  שבנו הנחושת במזבח בו המדובר שאין עכצ"ל
ב  לארץ.zaegאלא בכניסתם אבנים מזבח עשיית

.È שעשיית שאף ולומר לדחוק מקום הי' עדיין אמנם
וגו'" אבנים מזבח "ואם בכ"ז היא, חובה אבנים מזבח

הוא: רשות
"אבן" בכלל ג"כ היא הלבינה ש(לפעמים) נאמר ,38אם

מזבח  לעשות אחר) במקום (האמורה שהחובה אפ"ל הי'

שהרשות  היינו לבנים. של מזבח שוללת אינה אבנים
מקום  יש זה ולפי לבינה. של או אבן של המזבח לעשות

(ולא  אבנים מזבח "ואם (רשות): כמשמעו ה"אם" לפרש
לך  תעשה לבנים) ענין 39של (כי גזית" אתהן תבנה לא ,

ממש  אבנים של במזבח רק יתכן ).40"גזית"

אבנים  מזבח עשיית חובת על הוכחתו רש"י מביא ולכן

"אבנים הקודם:zenlyממ"ש מפסוק (ולא גו'" תבנה
(ע"ד  שלימה אבן כי אבנים"), מזבח גו' שם "ובנית
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לפי35) הוא – ר"י שיטת ע"פ המקרא לפרש בוחר שרש"י zehytayומה
וכדאי' וכו' הטבע בדרך בהשתדלות – זה באופן האדם הנהגת צ"ל הרוב ועל
שהנהגת  – בידן. עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה כר"י עשו הרבה שם: בגמ'

ר"י. כשיטת ההנהגה צ"ל הרוב ועל סגולה יחידי בשביל רק היא רשב"י
ולכן  הרוב הנהגת גם כן צ"ל שעה הוראת ובתור מיוחדים שבזמנים אלא

שעה. הוראת בתור כן צ"ל הי' אז כי כנ"ל, ע"ז הוכיחם ירמי' בזמן
כו'", מוכיחם ירמי' כשהי' ירמי' "בימי שם) (בשלח רש"י ל' דיוק וזהו
(בתור  כן צ"ל ירמי'" "בימי שדוקא לרמז אלא מיותר, ירמי'" "בימי דלכאורה
השתדלות  שום מבלי לבנ"י שניתן המן בדוגמת צ"ל אז – כנ"ל) שעה הוראת

כו'.
התמי' מתורצת lkaועפ"ז :dlecb ikd'ירמי ועד שממרע"ה הדורות

לבנ"י  שהראו מצינו לא בנביאים) כמסופר – ברוחניות ירידות כמה גם (שבהן
המן?! צנצנת

ההנהגה  שצ"ל מיוחדים ודורות בזמנים היינו – "לדורותיכם" הפי' וזהו
במדבר. בבנ"י שהי' ע"ד

כא.36) כ, יתרו
עה"פ.37) מכילתא
סק"כ 38) קלא, סי' מג"א (ראה אבן בכלל הלבינה אין ההלכה שע"ד ואף

"ותהי  עה"פ פרש"י שלא מזה הרי שלאח"ז) בהערה שהובא במכילתא וראה
הי' שהלבינה ג) יא, (נח גו'" לאבן הלבנה ועוד zgzלהם (כראב"ע, האבן

"תחת  ולא הקיר, לטוח פרש"י לחמר" להם) הי' "(והחמר במ"ש וכן (שם)
כפשוטו  לאבן" הלבנה להם "ותהי שמפרש מוכח שם) ועוד כבראב"ע, טיט"
הר"ן  בפי' (ראה אבן ונעשה נתקשה נעשה) שממנו החומר (היינו שהלבינה
והיינ  ומקשית). חזקה שמצאוה כלומר, לאבן, הלבנה להם ותהי ו עה"ת:

n"yytay.אבן נק' ג"כ הלבנה
מזבח 39) ואם ת"ל ומה גו'": אבנים מזבח "ואם עה"פ במכילתא ראה

יעשה. לבנים של יעשה, אבנים של רצה אלא אבנים
הדבר 40) שמפריד היינו גזיזה וענין כו', גזיזה ל' עה"פ: בפרש"י ראה

לשנים. דבר איזה שמחלק רק ולא בטבעו, שהוא מהמקום
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אד  בידי עשוי' שאינה באבן תתכן שלימה הפשט) והיא ם,
שמים) (בידי בריאתה ומשעת שהחובה 41בטבעה ומכאן ,

פשוטו  (ע"פ ממש אבנים בשל היא אבנים מזבח לעשות
אינו  וגו'" אבנים מזבח ש"ואם עכצ"ל וא"כ מקרא), של

חובה. אלא רשות

.‡È בשם ר"י דברי מביא שרש"י לזה נוסף טעם
אומרם:

בגמ' פלוגתא דברים 42מצינו בכמה ור"ע ר"י אם 43בין
אם  הכרע בהם שאין בענינים היינו חובה, או רשות הם
שיש  היא ר"י של שיטתו – חובה או רשות פירושם

"חובה". שהם – ר"ע של ושיטתו "רשות", לפרשם

כו'", מג' חוץ רשות ואם אם ש"כל בעניננו ר"י ודברי
– רשות שהוא צ"ל הכרע אין שבאם לשיטתו מתאימים

" חובה)lkולכן שהוא לומר מקום יש אם (גם ואם" אם
הג' שאלו גיסא, לאידך מובן, ובמילא – רשות פירושו

ברורה הוכחה בהם יש הכלל מן לפרש dgixkndהיוצאים
חובה. שהוא שבהם ה"אם" את

בשמו  זה מאמר מביא שרש"י (הנוסף) הטעם גם וזהו
גמור  הכרח יש מקומות הג' שבאלו לרמז בכדי ר"י, של
בו  שאין מקום שבכל ר"י, גם (שהרי חובה שהוא לפרש
– חובה) שהוא כאן סובר רשות, אלא שאינו סובר הכרע
שענינם  צ"ל שבע "כ – מהכתובים רש"י שמוכיח וכמו

חובה.

.·È שבין זו מחלוקת זה: בפרש"י תורה" של מ"יינה
או  כרשות לפרשו אם הכרע לו שאין בכתוב – ור"ע ר"י

עבודתם:44כחובה  אופני שבין בההפרש יסודו -
כהן  הי' שמצד 46(גדול 45ר"י הוא כהן של ענינו .(

שאופן  והיינו לאלקיו", הוא "קדוש (בטבעו) תולדתו
גרים  בן הי' ר"ע הצדיקים. עבודת הוא התחיל 47עבודתו ,

שנה  ארבעים בן בהיותו תורה שעבודתו 48ללמוד – ומזה ,
התשובה  בקו .49היתה

ממעזריטש  הה"מ תורת מארז"ל 50ידועה "שלא 51על
ומה  אפשי אבל כו' חזיר בשר לאכל אפשי אי אדם יאמר

מי  לומר צריך שכן – כך" עלי גזר שבשמים ואבי אעשה

רע" ש"סורו להיות – הבע"ת אבל מעולם. חטא ,52שלא
" לומר הוא צריך – לרע ההשתייכות יותר עלולה `iשבו

כו'". אפשי

הוא  כשהנידון וחובה: רשות בענין גם הוא ועד"ז

היפך  שהוא דבר כל בטבעו אצלו שמופרך בצדיק,

לא  אם גם – הדברים בשאר בעבודתו לו די – הקדושה
ועבודתו  הכרע, לו שאין הדבר את ולזכך לברר יתעסק

– רשות רק יהי' אם (וגם "רשות" בבחי' היא הזה בדבר

הזה  ובדבר הוא צדיק שהרי שיעשנו, קס"ד 53קרוב יש
ולזהירות  לזריזות שזקוק הבע"ת, משא"כ חובה); שיהי'

א' דף לקרות רגיל הי' ואם דפים jixvיתירה, ב' 54לקרות

חובה. צ"ל -

סובר  הצדיקים, עבודת היא שעבודתו ר"י, ולכן
שעבודתו  ר"ע משא"כ הוא; רשות הכרע, שאין שבמקום

הוא. שחובה סובר התשובה, בקו היא

.‚È ביחס ותמהים, השואלים לאלו ברור מענה ומזה
וכי  אלו: בדורותינו החסידות תורת של להתגלותה

מחמת  אלו, בזמנים דוקא אדרבא, כי, – דרא"? "אכשור
יותר  רב בחיזוק צורך יש שבהם, ומכופל הכפול החושך

כו'. מונע כל נגד לעמוד בכדי מיוחדים כחות ולנתינת

דא  מר, קאתי – חוצה המעינות בהפצת עבודתנו וע"י
ממש. ובקרוב משיחא, מלכא

(h"kyze f"kyz mihtyn t"y zgiyn)
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וכ"ה 41) וירא, לפ' א' שיחה ח"י ובלקו"ש ג. עז, משפטים תו"א ראה
בפשטות. גם

א.42) ג, סוטה
פליגי".43) הכי כולה התורה ש"בכל לומר שם דר"פ שס"ד ועד
(י"א 44) פסחים למס' בהדרן בסופו ביאורים בהגש"פ שיטתם ביאור ראה

תשל"ב). ניסן
דר"ע).45) פלוגתי' ובר חבירו בר"י (ומיירי סע"א מט, חולין
"קצת 46) בשם ח סעי' ר"י מע' בסה"ד (הובא ט אות שם חולין בשטמ"ק

וראה  שם. סה"ד ראה אבל כה"ג". אלישע בן ר"י "והוא רש"י"): של פירושים
ג. סעי' אלישע בן ר"י מע' גם שם

שלא 47) ד"ה רש"י סע"א). (קכג, ח"ש אוה"ת וראה בערכו. סה"ד ראה
ב. כב, יומא – בו הי'

ב.48) סב, כתובות ב. מט, פסחים וראה ב. פ"ו, אדר"נ

במשנה 49) הענינים מהמשך ולהעיר כו'. דעתו תזוח שאם שם יומא ראה
הי' אם ב): נח, daeyz(ב"מ lraהוא אם mixbכו' oa לפי גם הוא וכ"ז כו'.

לי  יתן מי אומר הי' ע"ה שכשהי' דאף שם) (כתובות דהוא בתוד"ה המבואר
ומעלי" "צנוע והי' הי' מצות שומר מ"מ שם), (פסחים כחמור ואנשכנו ת"ח
"אבל  ומעלי צנוע הי' לא מקודם כי כתב שם הריטב"א בחי' אבל מקודם, גם

כן ahenlאחרי xfg'בחי גם וכצ"ל בשמו בשיט"מ (כ"ה ומעלי" צנוע שהי'
אלו). בענינים (עכ"פ ממש בע"ת הי' הרי ולפי"ז שם). הריטב"א

קה"ת 50) (הוצאת ש"ט בכתר עד"ז וראה ד). (ט, ואתחנן בלקו"ת הובא
שצח). סי'

קדושים.51) ס"פ ספרא
ב.52) פ"ח, במדב"ר וראה לגר. בנוגע ב כב, משפטים מכילתא
כו'.53) הרשות במלחמת ב): (מד, מסוטה להעיר
ומכופל".54) "כפול שצ"ל ושם ספ"ט, אגה"ת



כז מתוך פניני לוי יצחק על התורה

א(  בפ',  "תהו"  ב"פ  ויש  מתהו,  הוא  המיתה  שרש 
במפורש, ב( בראשי תיבות – מיתה בעוה"ז ובעוה"ב, 
וכן בפסוק )משלי י, ב( "וצדקה תציל ממות" ב' פעמים 

מות, וההצלה מהם ע"י תורה וצדקה וכו'

מות,  פעמים  ב'  יש  תציל ממות  וצדקה  בהפסוק1 
א' מפורש, ב' בראשי תיבות וצדקה תציל ממות הוא 

מו"ת.
הוא, כי יש מיתה כפולה רחמנא ליצלן, א' מיתת 
הנשמה  מיתת  ב'  ליצלן,  רחמנא  הזה  בעולם  הגוף 
בעולם הבא רחמנא ליצלן, וכמו שכתוב כמה פעמים 
בתנ"ך מות תמות2, מות יומת3, הכרת תכרת4, שהוא 

מיתה כפולה רחמנא ליצלן.
ב'  יש  הנה  מתהו5,  הוא  המיתה  שרש  לומר  ויש 

פעמים תהו6.
א', המפורש בפסוק והארץ היתה תהו.

תהו  תהו,  היתה  והארץ  תיבות  דראשי  התהו  ב', 
למפרע וכו'.

ומות  מפורש,  מות  דידן  בנדון  הוא  זה  דרך  על 
בראשי תיבות וכו'.

הכלים,  שבירת  הוא  המפורש  המות  י"ל,  גם 

1( משלי י, ב. "לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות".
יוסי  רבי  פתח  וז"ל:  ע"א  קצ"ט  דף  מקץ  פרשת  בזוהר  מפרש מש"כ 
)פירוש  רשע  אוצרות  יועילו  לא  ב(  י,  )משלי  מש"כ  לפרש  ואמר 
אוצרות שהאדם אוסף בתחבולות ורמיות לא יועילו לו, לפי שהקליפות 
הצליחוהו לכן הם יאכלוהו, שכן דרכם בהבל בא ובחשך ילך(, וצדקה 

תציל ממות )אבל הצדקה שעושים מצלת מן המיתה(.

וידעין  באורייתא  דמשתדלי  אלין  )פירושו(  ממות  תציל  וצדקה 

אורחהא לאשתדלא בה )אלו העוסקים בתורה ויודעים דרכי' להשתדל 

בה(, והטעם דהא אורייתא עץ חיים אקרי )כי התורה נקראת עץ חיים 
)ונקראת  צדקה  ואתקריאת  בה(,  להעוסקים  חיים  מוסיפה  שהיא  לפי 
בשם צדקה( דכתיב )דברים ו, כה( וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשת 

את כל המצוה הזאת לפני יהו"ה אלהינ"ו כאשר צוהו וכו'.

דבר אחר )פירוש אחר על מש"כ( וצדקה תציל ממות, דא צדקה ממש 

)זה נאמר על נתינת צדקה לעניים שמצלת את האדם מן המות(, ובתרין 
לאדם  ניתוסף  דרכים  ובשני  אופנים  )בשני  סטרין  ובתרין  איהו  גוונין 

מש"כ  לכן  צדקה,  עשיית  ידי  על  והן  התורה  עסק  ידי  על  הן  חיים, 
צדקה  ביה  וקרי  התורה(,  עסק  )פירושו  אורייתא  ביה  קרי  וצדקה( 
)ופירושו מצות צדקה(, וכולא חד )ושניהם אחד להמשיך חיים לאדם(.

2( בראשית ב, יז.
3( ויקרא כ, ב. ועוד.

4( במדבר טו, לא.
5( ראה גם לקמן סימן יב.

לוי  לקוטי  בזה  עוד  וראה  פ"ב.  נקודות  דרושי  שער  חיים  עץ  ראה   )6
יצחק הערות לזוהר פ' בראשית עמוד קצט, שמות דברים עמוד שנט. 

לקוטים על מאחז"ל עמוד קנג.

ניצוצין  דהרפ"ח  המות  הוא  תיבות  ושבראשי 
ועולה  מ"ת,  רפ"ח  מרחפ"ת  בתיבת  נרמז  שמיתתם 
הגוף  הוא מיתת  כפול  לעיל, שהמות  זה עם האמור 
והניצוצין  גופא,  הם  הכלים  כי  ר"ל,  הנשמה  ומיתת 

הם כמו נשמתא וד"ל.
הללו,  מות  בחי'  מב'  וצדקה  תורה7  ע"י  וההצלה 
התורה  בלימוד  שיש  אופנים  ב'  ע"י  הוא  לומר  יש 

ובנתינת צדקה.
א', אם לומד תורה רק כפי טבעו ורגילותו, ששונה 
כי  טבעו,  כפי  נותן  בצדקה  וכן  פעמים,  מאה8  פרקו 
נק'  כי  וגומ"ח  רחמנים  הם  בטבעם9  ישראל  נשמות 
ממות  ניצול  עי"ז  הצדקה,  מעשה  והוא  כהן,  בת10 

המפורש מיתת הגוף.
ק"א  ורגילותו,  מטבעו  יותר  תורה  כשלומד  ב', 
כו',  הנפש  מיצוי  עד  בתורה  עצמו  ומייגע  פעמים, 
וכן בצדקה נותן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו, 
והוא עבודת הצדקה, וכמ"ש בתניא פט"ו11, ובאגרת 
ועבודת  שלום  הצדקה  מעשה  והי'  בד"ה12  הקודש 
הצדקה13 כו' ע"ש. עי"ז ניצול ממות שבר"ת, מיתת 

הנשמה.

ע"י עסק התורה  הן  היינו  תציל ממות  1, דצדקה  לעיל הערה  ראה   )7
שנק' צדקה, והן ע"י מצוות נתינת צדקה.

8( )חגיגה ט:( מאי דכתיב )מלאכי ג, יח( ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע 
בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובדי אלקים, היינו 
גמורי  ולא עבדו תרוייהו צדיקי  היינו אשר לא עבדו, א"ל עבדו  רשע 

נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
9( יבמות עט. וראה תניא סוף פרק א. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע 

חלק ו' עמוד רפח.
10( ראה זהר חלק ב' דף צה א-ב.

ששונה  מי  היינו  אלקים  דעובד  ט:(  )חגיגה  בגמרא  מ"ש  וז"ל:   )11
פרקו מאה פעמים ואחד ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים 
לבד והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים 
פרסי  לעשר  שנשכרים  חמרים  של  משוק  משל  בגמרא  התם  כדאיתא 
בזוזא ולאחר עשר פרסי בתרי זוזי מפני שהוא יותר מרגילותם, ולכן זאת 
הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד 
כולן ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלקים מפני 
שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' ע"י שמתבונן 
בגדולת ה' במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש 

הבהמית שהמקליפה שממנו הוא הטבע וזו היא עבודה תמה לבינוני.
12( וז"ל: לשון עבודה אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה 
מטבע  יותר  הרבה  ליתן  הצדקה  במצות  נפשו...  טבע  נגד  עצומה 

רחמנותו ורצונו וכו'.
עושה  דבר שהאדם  על  אלא  נופל  אינו  עבודה  לשון  וז"ל:  סי"ב.   )13
ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו... במצות הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע 

רחמנותו ורצונו וכו'.

המשך בעמוד גס



כח
כב  חוברת

נפש  ייסורי
בהדרת  אליו שהתייחסו אנשים של ניכר מספר היו סביבו גדולים. נפש ייסורי לסבול בעלי החל זו בתקופה

עוד  בו היה לא ולהתחזק, להתאמץ נסיונותיו כל למרות אבל ביותר, הגדולה במידה אהבה כלפיו והפגינו כבוד

חולשתו. על בושה תחושת מין בו והתעוררה החדש, המצב את לנצל כוח

עיקר  היתה ובזה המחרת, ביום גם גדולות תקוות עוד תלה לא בעלי אבל מאוד, עד קשה היה ההווה

לו. מגיע שכך ובמחשבה באהבה הכל שקיבל העובדה ועל שלו יראתֿהשמים על הבט מבלי – הטרגדיה

שהתגוררו  ונערות נשים אלינו מגיעות והיו בעלי, על לזה זה סיפרו אנשים – רחב ציבור היה בציאילי

בימי  ברגל, מגיעות היו הן מאתנו. קילומטרים שמונה עד חמישה במרחק כדי בקולחוזים, ביותר, הלוהטים ם

במידתֿמה. ולהתחזק להתנחם כדי – ובכלל  עצות, לבקש

אחרים. ממקומות ופליטים ומרומניה, מבסרביה גולים שם היו ובצרות. בסבל גדושים לבבות היו לכולם

המסע  ובמהלך משם, לנסוע – שלמות משפחות – ה"בורגנים" על פקדו הם האדום, הצבא לשם כשהגיע

והניחו  הגברים, את אסרו מביניהם, יותר והעשירות החשובות לקטגוריות שהשתייכו המשפחות את הפרידו

במסע. להמשיך ולילדים לנשים

בזוגות, בדרךֿכלל להגיע נהגו הן הראשון ביום בעלי. על לכולן נודע ומיד לאזורנו, הגיעו אלו מנשים הרבה

כה  בשברוןֿלב רוחן. מצב על השפעתו גודל את לתאר ניתן לא שלמות. בקבוצות להגיע החלו ולאחרֿמכן

יצאו! מחוזקת כה וברוח – באו גדול

וכדומה. שאלות "פדיונות", ובהן גלויותֿדואר בעלי אל מגיעות היו – בכל שררה קפדנית כה שצנזורה בעת

הדבר. עלי קשה אבל תקופה, אותה על לכתוב יש הרבה

ולכן  לעתיד, תקווה עדיין בלבו היתה לומר. שנהוג כפי מזדמנים" "מכרים דרכים, עוברי היו אלו שכל אלא

ברוחו. יותר חזק היה

ושדאגו  בו, שרצה בסגנון לשוחח היה יכול שעמם יהודים של למנהיג הפך – לאלמאֿאטא כשהגיע אבל

המחלה  בו התגלתה אז ודוקא ביותר; הטוב ובאופן הפרטים בכל לו, הדרוש כל את לו סיפקו לב ובחפץ לצרכיו

נפשית. מבחינה גם עליו ניכר הדבר – להתחזק שניסה כמה וכל פיזית, אותו שרוצץ דבר עוצמתה, במלוא

ידעו. לא – לכך הגורם מה אבל כשורה, לגמרי אינו שדברֿמה ראו מהצד שעמדו אלו זאת. הבנתי אני רק

בעצמי  בו טיפלתי ואני האנושית, התפקוד יכולת את ומאבד הולך הוא כיצד יראו שזרים רצה לא בעלי

לבקש  עלי היה – בבעלי יטפל אחר שמישהו רציתי אילו באפשרותנו; היה לא – אחות לשכור שנדרש. מה בכל

בעלי. של לרוחו לא מאוד שהיה דבר מבאיֿביתנו, מאחד זאת

קרוב. כה לאדם ובפרט זר, לאדם אפילו למדי קשה היה בבעלי הטיפול

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

להגאל לעולם דייקא, כמו שהשיב משיח בעצמו לרבי יהושע 
)דף צח.( ע"ש שהשיב  לוי במסכת סנהדרין בפרק חלק  בן 
היום אם בקולו תשמעו כו', ואז ויאכילהו מחלב חטה שתוציא 
דבש  ומצור  ל:(  )שבת  בחז"ל  כדאיתא  גלוסקאות  הארץ 
אשביעך וק"ל. או יאמר כמו שאמרו חז"ל )מגילה ו.( אמלאה 

החרבה )יחזקאל כו, ב( לא נתמלאה צור כו' ]אלא מחורבנה 
של ירושלים[. ואפשר זה אמר ומצור מכח שיתחרב צור מכח 

זה דבש אשביעך בירושלים במהרה בימינו אמן.
אור פני משה

המשך מעמוד טכ

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת משפטים



כט

תשים  אשר  המשפטים  ואלה   – א  יח, 
לפניהם

לפניהם",  המשפטים...  "ואלה  מ"ש  ביאור 
כמו למעלה,  הגילוי למטה  יהי'  דע"י המשפט 

וזהו יהי' לע"ל, ומבאר כמה ענינים בזה

בבחי'  שהגילוי  לפניהם.  תשים  אשר  המשפטים  ואלה 
הגילוי  שיהי'  כדי  כי  והיינו  פנימו,  יחזו  ישר  דוקא  לפניהם 
המשכה  שרש  להיות  מוכרח  ממש  למעלה  כמו  למטה 
אליך,  פניו  ה'  ישא  ענין  והוא  מהשתלשלות  מלמעלה  זו 
כו'  פנים  לו  ומראה  טהור  טמא  על  אומר  בענין  וכמארז"ל 
שמבחינת מראה לו פנים יוכל להתהפך מחשוכא לנהורא וזה 
יהי' לע"ל עתיד חזיר ליטהר כו' וזהו עושה משפט כו' ועז"נ 
האיסור  שיתהפך  תילים  במדרש  פי'  ואיתא  אסורים  מתיר 
להיתר לע"ל והיינו ע"י הגילוי בחי' אמת ומראה לו פנים כו' 
וזה נמשך ע"י המשפט שמהפך ג"כ מחשוכא לנהורא כנ"ל, 
וזהו מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל אשר ישראל 
הוא בחי' הפנימיות של יעקב ובחי' משפטיו נמשך לפניהם 
וע' בלק"ת פ' הברכה  ועיין בסידור ע"פ זה,  בבחי' פנימיות, 
מענין פי' ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, וזהו משפט 
קרוב  פל"ו  בחקתי  ברבות  ועיין  עשית  אתה  ביעקב  וצדקה 
יש  ועד"ז  ועיין לעיל.  וכו',  כי תתן אמת ליעקב  והיינו  לס"פ 
דין אמת לאמיתו כאלו  כל הדן  לפרש מארז"ל פ"ק דשבת 
נעשה שותף להקב"ה במע"ב כתיב ויעמוד העם על משה מן 
הבקר עד הערב וכתיב התם ויהי ערב ויהי בקר והיינו כי ערב 
ובוקר חו"ג ובמע"ב נעשו משניהם בחי' יום אחד כו' וכמו"כ 
בחי'  להיות  בימינא  שמאלא  לאכללא  עושה  המשפט  ע"י 

כוננת משרים...
וזהו ויעמוד כו' מן הבקר עד הערב שגם בבחי' ערב יומשך 
מבואר  אשר  אהב  משפט  מלך  ועוז  וזהו  כו',  בקר  מבחי' 
למעלה פי' ועוז מלך שיהי' בחי' תנה עוזך כו', וה"ע ואמת ה' 
לעולם בחי' יאר ה' פניו כו', וזהו הנמשך ע"י המשפט שעי"ז 

ממשיך האור גם במקום החושך כו' כנ"ל בענין רב יהודה.
אור התורה משפטים עמוד א'פד-ה

ר"ל  דיינין לפרשת מזבח –  סמיכת פרשת 
בית  נחרב  שלא  כשרים,  סנהדרין  שתשים 
לא  יתום  כג(  א,  )ישעי'  שנא'  עד  המקדש 

ישפוטו וריב אלמנה וכו'

לומר  יש  אפשר  הסמיכות  לחבר  המשפטים.  ואלה 
כמאמר חז"ל )ספרי שופטים, הובא ברש"י שם טז, כ( כדאי 
הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על 
אדמתם, וזה אמר למעלה אתם ראיתם כי מן השמים דייקא 
אחדותו  את  וראיתם  עמכם  דברתי  פ"ט(,  )דף  לעיל  עיין 
יתברך, לכך לא תעשון אתי דייקא אלהי זה דיין הנצב בשביל 
כסף וזהב אתי דייקא, כמאמר חז"ל )ברכות ו.( אלקים נצב 
בעדת א‑ל. ואם תאמר ומה בכך אם אמנה דיין שאינו הגון, 
ר"ל שלא תגרום  כו'  עליו  וזבחת  לזה אמר הלא אנכי מצוך 

שיחרב בית המקדש רק וזבחת בהמה, ואם תעשה כן היינו 
במינוי דיינים כשרים אז שכרו הוא להחיות את ישראל כו'.

ופירש במקרא בסמיכות  ומה שהטמין ברמז בא הכתוב 
לך  לומר  ז"ל  רש"י  מפרש  מזבח,  לפרשת  דיינין  פרשת 
שתשים סנהדרין אצל המקדש דייקא. ר"ל שתשים סנהדרין 
הי'  וכן  יחרב.  שלא  למקדש  להועיל  יהי'  זה  שדבר  כשרים 
שלא נחרב בית המקדש עד שנאמר )ישעי' א, כג( יתום לא 
יא( ראשי'  ג,  )מיכה  וכן הוא אומר  כו',  וריב אלמנה  ישפוטו 

בשוחד ישפוטו וכהני' במחיר יורו כו' וק"ל...
יג(  א,  )דברים  פסוק  על  יג(  )ספרי  חז"ל  מאמר  נודע 
כו'.  העם  בראשי  תלויה  העם  שאשמת  בראשיכם  ואשימם 
יז( שמע עמי זה תלמידי  ואפשר זה אמר בתהלים פ"א )ט, 
)ישעי'  לג:( על פסוק  )בבא מציעא  חכמים כדאיתא בחז"ל 
נח, א( והגד לעמי פשעם כו', ואעידה בך דייקא, ר"ל בך אני 
מתרה אם ישראל כולם אם תשמע לי כי אשמתם תלויה בך.
ואם תאמר ומה יעשה להוכיח אותם כמאמר חז"ל )ערכין 
ושיודע  כו'  להוכיח  שיכול  הזה  בדור  יש  אם  אני  תמה  טז:( 
להוכיח, לזה אמר אורה לך הדרך כך תוכיח לבן אדם אשר 
זה  זר  בך א‑ל  יהי'  לא  והוא  מני הדרך הישר,  מטים אשוריו 
גדר  עד  תבא  לא  אז  קה:(  )שבת  בחז"ל  כדאיתא  יצה"ר 
תשתחוה לא‑ל נכר, וזה אמר ודאי ולא תשתחוה לא‑ל נכר 
מה שאין כן אם תתן מקום קצת ליצה"ר לא ירפך עד השמדך 

כמאמר חז"ל )שם. ועיין סוכה נב:(.
לזה  אשמותיו,  כבד  כבר  אשר  יעשה  ומה  תאמר  ואם 
אמר אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים שהיו הללו עובדי 
ואפילו הכי תיקנו  )זוהר תרומה קע:(,  כו'  והללו  זרה  עבודה 
הכל בתשובה עד גדר לשמוע קול אלקים חיים מדבר מתוך 
האש, כן יעשה גם אלקיך רק בתנאי שתשוב מאהבה אמר 
ה' צבאות, וזה אמר שתהי' במדריגה זו הרחב פיך ואמלאהו 
היינו  שיעור  בלי  מצות  לשמוע  חושק  שתהי'  ר"ל  במצות 
בחז"ל  כדאיתא  זכיות  מזדונות  יעשה  ואז  מאהבה  שתשוב 
תלמידי  זה  עמי  שמע  ולא  כאשר  הכתוב  אמר  פו:(.  )יומא 
כי לא  לי  וישראל לא אבה  חכמים ראשי העם לקולי אז גם 
בשביל  לבם  בשרירות  בגלות  ואשלחהו  לכך  ה',  דרך  ידעו 
שרירות לבם ילכו במועצותיהם של אומות העולם מטוענים 
לו  אמנם  ע"ש.  רבתי  איכה  כבמדרש  צוואריהם  על  בחלא 
עמי דייקא, אלו תלמידי חכמים שומע לי אז גם כלל ישראל 

בדרכי הלכו.
ואם תאמר אחרי הגלותם מה תהא עליהם במרירת הגלות 
החל הזה, לזה אמר כמעט כאשר ימעט גובה לבב כל ישראל 
ויכנעו עצמם עד לארץ כמ"ש )ישעי' כט, ד( ושפלת מארץ 
ז,  )דברים  )חולין פט.( על פסוק  וכן דרשו חז"ל  כו',  תדברי 
ז( כי אתם המעט כו', אז אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב 
ידי אשיב דייקא כמו שהי' ידי עליהם במצרים כמו כן אעשה 
לאומות כמאמר חז"ל גאולה ראשונה סימן לגאולה אחרונה 
כו', ואז משנאי ה' הם אומות העולם יכחשו לו כמו גבעונים 

שבאו להתגייר מחמת מורא.
ואם תאמר מתי יעשה זאת לישראל לזה אמר ויהי עתם 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת משפטים

המשך בעמוד טכ



mihtynל zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k oey`x meil inei xeriy

ß hay b"k oey`x mei ß

àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה הראׁשֹונים,(שמות על מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אצל  סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים Ì‰ÈÙÏ.הּמקּדׁש. ÌÈNz ¯L‡∑:למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹ

ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלא
לאכל  ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואיני

האדם  פח)∑Ì‰ÈÙÏ.לפני ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני יׂשראל,ולא ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְִֵָָָƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
האלילים  ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאל

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים לב)להׁשּביחם ּכׁשאֹויבינּו(דברים ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יראתם  לעּלּוי עדּות זהּו .ּפלילים, ְְְִִִִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּכל (ערּובין ׁשּמצינּו ּוכפי ּפעמים, ארּבע לתלמידיו לׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו לב)העם לד, תּׂשא לכן (ּכי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשההההמדּיק אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

"נׁשּתחררּו" זה ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג ְִֶֶֶַַָמּכל

ּבני  לי ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים ב)יׂשראל כב, .(קידושין ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

רק  להתעּנג צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָולכן
ּכל  אּלא הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד  לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּדברים

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו עזראעזראעזראעזרא....ּכחֹותיו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִַַַָָָֹ

(á)àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçì©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ ועליו מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר כה)הּוא ּבלקּוח (ויקרא אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא טו)מּיׂשראל אּלא (דברים אמרּתי לא העברי", אחי ל יּמכר ˙˜‰.ּבאחי"ּכי Èk∑ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹƒƒ¿∆
ּבגנבתֹו, ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית ּדחקֹו,מּיד מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּפני  עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּדין  ּבבית ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּדחקֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַָָָָ«»¿ƒְֵ

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

Ì‚ ÌÈÏÏÎ· Ì‚ .ÌÈË˘ÙÏ ·Ï Ô˙Â ¯˘‡
ÌÚ Â"ÈÂ .·˙Î ‰ÓÏ ÔÂ·˙È Ê‡ :ÌÈË¯Ù·

:ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡
`ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â יׂשראל ׁשאמרּו אחר . ¿≈∆«ƒ¿»ƒְְִֵֶַַָָ

למׁשה  הּׁשם אמר עּמנּו, אּתה ּדּבר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלמׁשה
יׂשראל. ּבני אל תאמר ּכה הערפל, אל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבג ׁשּתֹו

ּברית  וּׁשיכרֹות הּזהב. אלהי על להזהיר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוהחל 
להם  יהיה לבּדֹו ׁשהּׁשם ּברדּתֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָעּמהם
ׁשּיאמר  והּמצֹות הּמׁשּפטים והֹורהּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹלאלהים.
ואמר  ּברית. להם יכרת אז יקּבלּום אם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלהם,
אנכי  הּנה ּבפרׁשת הּתנאים, אּלה ּבסֹוף ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלֹו
להׁשמיד  הּפרׁשה, ועּקר .לפני מלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹולח

ּפרׁש וככה ׁשם. ּבהּכנסם מארצם  זרה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָעבֹודה
ולא  ּבּסֹוף ּכי הּברית, ּכרת לפני מׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹלהם
ׁשּלא  הּפרׁשה ּתחּלת והּנה אלהיהם. את ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹתעבד
הּפרׁשה  וסֹוף אחרים, אלהים הּׁשם עם ְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָֹיעׂשּו
עׂשּויים  ׁשהם והּפסלים האלילים זכר ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָלהכרית 

ּכנען: ְְֶֶַַּבארץ

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr f"hg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
לא  העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבד

ּבאחי אּלא ובפרש"י)אמרּתי ב. (כא, ְְִִֶַָָָ
עבד  ולֹומר לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכאן)ּכנעני". לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
טעּונים  חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין סּוף, ים ּוקריעת מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם פטר)מּכסּפם ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ּכן ואם , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ענּיּותֹו ּגדל ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמכר
ׁשהּוא  "עבד על ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי  ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עזראעזראעזראעזרא....עברי". אבןאבןאבןאבן ְִִ
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i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ ּכמֹות אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ּבגּדֹוׁשהּוא, Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
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a‰˜˙ Èk.לפרׁש ׁשאחל לפני ּכלל ל אמר . ƒƒ¿∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבפני  עֹומד אחד ּכל מצוה, אֹו מׁשּפט ּכל ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּכי
זה  ּדבק לּמה טעם, למצא יכלנּו ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹעצמֹו.
זאת, אל הּמצוה זאת אֹו זה, אל ְְִִֶֶֶַַָָֹֹהּמׁשּפט
ּכי  נחׁשב יכלנּו, לא ואם יכלתנּו. ּבכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹֹנדּבק
ּבעֹולם  לאדם ואין ּדעּתנּו. מחסר ּבא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהחּסרֹון
ּכמֹוהּו. אדם ּברׁשּות מהיֹותֹו עליו קׁשה ְְִִֵֶָָָָָָיֹותר
אמרּו וקדמֹונינּו העבד. מׁשּפט החל ּכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
ימּכר  וכי יׂשראל.וככה, הּוא עברי, עבד ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכי
את  איׁש יּכה וכי רק לאמה. ּבּתֹו את ְְִִִִֶֶֶַַָָאיׁש
איׁש יּכה וכי וככה, ּכנעני. הּוא עבּדֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשן
והּנה  הּׁשֹור. יּגח עבד אם וככה, עבּדֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאת
יׂשראל. הּוא ּבגנבתֹו, ונמּכר ּכי ְְְְְִִִִֵֵַָָָאמרּו,
אינֹו עברי עבד ּכי אמרּו, עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָוהחֹולקים 

וככה יׂש אברהם. מּמׁשּפחת הּוא רק ראל, ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
ּדר כן, אחרי הּנזּכרים העבדים וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבת
ּכי  וילדיה. האּׁשה ּדבר וראייתם לּכל. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
ועבדֹו ועֹוד, ּבאב. ּתלּוי הּמׁשּפחה ּכי ְְְֲִִַַָָָָָָָאמרּו
עליהם  והיה ימיו. ּכל אֹומרים הם ּכי ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָלעֹולם,
הּמּלֹות  נחּפׂש ועּתה נרצע. יׂשראל ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקׁשה
לּמה  יׂשראלי, אינֹו עברי עבד  אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמׁשמעם.
והלא  העברי. אחי ל יּמכר ּכי הּכתּוב ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹאמר
,ּבלבב אחי את תׂשנא לא מׁשמע  ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹידענּו
ּגרֹו. ּובין אחיו ּובין איׁש ּבין וככה, ְְִִִֵֵֵֵֵָָָָיׂשראל .
אברם  ּפרּוׁש ּכי ספק אין והּנה ּככה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָורּבים
ּכל  אבי ּכת ּוב עליו עבר, מּבני ׁשה ּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָהעברי,
נקרא  אֹו כנען. אבי הּוא וחם הפ עבר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
אףֿעלּֿפי  הּנהר, מעבר ׁשּבא ּבעבּור ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי
ּכי  ונחׁשב נהרי. עברי להיֹות ראּוי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹׁשהיה

ׁשּמצאנּו ּבעבּור קצרה, ּדר ּתפׂש ְֲֶֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב
הּנהר. מעבר אברהם את אביכם את ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואּקח
ּכי  יׂשראל , ׁשהם  העברים נקראּו ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָוהּנה
אלהי  ה' אמר ּכה לפרעה מׁשה ׁשאמר ְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹראינ ּו
הּׁשם, זה הּוא מי ּפרעה ׁשאל וכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אלהי  והּנה העברים. אלהי הּׁשם הׁשיבֹו, ְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵַָָֹֹאז
יׂשראל  אם וה ּנה יׂשראל. אלהי ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹהעברים
עבר, אל מיחסים ׁשהם ּבעבּור עברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻנקרא ּו
ּובני  קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָיׁשּתּתפ ּו
אדֹום  רק אחי קֹורא מצאנּו לא ואנחנּו ְֱֲִֵֵַַַָָָָֹעׂשו ,
לא  ּגם יעקב. עם אחד ּבבטן ׁשהיה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלבּדֹו
אחינּו ׁשהּוא עׂשו ׁשּיזּכיר ּבּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמצא
לא  וכמֹוהּו, הּׁשליחּות. ּבדבר רק ְְְְְִִִַַַָֹּבמצֹות
ׁשהזּכיר  אחר הּוא, אחי ּכי אדֹומי ְְֲִִִִִֵֶַַַָתתעב
ּבכל  הּנה אחיו. ּבחרב רדפֹו על וככה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאדֹומי.
ּבני  על אם ּכי עברי מּלת מצאנּו לא ְְְִִִִִִֵַַַָָָֹהּמקרא
לאכֹול  עברי. נער אּתנּו וׁשם וכתּוב ְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹיעקב.
אנׁשים  ׁשני עברי. איׁש מּכה לחם. העברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָאת
הם  ּכי אנכי. עברי אמר ויֹונה נּצים. ְְְִִִִִִִִֵַָָָֹעברים
היתה  הּמּלה ואם אּתה. עם מּזה אי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשאלּוהּו
עם  מאיזה הׁשיב לא עֹוד רּבים, עּמים ִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּכֹוללת
היּו והעברים לעברים. ּתעבדּון ּפן וכ' ְְְְְִִִִֶַַָָָהּוא.
את  איׁש לׁשּלח ּכתּוב ּובירמיהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלפלׁשּתים .
לבלּתי  ּפרׁש ּובּסֹוף והעברּיה. העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעבּדֹו
אדֹומי  ּכי וידּוע איׁש. אחיהּו ּביהּודי  ּבם ְֲֲִִִִִִַָָָֹעבד
ּכתיב  והּנה אמרּו, והחֹולקים יהּודי. יּקרא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹלא 
מּיׂשראל. ואינם מתיהדים, הארץ מעּמי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָורּבים 
ׁשהיּו ּפרּוׁש אם ּדעּתם לפי ּכי עּורֹון, ְְְִִִִֵֶֶַָָָוזהּו
יהּודה, לתֹורת ׁשּׁשבּו אֹו יהּודה, אל ְְְְֲִִֶֶַַָָָמתיחסים

ּבמתיהד  ּבם עבד  לבלּתי להיֹותֹו ראּוי ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהיה
עברי, להיֹות ראּוי היה זה ּדר ועל ְְְִִִִֶֶֶַָָָָאחיהּו.
לֹו. לא ריב על מתעּבר זה, והאֹומר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹמתעּבר.
ּכי  נכֹונים, קדמֹונינּו ּדברי ּכי התּברר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָוהּנה
קּבלּום  ּכאׁשר הּמצֹות, ּבכל נסמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹעליהם
ּכי  אדם לב על יעלה אי ועֹוד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמאבֹותיהם.
ׁשנים, ׁשׁש יעבד והאדֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵַַָָֹהּיׁשמעאלי

הּיֹובל: ׁשנת עד ÚÈ·„והּיׂשראלי ÌÈL LL. ְְְְִִֵֵַַַַ≈»ƒ«¬…
ּובתחּלת  ,ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ּכמֹו יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹולא
איזה  חפׁשי, יצא למכירתֹו הּׁשביעית ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשנה
ׁשנים  ׁשבע מּקץ על ּתתמּה ואל ׁשּתהיה. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשנה 
ׁשני  לֹו יׁש ּדבר לכל  ּכי ּבירמיה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָהּכתּוב
ּתחּלה, ׁשהּוא קץ יּמצא ּפעם והּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָקצוֹות.
העבד  הּוא העבד , וזה ּבּסֹוף. ׁשהּוא ְֶֶֶֶֶֶַַַָָּופעם
 ֿ ּבית ׁשּמכרּוהּו ּבגנבתֹו, ונמּכר עליו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב
לּגר, אֹו ל ונמּכר אחי ימּו וכי ְְְְִִִִֵַַָָָדין.רק
ּכי  הּיֹובל , עד ׁשּיׁש הּׁשנים ּכפי עצמֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹימּכר
הּזכר  ּכי יׂשראל, ּביד היא וקּבלה יצא. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּיֹובל
ׁשהיא  ּבּפרׁשה הּנקבה. ולא ּבגנבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיּמכר
מרינּוס, רּבי אמר הענין. אׁשלים זאת, ְְִִִִַַַַַָָָָֹאחר
למׁשעי, ּכמֹו הּוא ּכי נֹוסף, לחפׁשי ְְְְִִִִַָָיּו''ד
הלמ''ד  ּכי אמר הּמדקּדק יהּודה ורּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָאכזרי.
והּיּו''ד  חפׁשי. תׁשּלחּנּו וכי ּכמֹו הּוא ּכי ְְְְְְִִִֶַַָָנֹוסף,
והלמ''ד  הּקדמֹוני. ּדר על ליחס היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּכאּלּו
ּולפי  מעכה. ּבן לאבׁשלֹום והּׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכלמד,
היה  והאחד  מׁשרתים, ׁשנים ּבאּו ּכי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּדעּתי,
הּׁשם: ּתאר והּוא האהלי. ּבתֹו ּכמֹו ְְְְֳִִֵַַַָָֹמסּפיק,

מּתנה.ÌpÁּומּלת מּטעם אֹותם. חּנּונּו מּגזרת . ִַƒ»ְִִִַַַַָָָָ
ריקם: ּכמ''ם ידענּו, לא הּמ''ם ְְְֵֵֵַַַַָָֹוטעם
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עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
לא  העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבד

ּבאחי אּלא ובפרש"י)אמרּתי ב. (כא, ְְִִֶַָָָ
עבד  ולֹומר לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכאן)ּכנעני". לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
טעּונים  חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין סּוף, ים ּוקריעת מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם פטר)מּכסּפם ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ּכן ואם , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ענּיּותֹו ּגדל ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמכר
ׁשהּוא  "עבד על ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי  ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עזראעזראעזראעזרא....עברי". אבןאבןאבןאבן ְִִ

(â)äàöéå àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬
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i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ ּכמֹות אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ּבגּדֹוׁשהּוא, Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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a‰˜˙ Èk.לפרׁש ׁשאחל לפני ּכלל ל אמר . ƒƒ¿∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבפני  עֹומד אחד ּכל מצוה, אֹו מׁשּפט ּכל ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּכי
זה  ּדבק לּמה טעם, למצא יכלנּו ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹעצמֹו.
זאת, אל הּמצוה זאת אֹו זה, אל ְְִִֶֶֶַַָָֹֹהּמׁשּפט
ּכי  נחׁשב יכלנּו, לא ואם יכלתנּו. ּבכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹֹנדּבק
ּבעֹולם  לאדם ואין ּדעּתנּו. מחסר ּבא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהחּסרֹון
ּכמֹוהּו. אדם ּברׁשּות מהיֹותֹו עליו קׁשה ְְִִֵֶָָָָָָיֹותר
אמרּו וקדמֹונינּו העבד. מׁשּפט החל ּכן ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
ימּכר  וכי יׂשראל.וככה, הּוא עברי, עבד ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכי
את  איׁש יּכה וכי רק לאמה. ּבּתֹו את ְְִִִִֶֶֶַַָָאיׁש
איׁש יּכה וכי וככה, ּכנעני. הּוא עבּדֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשן
והּנה  הּׁשֹור. יּגח עבד אם וככה, עבּדֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאת
יׂשראל. הּוא ּבגנבתֹו, ונמּכר ּכי ְְְְְִִִִֵֵַָָָאמרּו,
אינֹו עברי עבד ּכי אמרּו, עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָוהחֹולקים 

וככה יׂש אברהם. מּמׁשּפחת הּוא רק ראל, ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
ּדר כן, אחרי הּנזּכרים העבדים וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבת
ּכי  וילדיה. האּׁשה ּדבר וראייתם לּכל. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
ועבדֹו ועֹוד, ּבאב. ּתלּוי הּמׁשּפחה ּכי ְְְֲִִַַָָָָָָָאמרּו
עליהם  והיה ימיו. ּכל אֹומרים הם ּכי ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָלעֹולם,
הּמּלֹות  נחּפׂש ועּתה נרצע. יׂשראל ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקׁשה
לּמה  יׂשראלי, אינֹו עברי עבד  אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמׁשמעם.
והלא  העברי. אחי ל יּמכר ּכי הּכתּוב ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹאמר
,ּבלבב אחי את תׂשנא לא מׁשמע  ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹידענּו
ּגרֹו. ּובין אחיו ּובין איׁש ּבין וככה, ְְִִִֵֵֵֵֵָָָָיׂשראל .
אברם  ּפרּוׁש ּכי ספק אין והּנה ּככה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָורּבים
ּכל  אבי ּכת ּוב עליו עבר, מּבני ׁשה ּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָהעברי,
נקרא  אֹו כנען. אבי הּוא וחם הפ עבר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
אףֿעלּֿפי  הּנהר, מעבר ׁשּבא ּבעבּור ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי
ּכי  ונחׁשב נהרי. עברי להיֹות ראּוי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹׁשהיה

ׁשּמצאנּו ּבעבּור קצרה, ּדר ּתפׂש ְֲֶֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב
הּנהר. מעבר אברהם את אביכם את ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואּקח
ּכי  יׂשראל , ׁשהם  העברים נקראּו ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָוהּנה
אלהי  ה' אמר ּכה לפרעה מׁשה ׁשאמר ְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹראינ ּו
הּׁשם, זה הּוא מי ּפרעה ׁשאל וכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל,
אלהי  והּנה העברים. אלהי הּׁשם הׁשיבֹו, ְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵַָָֹֹאז
יׂשראל  אם וה ּנה יׂשראל. אלהי ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹהעברים
עבר, אל מיחסים ׁשהם ּבעבּור עברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻנקרא ּו
ּובני  קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָיׁשּתּתפ ּו
אדֹום  רק אחי קֹורא מצאנּו לא ואנחנּו ְֱֲִֵֵַַַָָָָֹעׂשו ,
לא  ּגם יעקב. עם אחד ּבבטן ׁשהיה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלבּדֹו
אחינּו ׁשהּוא עׂשו ׁשּיזּכיר ּבּכתּוב ְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמצא
לא  וכמֹוהּו, הּׁשליחּות. ּבדבר רק ְְְְְִִִַַַָֹּבמצֹות
ׁשהזּכיר  אחר הּוא, אחי ּכי אדֹומי ְְֲִִִִִֵֶַַַָתתעב
ּבכל  הּנה אחיו. ּבחרב רדפֹו על וככה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאדֹומי.
ּבני  על אם ּכי עברי מּלת מצאנּו לא ְְְִִִִִִֵַַַָָָֹהּמקרא
לאכֹול  עברי. נער אּתנּו וׁשם וכתּוב ְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹיעקב.
אנׁשים  ׁשני עברי. איׁש מּכה לחם. העברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָאת
הם  ּכי אנכי. עברי אמר ויֹונה נּצים. ְְְִִִִִִִִֵַָָָֹעברים
היתה  הּמּלה ואם אּתה. עם מּזה אי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשאלּוהּו
עם  מאיזה הׁשיב לא עֹוד רּבים, עּמים ִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּכֹוללת
היּו והעברים לעברים. ּתעבדּון ּפן וכ' ְְְְְִִִִֶַַָָָהּוא.
את  איׁש לׁשּלח ּכתּוב ּובירמיהּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלפלׁשּתים .
לבלּתי  ּפרׁש ּובּסֹוף והעברּיה. העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעבּדֹו
אדֹומי  ּכי וידּוע איׁש. אחיהּו ּביהּודי  ּבם ְֲֲִִִִִִַָָָֹעבד
ּכתיב  והּנה אמרּו, והחֹולקים יהּודי. יּקרא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹלא 
מּיׂשראל. ואינם מתיהדים, הארץ מעּמי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָורּבים 
ׁשהיּו ּפרּוׁש אם ּדעּתם לפי ּכי עּורֹון, ְְְִִִִֵֶֶַָָָוזהּו
יהּודה, לתֹורת ׁשּׁשבּו אֹו יהּודה, אל ְְְְֲִִֶֶַַָָָמתיחסים

ּבמתיהד  ּבם עבד  לבלּתי להיֹותֹו ראּוי ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהיה
עברי, להיֹות ראּוי היה זה ּדר ועל ְְְִִִִֶֶֶַָָָָאחיהּו.
לֹו. לא ריב על מתעּבר זה, והאֹומר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹמתעּבר.
ּכי  נכֹונים, קדמֹונינּו ּדברי ּכי התּברר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָוהּנה
קּבלּום  ּכאׁשר הּמצֹות, ּבכל נסמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹעליהם
ּכי  אדם לב על יעלה אי ועֹוד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמאבֹותיהם.
ׁשנים, ׁשׁש יעבד והאדֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵַַָָֹהּיׁשמעאלי

הּיֹובל: ׁשנת עד ÚÈ·„והּיׂשראלי ÌÈL LL. ְְְְִִֵֵַַַַ≈»ƒ«¬…
ּובתחּלת  ,ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ּכמֹו יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹולא
איזה  חפׁשי, יצא למכירתֹו הּׁשביעית ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשנה
ׁשנים  ׁשבע מּקץ על ּתתמּה ואל ׁשּתהיה. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשנה 
ׁשני  לֹו יׁש ּדבר לכל  ּכי ּבירמיה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָהּכתּוב
ּתחּלה, ׁשהּוא קץ יּמצא ּפעם והּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָקצוֹות.
העבד  הּוא העבד , וזה ּבּסֹוף. ׁשהּוא ְֶֶֶֶֶֶַַַָָּופעם
 ֿ ּבית ׁשּמכרּוהּו ּבגנבתֹו, ונמּכר עליו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב
לּגר, אֹו ל ונמּכר אחי ימּו וכי ְְְְִִִִֵַַָָָדין.רק
ּכי  הּיֹובל , עד ׁשּיׁש הּׁשנים ּכפי עצמֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹימּכר
הּזכר  ּכי יׂשראל, ּביד היא וקּבלה יצא. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּיֹובל
ׁשהיא  ּבּפרׁשה הּנקבה. ולא ּבגנבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיּמכר
מרינּוס, רּבי אמר הענין. אׁשלים זאת, ְְִִִִַַַַַָָָָֹאחר
למׁשעי, ּכמֹו הּוא ּכי נֹוסף, לחפׁשי ְְְְִִִִַָָיּו''ד
הלמ''ד  ּכי אמר הּמדקּדק יהּודה ורּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָאכזרי.
והּיּו''ד  חפׁשי. תׁשּלחּנּו וכי ּכמֹו הּוא ּכי ְְְְְְִִִֶַַָָנֹוסף,
והלמ''ד  הּקדמֹוני. ּדר על ליחס היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּכאּלּו
ּולפי  מעכה. ּבן לאבׁשלֹום והּׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכלמד,
היה  והאחד  מׁשרתים, ׁשנים ּבאּו ּכי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּדעּתי,
הּׁשם: ּתאר והּוא האהלי. ּבתֹו ּכמֹו ְְְְֳִִֵַַַָָֹמסּפיק,

מּתנה.ÌpÁּומּלת מּטעם אֹותם. חּנּונּו מּגזרת . ִַƒ»ְִִִַַַַָָָָ
ריקם: ּכמ''ם ידענּו, לא הּמ''ם ְְְֵֵֵַַַַָָֹוטעם



mihtynלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k oey`x meil inei xeriy
עבדיםּכנענית  מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑הכניסּה מי וכי ְְֲֲִִִִֶַָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִָ

ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא כב)ׁשּתצא? עזראעזראעזראעזרא.....(קידושין אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑אינֹו אֹו עבדים. מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
העברּיה  ׁשהרי  ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא טו)אף העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף עזראעזראעזראעזרא.....מלּמד אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

(ä)ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−
:éLôç àöà àì éða-úàå§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשפחה ∑‡˙ אבןאבןאבןאבן ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)Bà úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−
:íìòì Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא) ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לבית ∆»¡…ƒְְְִִִֵֵֶָָָ
לֹו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑:לֹומר ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול (דברים ְֶָ∆«∆∆∆«¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּובּד ּבאזנֹו מה "ונתּתה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ּבּמזּוזה. ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, כב)ּמזּוזה ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑:לֹומר ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ְְְֶֶַָָָֻֻ¿»«¬…»∆»¿ְְְִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" יד)"אזן" מה (ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, זּכאי:(מכילתא)ּלהּלן ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע', וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'אזן
(רצה  חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור קׁשר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר:

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּוא: כה)ּברּו לי (ויקרא "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ÌÏÚÏ.ּבני B„·ÚÂ∑ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ«¬»¿…»

לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? מּגיד (ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מפלג  ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשחמּׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

bBt‚a Ì‡,ּומצאנּו ּבגּופֹו. ּכמֹו ּבגּפֹו י''א . ƒ¿«ְְְַָָ
מׁשּתּנים. הּׁשמֹות ּומׁשקלי ׁשאּול. ְְְִִִֵֵַַַָּגּופת
ּבלׁשֹון  וכנף ּכנף. ּכמֹו ׁשהּוא אמרּו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָואחרים
לבּדֹו. ּבגדֹו ּבכנף אמר ּכאּלּו וגּפין, ְְְְְְִִִִַַַַַָּתרּגּום
ּפרּוׁשֹו, להיֹות ראּוי אין ּכי הענין, מּטעם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָואינ ֹו
יהיה  והּנה ּגּבֹו. על ּתלּוי אחר ּגּוף ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָרק
הצר הּגאֹון  אמר חֹורׁשים. חרׁשּו ּגּבי על  ְְְְִִַַַַַָָָֻּכמֹו
ּכאׁשר  יצא, ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו אם לֹומר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ׁשהּוא  אׁשּתֹו, ּדבר ּבעבּור לחפׁשי, יצא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאמר
ׁשאין  ואחר הּוא. אּׁשה ּבעל אם לֹומר ְִִִֵֶַַַַַָָצרי
ּדין, ּבבית ּבגנבתּה נמּכרת יׂשראלית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָאּׁשה
להֹודיע  עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה לֹומר טעם ְְְְִִִַַַַַָָמה
אׁשּתֹו, את לפרנס צרי עברי עבד הּקֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּכי

יחד: ׁשּיצאּו עד עּמֹו ְְֲִֵֶַַַַֹותעמד

cBÏ ÔzÈ ÂÈB„‡ Ì‡ לׁשֹון אנׁשי מצאנּו . ƒ¬»ƒ∆ְְֵַָָ
לא  אבל הּׁשמֹות ּבתֹורת ּכבֹוד חֹולקים ְְֲִֵֶַַַָָֹֹהּקדׁש
לׁשֹון  והּוא אדֹונים. ּגם אדֹון אמרּו ְְְְֲֲִִִַָָּבפעלים.
אמרּו ּובּסמּוכים קׁשה. אדֹונים מּיד ְֲִִִִִַַָָָָיחיד,
ּולׁשֹון  נמצא. לא ּכי אדֹונֹו, אמרּו ולא ְְְְֲֲִִָָָֹֹאדֹוניו
ּבלׁשֹון  לאמרֹו ואסּור ׁשאל. אדני ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹהמדּבר
וככה  הּנכּבד. הּׁשם עם יתערב ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹרּבים,
ּכמֹו יחיד, לׁשֹון על לׁשם ׁשּיאמר ראּוי ְְְִֵֵֶַַָָֹאין
רּבי  אמר אלֹוּה, מּלת וככה ׁשאל. אדני ְֱֲִִִִַַַַַַָָָָֹּבּכּנּוי
ּדר לאלהיו, ולא לאלהֹו, ּכחֹו זֹו ְִֵֵֶֶָָֹֹֹֹמרינֹוס,

‡M‰ּבּזיֹון: BÏ ÔzÈÂÈ„‡ Ì‡ האּׁשה זאת . ִָƒ¬…»ƒ∆ƒ»ִָָֹ
להיֹות  ויּתכן ּכנענית. היא חכמינּו ּדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָעל
הּגרים  הּתֹוׁשבים מּבני ּדר על ּכנענית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּפרּוׁש
וככה  ואמה. עבד  ּתקנּו מהם  ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָעּמכם,

לא  ּכתּוב, ּגֹוים ׁשבעה על ּכי ּכנעני. עבד ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּכל 
הּגֹוים  מן ּכתּוב ּובׁשלמה נׁשמה. ּכל ְְְִִִֶַַָָָָֹֹתחּיה
לא  ואּתם ּבכם יבאּו לא הם ה' אמר ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר
ולא  חּתּית, צּדנּיֹות על ּכתּוב וזה ּבהם. ְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹּתבאּו

עּמֹונּיֹות:מֹו ֲִִַאבּיֹות
d¯Ó‡ Ì‡Â לא ּכי קדמֹונינּו ּפרׁשּוה ּכבר . ¿ƒ»…ְְְִֵֵַָָֹ

הּדברים, אּלה ּכל ּבֹו ׁשּיהיּו עד נרצע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָיהיה
:ּבית ואת אהב ּכי ְְֲִֵֵֶֶַעד

eBLÈb‰Â מׁשּפט מקימי ּכמֹו אלהים מּלת . ¿ƒƒְְְֱִִִִֵַַֹ
העיר, ּבׁשער להיֹותם והּמנהג ּבארץ. ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹאלהים
טעם  וזה ּובריח. ּדלתים לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיֹוׁשבים,
לפני  זה ׁשּיעׂשה הּמזּוזה, אל אֹו הּדלת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאל

הּׁשער: ÌÏÚÏיֹוׁשבי B„·ÚÂ מּלת ּכי ידענּו . ְֵַַַ«¬»¿…»ְִִַַָ
היה  ּכבר ּכמֹו זמן, הּוא הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְְִֶַַָָָָֹלע ֹולם
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(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין אמרּת:(מכילתא. סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לסימני  אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹקל

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה ‰ÌÈ„·Ú.נערּות, ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשן ּכיציאת ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ
לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועין,
"ּכי  לֹומר: ּתלמ ּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹונֹותן

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל עברּיה יּמכר אף ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
העברי  (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוצאה
יֹוצאה  אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי לֹומר: ּתלמּוד – אברים? ּבראׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא

איברים  ּבראׁשי יֹוצא אינֹו הּוא אף  אברים, עזראעזראעזראעזרא.....ּבראׁשי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ç)íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð̈§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, קּדּוׁשין לֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.אחרים  מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה ׁשּמגרע יּתן לּה? ׁשּנֹותן מקֹום הּוא ּומה ֲִֵ¿∆¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּפדיֹונּה

הּמנה ׁשנים, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ÏLÓÈ.ועׂשתה ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿«»¿ƒ…ƒ¿…

d¯ÎÓÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי יח)ׁשאינֹו לקּים ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָֹֹ
לזה  ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות עזראעזראעזראעזרא.....ּבּה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr `xfr oa`

זמן  עד עֹולם, עד ׁשם ויׁשב זמּנים. ְְְְִִַַַַַָָָָלעֹולמים,
ׁשל  לזמּנֹו לעֹולם, ועבדֹו וכן ּגדֹול. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
מּמּנּו. אר יׂשראל  מֹועדי זמן ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיֹובל,
יהיה  אֹו מתחּדׁש. עֹולם ּכאילּו חרּות, ְְְִִִִִֵֵֶַַָויציאת
חפׁשי: ׁשהיה הראׁשֹון לזמּנֹו ׁשּיׁשּוב ְְִִִֵֶֶַָָָָָּפירּוׁשֹו,

f‰Ó‡Ï Bza ּברׁשּות ‡˙ ׁשהיא היא קטּנה . ∆ƒ¿»»ְְִִִֶַָ
ּומּלת  נדרּה. את מפר ׁשהּוא הּבת ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהאב ,
על  ּכי ּדבקה. היא הּפסּוק זה עם נכרי, ְְְִִִִֵֶַַַָָָלעם
ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי, לעם ידּבר ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהאב
ונכֹון  ואמת ּבאחיו. איׁש נבּגד מּדּוע ּכמֹו ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹּבּה.
לאיׁש למכרּה לאדֹון רׁשּות אין ּכי ְְְְִִֵָָָָהּוא,
לזכר  זה וׂשמּו מהּקּבלה, ידענּו וזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיׂשראל.
לעם  מרחק ּבעבּור ּתתמּה ואל ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָּולאסמכּתא.
יׁשּלם, ׁשּלם ּכמֹוהּו ּכי הּפסּוק, מּזה ְְִִִֵֵֶַַַָָָנכרי
ּכמֹו נכרי, לעם ּכי הּגאֹון, אמר אפרׁש. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּתהרג. צּדיק ּגם הגֹוי וכמֹוהּו, נכרי. ְְְֲֲִִִַַַָָֹלאיׁש
ּבאחת  הּיחיד על ׁשּיאמר יּתכן לא ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוזה
יׂשראל. וּיאמר ׁשּיאמר הּוא נכֹון ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהּלׁשֹונֹות,
מצרים. וּיאמר ּכמֹו הּכֹולל, הּמין ׁשם הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹּכי
וגֹוי, עם ּכמֹו ּכלל, ׁשּטעמֹו ׁשם להיֹות ְְְְֲִֵֶַַַָרק
הּיחיד. על ׁשּיאמר יּתכן לא ועדה, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוקהל
הבאת  ּכי מפרׁש. ׁשם צּדיק, ּגם הגֹוי ְֲִִֵֵֵַַָָָֹּופירּוׁש

וטעם ּגדֹולה: חטאה ממלכּתי ועל Ï‡עלי ְְְְְֲִַַַַַַָָָָ…
ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk אחר ˙ˆ‡ לעֹולם ׁשּיציאתם . ≈≈¿≈»¬»ƒְְִֶַַָָָ

ׁשׁש הּגיעּו אם ּתצא זאת ּגם ּכי ׁשנים. ִִִִִֵֵֵֵַָֹׁשׁש
אחי ל יּמכר ּכי ּכתּוב, הּוא ּכאׁשר ְֲִִִִֵֶַָָָָׁשנים,
אם  רק ׁשנים. ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהעברי
ּתצא: ּברׁשּותּה, ׁשהיא לזמן ׁשׁש, קדם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּגיעה

g‰Ú¯ Ì‡ אחר ּבעיניו חן מצאה ׁשּלא . ƒ»»ְְֵֵֶַַָָָֹ
טעם  הּוא וזה לאּׁשה. ׁשּיּׂשאנּה אֹותּה, ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּקנה
אׁשּתֹו. להיֹותּה לֹו יעּודה ׁשהיא יעדּה, לֹו ְְְְֲִִִֶֶָָָָאׁשר
קרי. לֹו ּכי ודע ּבנ ֹו. אׁשת להיֹותּה יעדּה ְְְְְִִִֵֶַָָָאֹו
ּבוי''ו. ּובחּו''ץ ּבאלף, ּבפנים הּוא ְְְְִִֶַָָָוכתּוב
הּוא  ּכמֹו לֹו. יׁש טעמים ׁשני ּכי הּגאֹון, ְְְְִִֵֵַַָָָואמר
לא  אנחנּו ּכי האחד, הּטעם אנחנּו. ולא ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹֹעׂשנּו
והּנכֹון  אנחנּו. לֹו ּכי והּׁשני, עצמנּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעׂשינּו
וככה  לבּדֹו. האמת הּוא הּׁשני זה ּכי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָּבעיני
לא  אנחנּו הּמדקּדק, יהּודה רּבי אמר ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹֻּכּלם.
לֹו ּובין ּבאלף לא ּבין ּבמבטא להפריׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹנּוכל
ּבני  ּברּבת היא הלה ּכמֹו ּבה''א, אֹו ְְְְְֲִֵֵַַָֹּבוי''ו
מּבפנים, אלף הּפסּוקים, אּלה ּכל ְְִִִִֵֶֶַַָָעּמֹון.
הּוא  קריאתם ּכדר אּלה ּכל וי''ו. ְְִִֵֶֶֶַָָָָּומּבחּוץ
מהּפעלים  והפּדּה, מּלת ּכי ודע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָטעמם.
נפׁשי. את ּפדה אׁשר .והּפֹוד ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָהּיֹוצאים.

לׁשנים  יֹוצא ּפעל והפּדּה והּנה ּפדיתים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּכי
ּכמֹו אֹו חציר. הרים הּמצמיח ּכמֹו ְְְְִִִִַַַָָּפעּולים,
והפּדּה, והּנה לחם. לׁשמעֹון האכיל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָראּובן
היא  ׁשּתפ ּדה ּבין ויקּבל ּנּו. ּפדיֹונּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיבּקׁש
אם  ּכי מּקרֹוביה. אחד אֹו אביה אֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָעצמּה,
ׁשנים  ּכּמה יחּׁשבּו ׁשנים, ׁשׁש אל קרֹובה ְְְִִִֵֶַַָָָָהיא
עד  אֹו הּׁשביעית , עד הּמרחק וכּמה ְְְְִִֶַַַַַָָָָעבדה,
יהיה  החׁשּבֹון ּוכפי ּברׁשּותּה. ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּזמן

È¯Îהּפדיֹון: ÌÚÏ עם ּכל ּכי ודע ּפרׁשנּו. . ְִַ¿«»¿ƒְְִֵַַַָ
ּכי  זר, ּכמֹו ואינֹו נכרי. נקרא יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָׁשאינ ֹו
אם  והּנה הּׁשבט. מּמׁשּפחת ׁשאינֹו יּקרא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָזר

ּכי  עבר,אמרנּו ּבעבּור עברים נקראּו יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשהּוא  מי והּנה הּׁשם. עֹובד  הּוא ְְִִֵֵֵֶַָָוהיה
ואם  עברי. יּקרא אמּונתֹו ועל ְְְְְֱִִִִִִֵַַָָמּמׁשּפחּתֹו,
ּכתּוב  הּנה ּכן, נקרא אברהם ּבעבּור ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמרנּו
אףֿעלּֿפי  זרע. ל יּקרא ביצחק ְְְִִִִֵַַַָָָּכי
נּתנה  לא הּוא, זרע ּכי ּכתּוב  ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹׁשּביׁשמעאל
יעקב  היּו יצחק ּובני לבּדֹו. ליצחק רק ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹהארץ
את  אּתן ּולזרע ל ּכי ּביצחק, וכתּוב ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָועׂשו.
רק  זרע ל ֹו נקרא לא והּנה האל . הארצֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
והּנה  הארץ. נּתנה לֹו אׁשר לבּדֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּביעקב
עּמהם: עׂשו ּובני הּפילגׁשים, ּבני יחׁשבּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנכרים 
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(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין אמרּת:(מכילתא. סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לסימני  אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹקל

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה ‰ÌÈ„·Ú.נערּות, ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשן ּכיציאת ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ
לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועין,
"ּכי  לֹומר: ּתלמ ּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹונֹותן

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל עברּיה יּמכר אף ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
העברי  (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוצאה
יֹוצאה  אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי לֹומר: ּתלמּוד – אברים? ּבראׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא

איברים  ּבראׁשי יֹוצא אינֹו הּוא אף  אברים, עזראעזראעזראעזרא.....ּבראׁשי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ç)íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð̈§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, קּדּוׁשין לֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.אחרים  מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה ׁשּמגרע יּתן לּה? ׁשּנֹותן מקֹום הּוא ּומה ֲִֵ¿∆¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּפדיֹונּה

הּמנה ׁשנים, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ÏLÓÈ.ועׂשתה ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿«»¿ƒ…ƒ¿…

d¯ÎÓÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי יח)ׁשאינֹו לקּים ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָֹֹ
לזה  ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות עזראעזראעזראעזרא.....ּבּה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr `xfr oa`

זמן  עד עֹולם, עד ׁשם ויׁשב זמּנים. ְְְְִִַַַַַָָָָלעֹולמים,
ׁשל  לזמּנֹו לעֹולם, ועבדֹו וכן ּגדֹול. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
מּמּנּו. אר יׂשראל  מֹועדי זמן ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיֹובל,
יהיה  אֹו מתחּדׁש. עֹולם ּכאילּו חרּות, ְְְִִִִִֵֵֶַַָויציאת
חפׁשי: ׁשהיה הראׁשֹון לזמּנֹו ׁשּיׁשּוב ְְִִִֵֶֶַָָָָָּפירּוׁשֹו,

f‰Ó‡Ï Bza ּברׁשּות ‡˙ ׁשהיא היא קטּנה . ∆ƒ¿»»ְְִִִֶַָ
ּומּלת  נדרּה. את מפר ׁשהּוא הּבת ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהאב ,
על  ּכי ּדבקה. היא הּפסּוק זה עם נכרי, ְְְִִִִֵֶַַַָָָלעם
ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי, לעם ידּבר ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהאב
ונכֹון  ואמת ּבאחיו. איׁש נבּגד מּדּוע ּכמֹו ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹּבּה.
לאיׁש למכרּה לאדֹון רׁשּות אין ּכי ְְְְִִֵָָָָהּוא,
לזכר  זה וׂשמּו מהּקּבלה, ידענּו וזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיׂשראל.
לעם  מרחק ּבעבּור ּתתמּה ואל ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָּולאסמכּתא.
יׁשּלם, ׁשּלם ּכמֹוהּו ּכי הּפסּוק, מּזה ְְִִִֵֵֶַַַָָָנכרי
ּכמֹו נכרי, לעם ּכי הּגאֹון, אמר אפרׁש. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּתהרג. צּדיק ּגם הגֹוי וכמֹוהּו, נכרי. ְְְֲֲִִִַַַָָֹלאיׁש
ּבאחת  הּיחיד על ׁשּיאמר יּתכן לא ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוזה
יׂשראל. וּיאמר ׁשּיאמר הּוא נכֹון ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהּלׁשֹונֹות,
מצרים. וּיאמר ּכמֹו הּכֹולל, הּמין ׁשם הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹּכי
וגֹוי, עם ּכמֹו ּכלל, ׁשּטעמֹו ׁשם להיֹות ְְְְֲִֵֶַַַָרק
הּיחיד. על ׁשּיאמר יּתכן לא ועדה, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוקהל
הבאת  ּכי מפרׁש. ׁשם צּדיק, ּגם הגֹוי ְֲִִֵֵֵַַָָָֹּופירּוׁש

וטעם ּגדֹולה: חטאה ממלכּתי ועל Ï‡עלי ְְְְְֲִַַַַַַָָָָ…
ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk אחר ˙ˆ‡ לעֹולם ׁשּיציאתם . ≈≈¿≈»¬»ƒְְִֶַַָָָ

ׁשׁש הּגיעּו אם ּתצא זאת ּגם ּכי ׁשנים. ִִִִִֵֵֵֵַָֹׁשׁש
אחי ל יּמכר ּכי ּכתּוב, הּוא ּכאׁשר ְֲִִִִֵֶַָָָָׁשנים,
אם  רק ׁשנים. ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהעברי
ּתצא: ּברׁשּותּה, ׁשהיא לזמן ׁשׁש, קדם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּגיעה

g‰Ú¯ Ì‡ אחר ּבעיניו חן מצאה ׁשּלא . ƒ»»ְְֵֵֶַַָָָֹ
טעם  הּוא וזה לאּׁשה. ׁשּיּׂשאנּה אֹותּה, ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּקנה
אׁשּתֹו. להיֹותּה לֹו יעּודה ׁשהיא יעדּה, לֹו ְְְְֲִִִֶֶָָָָאׁשר
קרי. לֹו ּכי ודע ּבנ ֹו. אׁשת להיֹותּה יעדּה ְְְְְִִִֵֶַָָָאֹו
ּבוי''ו. ּובחּו''ץ ּבאלף, ּבפנים הּוא ְְְְִִֶַָָָוכתּוב
הּוא  ּכמֹו לֹו. יׁש טעמים ׁשני ּכי הּגאֹון, ְְְְִִֵֵַַָָָואמר
לא  אנחנּו ּכי האחד, הּטעם אנחנּו. ולא ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹֹעׂשנּו
והּנכֹון  אנחנּו. לֹו ּכי והּׁשני, עצמנּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעׂשינּו
וככה  לבּדֹו. האמת הּוא הּׁשני זה ּכי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָּבעיני
לא  אנחנּו הּמדקּדק, יהּודה רּבי אמר ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹֻּכּלם.
לֹו ּובין ּבאלף לא ּבין ּבמבטא להפריׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹנּוכל
ּבני  ּברּבת היא הלה ּכמֹו ּבה''א, אֹו ְְְְְֲִֵֵַַָֹּבוי''ו
מּבפנים, אלף הּפסּוקים, אּלה ּכל ְְִִִִֵֶֶַַָָעּמֹון.
הּוא  קריאתם ּכדר אּלה ּכל וי''ו. ְְִִֵֶֶֶַָָָָּומּבחּוץ
מהּפעלים  והפּדּה, מּלת ּכי ודע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָטעמם.
נפׁשי. את ּפדה אׁשר .והּפֹוד ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָהּיֹוצאים.

לׁשנים  יֹוצא ּפעל והפּדּה והּנה ּפדיתים. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּכי
ּכמֹו אֹו חציר. הרים הּמצמיח ּכמֹו ְְְְִִִִַַַָָּפעּולים,
והפּדּה, והּנה לחם. לׁשמעֹון האכיל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָראּובן
היא  ׁשּתפ ּדה ּבין ויקּבל ּנּו. ּפדיֹונּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיבּקׁש
אם  ּכי מּקרֹוביה. אחד אֹו אביה אֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָעצמּה,
ׁשנים  ּכּמה יחּׁשבּו ׁשנים, ׁשׁש אל קרֹובה ְְְִִִֵֶַַָָָָהיא
עד  אֹו הּׁשביעית , עד הּמרחק וכּמה ְְְְִִֶַַַַַָָָָעבדה,
יהיה  החׁשּבֹון ּוכפי ּברׁשּותּה. ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּזמן

È¯Îהּפדיֹון: ÌÚÏ עם ּכל ּכי ודע ּפרׁשנּו. . ְִַ¿«»¿ƒְְִֵַַַָ
ּכי  זר, ּכמֹו ואינֹו נכרי. נקרא יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָׁשאינ ֹו
אם  והּנה הּׁשבט. מּמׁשּפחת ׁשאינֹו יּקרא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָזר

ּכי  עבר,אמרנּו ּבעבּור עברים נקראּו יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשהּוא  מי והּנה הּׁשם. עֹובד  הּוא ְְִִֵֵֵֶַָָוהיה
ואם  עברי. יּקרא אמּונתֹו ועל ְְְְְֱִִִִִִֵַַָָמּמׁשּפחּתֹו,
ּכתּוב  הּנה ּכן, נקרא אברהם ּבעבּור ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמרנּו
אףֿעלּֿפי  זרע. ל יּקרא ביצחק ְְְִִִִֵַַַָָָּכי
נּתנה  לא הּוא, זרע ּכי ּכתּוב  ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹׁשּביׁשמעאל
יעקב  היּו יצחק ּובני לבּדֹו. ליצחק רק ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹהארץ
את  אּתן ּולזרע ל ּכי ּביצחק, וכתּוב ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָועׂשו.
רק  זרע ל ֹו נקרא לא והּנה האל . הארצֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
והּנה  הארץ. נּתנה לֹו אׁשר לבּדֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּביעקב
עּמהם: עׂשו ּובני הּפילגׁשים, ּבני יחׁשבּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנכרים 
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(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.ּתחּתיוהאדֹון קם ּבנֹו ׁשאף קּדּוׁשין מלּמד לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבדמי'!אחרים, אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑ ועֹונה ּכסּות אבן אבן אבן אבן .ׁשאר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְְְֵָ
עזראעזראעזראעזרא....

(é):òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«
i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו ∑d¯‡L.ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִִֵֶָָָָ¿≈»

מז)מזֹונֹות עזראעזראעזראעזרא.....ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות אבןאבןאבןאבן ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàå:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤
i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לבנֹו,מּׁשלׁש אֹו לֹו ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ÌpÁ.אֹו ‰‡ˆÈÂ∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ¿»¿»ƒ»
עד  עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹרּבה

סימנין, ׁשּנאמר:ׁשּתביא ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו טו)ואם ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", מכילתא)ׁשׁש ד. אינֹו(קידושין אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹומר
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", עזראעזראעזראעזרא....."ויצאה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«
i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ‡LÈ.ּכּמה ‰kÓ «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ּבלא (ויקרא הּכאה אני ׁשֹומע יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש »≈ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נאמר: ולא איׁש", "מּכה נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמיתה?
ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי יּכה "ואיׁש "ּכי לֹומר: ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש יהא ּכל ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע?(שם)חּיב, נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)ּתלמּוד אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

h‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â.יירׁשּנה מׁשקל על . ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְִִֶַַָָ
וטעם מֹוקד: ּכמֹו ‰Ba˙מֹועד ËtLÓk. ְְֵֵַַ¿ƒ¿««»

נמּכרּו: ׁשּלא הּבתּולֹות יׂשראל  NÚÈ‰ּבנֹות ְְְְְִִֵֶַָֹ≈»∆
dÏ:יּקחּנה הּוא אם האב, ּגם הּבן ּגם . »ִִֵֶַַַָָָָ

i˙¯Á‡ Ì‡ יׂשראל מּבנֹות ׁשּתהיה ּבין . ƒ«∆∆ְְְִִִֵֵֶֶָ
נמ ּכרה: לא אֹו מזֹונּה,d¯‡Lׁשּנמּכרה, . ְְְְִִֶָָֹ¿≈»ְָ

ּבׂשרּה: ׁשהּוא ׁשארּה יׁשd˙ÚÂׁשּיעמיד . ְְֲִֵֶֶַָָָ¿…»»ֵ
אּיים, וענה ּדעּתם, לפי וכמֹוהּו ּדירתּה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָאֹומר
אּיים  וענה ּכי ּדעּתי, ּולפי ׁשּמה. ְְְְְִִִִִַָָָָָָוענתה 
ּכי  מׁשל . ּדר ואמרּת וענית ּכמֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּכמׁשמעֹו,
וענתה  ּגם יקרא. רעהּו על וׂשעיר ּכתּוב, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָׁשם 
ּופירּוׁש ּבתֹודה. לה' ענּו ּכמֹו ּתנּגן. ְְְֱֵֵַַָָָׁשּמה,
ּכי  ּדֹודים. עת ׁשהּוא הּמׁשּכב על ְְִִִֵֶַַָָָועֹונתּה,

נּגׁש ּכן על אמת. ּכמֹו נּון, ּבחסרֹון עת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַמּלת 
ּכן  גם אמּתֹו. ּכמֹו עּתֹו, אֹו .ע ּת והּנה ְְֲִִִִֵֵֵַַָהּתיו,
היא  ועּתה עת. מּגזרת עֹונתּה, והּנה ְְְִִִִִֵֵַַָָָָעּתּה.

העת: ֵָֹזאת
`iÌ‡Â ׁשל ּכמֹו קצרה, ּדר אחז סאים.. ׁש ¿ƒְְְְִֶֶַָָָָ

ּכי  חׁשבּו, ורּבים האּלה . הּׁשלׁש הּנכֹון ְְִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
וזה  ועֹונתּה. ּכסּותּה ׁשארּה הם האּלה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּׁשלׁש
הּבנֹות  ּכמׁשּפט ׁשאמר אחר ּכי יּתכן, ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
ואין  הּׁשלׁש, אּלה הּבנֹות וחּיּוב לּה, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹיעׂשה
ׁשהיא  ּתאר יפת ּכי ועֹוד זה. להזּכיר ְְְְִִִֶֶֶַַַֹֹצר
ּבּכסף. תמּכרּנה לא ּומכֹור עליה  ּכתּוב ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹנכרּיה ,
אחת  ואם ׁשהּוא הּנכֹון רק זאת. ּכי ְְִִֶַַַַַָֹואף
לבנֹו ולא יּׂשאּנה, לא ׁשהּוא אּלה, ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹֹמּׁשלׁש

ּבהיֹותּה חּנם ּתצא יפדּנה, ולא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹייעדּנה,
ּבכל  נפׁש טמא יּגע אם וכמֹוהּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָּברׁשּותּה.
וכמֹוהּו מאּלה, ּבאחת ּפירּוׁש, היטמא. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלה
ּכסף, אין לֹומר טעם מה הּגאֹון, ואמר ְִֵֶֶַַַַַַַָָרּבים.
אם  ּכי הׁשיב, והּוא חּנם. ויצאה ׁשאמר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָאחר
לא  ּברפּואֹות, עליה והֹוציא ּבביתֹו ְְְְִִֵֶָָָָֹחלתה
הּוא  ּכי צר אין ּדעּתי, ּולפי ּכלּום. לֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹּתפרע
תחיה: ולא אּתה מת ּכי ּכדר ּבאּור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

aiLÈ‡ ‰kÓ זכר אחר זה להזּכיר טעם . «≈ƒְְִֵֶֶַַַַַ
מּכה  מׁשּפט לפרׁש צרי ּכי והאמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהעבד

מּיׂשראל: הּוא האיׁש וזה ואמתֹו. BÓ˙עבּדֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָ
˙ÓeÈ,ּבביתֿדין ּתלּוי הּדבר יּומת, מֹות ּכל . »ְִֵַָָָָָ

:ּבסמּו ּתראה ּכאׁשר מאחד. ְְֲִֵֶֶֶַָָחּוץ

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k oey`x meil inei xeriy

(âé)íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½
:änL ñeðé øLà£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א נפׁשי (שמואל את צֹודה "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלקחּתּה",
ּומנחם  לּה. כמן לא ודי ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוזה

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק ּבחלקחּברֹו נחּברּנּו צד, ׁשל מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. סו)ֹודה צד (ישעיה "על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
כ)ּתּנׂשאּו", א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה ׁשּום (דניאל לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּוא  אֹורב לׁשֹון מקֹום, מּכל עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, B„ÈÏ.צד ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן (תהלים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְִֵָ
רעה", אלי תאּנה יב)"לא און",(משלי ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא ."מתאּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ

B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑:ּדוד ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא כד)ולּמה א מרׁשעים (שמואל הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אמרה  והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיצא
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא "מרׁשעים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתֹורה:

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, זה הרג אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד מעידים ׁשהרג ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ

נהרג  ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ּבּמדּבר אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»ְִַַָ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, יב)ׁשּינּוס עזראעזראעזראעזרא.....(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(ãé)éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwz¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ּבמלקֹות ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"להרגֹו ׁשֹוגג, ולא יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹארּבעים,

מערימין  אין מזידין, ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ÈÁaÊÓ.ּבערמה" ÌÚÓ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ≈ƒƒ¿¿ƒ
צה) למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד החֹובל (שם על לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא חּבּורה ּבאביו ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּבחנק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«
i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה "ּכי (דברים ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִֶֶֶַַָָ

ּתלמּוד  מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻיּמצא
"וגֹונב ּתלמּוד לֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה (שם)לֹומר: ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ·B„È."וגֹונב ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

bi‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â צֹודה ואּתה ּבצדּיה. ּכמֹו . «¬∆…»»ְְְִִֶַָָ
ועֹוׂשה  אֹורב ּכענין הּוא והּנה נפׁשי. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַאת

B„ÈÏּבמזיד: ‰p‡.לי הּוא מתאּנה ּכי ּכמֹו . ְִֵƒ»¿»ְְִִִֶַ
ׁשהּׁשם  טעמֹו והּנה ועלילֹות. סּבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַמבּקׁש
ולא  זה, מּיד זה ׁשּימּות עלילֹות ותּקן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹסּבב
ּבעבּור  זה, לֹו סּבב והּׁשם ּבמחׁשבּתֹו. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָעלתה 
ּוכתיב  מּמקֹומֹו. ׁשּיגלה ּכדי ׁשעׂשה, אחר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹון

און: ּכל לּצּדיק יאּנה ְִֶֶַַָָֹֻלא
ci„ÈÊÈ ÈÎÂוהרגֹו ּכתיב ּכאילּו להרגֹו, טעם . ¿ƒ»ƒְְְְֲִִַַַָָ

ׁשּפירּוׁשֹו לזנֹות, תחל ּכי וכמֹוהּו ְְְְִִֵֵֵֶָָָּבערמה.
היא  אביה ּכן  על  לזנֹות. נפׁשּה תחּלל ְְְִִִִֵֵַַַָָָּכי
ּתחּלה  ּגם חּלּול, לׁשֹון ּכי וידּוע ,מחּללת. ְְְְִִִֶֶַַַָָ

הצר ּכן על טעמים. ב' והם הּכפל, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּפעלי
לזנֹות. תחל ּכי אמר ׁשניהם, ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָלהפריׁש
ּתחל  ּכמֹו ּתחל, יאמר ּתחּלה מּלׁשֹון ְְְִִִֵֵַָָָֹּכי

ÈÁaÊÓלסּפר: ÌÚÓ הּפסּוק הפ זה הּנה . ְִֹ≈ƒƒ¿¿ƒִֵֵֶֶַָ
והם  מקֹום , ל וׂשמּתי ּכתּוב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַָָָָהראׁשֹון,
על  אפילּו ׁשּינּוס הּמזיד רק מקלט. ְֲִִִֵֵֶַַַָָָערי

וקדמֹונינּו יּומת. יֹואב, עׂשה ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמזּבחי,
מזּבחי  עבֹודת לעבד ורצה ּכהן אפילּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָֹֹאמרּו,

ָיּומת:
eh‰kÓe,ומת איׁש מּכה  ׁשהזּכיר ּבעבּור . «≈ְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמּכה  מיתת ּבלא מּכה יׁש ּכי לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻֻהצר
ּבעבּור  יׁשרת ּומּכה אביו. מּכה ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּימּות.
אפילּו לֹומר הצר האבֹות, ּכבֹוד ּובעבּור ְְֲֲִֵַַַַָָֻאחר.

יּומת: יקּללם, רק יּכם ְְֵֵֶַַַָֹׁשּלא



לה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k oey`x meil inei xeriy

(âé)íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½
:änL ñeðé øLà£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א נפׁשי (שמואל את צֹודה "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלקחּתּה",
ּומנחם  לּה. כמן לא ודי ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוזה

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק ּבחלקחּברֹו נחּברּנּו צד, ׁשל מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. סו)ֹודה צד (ישעיה "על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
כ)ּתּנׂשאּו", א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה ׁשּום (דניאל לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּוא  אֹורב לׁשֹון מקֹום, מּכל עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, B„ÈÏ.צד ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן (תהלים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְִֵָ
רעה", אלי תאּנה יב)"לא און",(משלי ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא ."מתאּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ

B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑:ּדוד ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא כד)ולּמה א מרׁשעים (שמואל הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אמרה  והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיצא
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא "מרׁשעים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתֹורה:

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, זה הרג אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד מעידים ׁשהרג ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ

נהרג  ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ּבּמדּבר אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»ְִַַָ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, יב)ׁשּינּוס עזראעזראעזראעזרא.....(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(ãé)éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwz¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ּבמלקֹות ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"להרגֹו ׁשֹוגג, ולא יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹארּבעים,

מערימין  אין מזידין, ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ÈÁaÊÓ.ּבערמה" ÌÚÓ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ≈ƒƒ¿¿ƒ
צה) למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד החֹובל (שם על לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא חּבּורה ּבאביו ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּבחנק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«
i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה "ּכי (דברים ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִֶֶֶַַָָ

ּתלמּוד  מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻיּמצא
"וגֹונב ּתלמּוד לֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה (שם)לֹומר: ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ·B„È."וגֹונב ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

bi‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â צֹודה ואּתה ּבצדּיה. ּכמֹו . «¬∆…»»ְְְִִֶַָָ
ועֹוׂשה  אֹורב ּכענין הּוא והּנה נפׁשי. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַאת

B„ÈÏּבמזיד: ‰p‡.לי הּוא מתאּנה ּכי ּכמֹו . ְִֵƒ»¿»ְְִִִֶַ
ׁשהּׁשם  טעמֹו והּנה ועלילֹות. סּבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַמבּקׁש
ולא  זה, מּיד זה ׁשּימּות עלילֹות ותּקן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹסּבב
ּבעבּור  זה, לֹו סּבב והּׁשם ּבמחׁשבּתֹו. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָעלתה 
ּוכתיב  מּמקֹומֹו. ׁשּיגלה ּכדי ׁשעׂשה, אחר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹון

און: ּכל לּצּדיק יאּנה ְִֶֶַַָָֹֻלא
ci„ÈÊÈ ÈÎÂוהרגֹו ּכתיב ּכאילּו להרגֹו, טעם . ¿ƒ»ƒְְְְֲִִַַַָָ

ׁשּפירּוׁשֹו לזנֹות, תחל ּכי וכמֹוהּו ְְְְִִֵֵֵֶָָָּבערמה.
היא  אביה ּכן  על  לזנֹות. נפׁשּה תחּלל ְְְִִִִֵֵַַַָָָּכי
ּתחּלה  ּגם חּלּול, לׁשֹון ּכי וידּוע ,מחּללת. ְְְְִִִֶֶַַַָָ

הצר ּכן על טעמים. ב' והם הּכפל, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּפעלי
לזנֹות. תחל ּכי אמר ׁשניהם, ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָלהפריׁש
ּתחל  ּכמֹו ּתחל, יאמר ּתחּלה מּלׁשֹון ְְְִִִֵֵַָָָֹּכי

ÈÁaÊÓלסּפר: ÌÚÓ הּפסּוק הפ זה הּנה . ְִֹ≈ƒƒ¿¿ƒִֵֵֶֶַָ
והם  מקֹום , ל וׂשמּתי ּכתּוב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַָָָָהראׁשֹון,
על  אפילּו ׁשּינּוס הּמזיד רק מקלט. ְֲִִִֵֵֶַַַָָָערי

וקדמֹונינּו יּומת. יֹואב, עׂשה ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמזּבחי,
מזּבחי  עבֹודת לעבד ורצה ּכהן אפילּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָֹֹאמרּו,

ָיּומת:
eh‰kÓe,ומת איׁש מּכה  ׁשהזּכיר ּבעבּור . «≈ְֲִִִֵֵֶַַָ

הּמּכה  מיתת ּבלא מּכה יׁש ּכי לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻֻהצר
ּבעבּור  יׁשרת ּומּכה אביו. מּכה ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּימּות.
אפילּו לֹומר הצר האבֹות, ּכבֹוד ּובעבּור ְְֲֲִֵַַַַָָֻאחר.

יּומת: יקּללם, רק יּכם ְְֵֵֶַַַָֹׁשּלא



mihtynלו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy
ּבידֹו ּכבר מכירהונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְְְְְִִֶָָָָֹ»ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: מּקׁשינן הענין סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר לקללה, שם)הּכאה עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְִִַַַַָָָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אּלא (ויקרא לי אין אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאיׁש
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ÓeÈ˙.אם ˙BÓ∑,"ּבֹו "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ּבסקילה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ»ְְֱִִֶֶַָָָָָ

לכּלם: אב ּובנין כ)ּבסקילה, ּבֹו"(ויקרא "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו כהנים."ּבאבן (תורת ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ל') עזראעזראעזראעזרא.....קידושין אבןאבןאבןאבן

(çé)Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. נא לא זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

עזראעזראעזראעזרא.....מּמלאכּתֹו אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(èé)äknä äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑ללּמד אּלא הרג? ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבל  הּמּכה, ונּקה אז מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאן

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא Bz·L.עד ּבּטּול ∑¯˜ רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿ְְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָ
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת ְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמלאכּתֹו

רגל" ּתחת רגל יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו t¯È‡.נתן ‡t¯Â∑ ׂשכר יׁשּלם ּכתרּגּומֹו: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«…¿«≈ְְְְֵַַַ
פה)הרֹופא קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ֵָ

ß hay c"k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåúîe èáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−
:í÷pé í÷ð Bãé úçz©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑:לֹומר ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fh·‚Â הּפסּוק זה נכנס לּמה הּגאֹון, אמר . ¿…≈ְִֶַַַַָָָָָ
ּכי  והׁשיב, אביו. מקּלל ּובין אביו מּכה ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבין
הּגּנבים  ּכי ההוה, על רק ידּבר לא ְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹהּכתּוב
יּכירּו לא נכרּיה, ּבארץ וגדלּו קטּנים ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהיּו
על  והענׁש ויקּללּום. ׁשּיּכּום ויּתכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבֹותיהם,

B„Èaהּגּנב: ‡ˆÓÂ,הּמכרֹו לפני ּבּׁשּוק . ַַָ¿ƒ¿»¿»ְְִִֵַָ
ָיּומת:

fiÏl˜Óeּכמֹו הּׁשם, ּבזכירת קללה מצאנּו . ¿«≈ְְְִִֵַַָָָָ
הּׁשם: זכרֹון ּבלא ּגם ה'. ּבׁשם ְְְְְִֵֵֵַַַַֹויקללם

giÔ·È¯È ÈÎÂ ּבעלי ּכמֹו ּבאגרֹוף הּגאֹון, אמר . ¿ƒ¿ƒÀְְְֲֵֶַַַָָ
אמר  מרינֹוס ורּבי וקׁשה. חזק ּדבר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאגר ֹופין,

מּגזרת  אל''ףאזרעי. ּכמֹו נֹוסף, האל''ף ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹּכי
ערבי: ּבלׁשֹון וככה ּבידֹו. ׁשּיגרף ּדבר ְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָֹּגרפם ,

hiÌe˜È Ì‡ ע ׁשּפירׁשּו ,נסמֹו חז''ל על ל . ƒ»ְְֲִֵֶַַַ
החֹולים. ּכמׁשּפט אחר על יּׁשען ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמׁשענ ּתֹו,

עצמֹו: על ‰kn‰רק ‰wÂ מּבית ׁשּיֹוציאּוהּו . ְַַַ¿ƒ»««∆ִִֵֶ
ׁשּׁשבת  ׁשביתה מּגזרת ׁשבּתֹו, ּופירּוׁש ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּסהר.
ׁשברֹו, מׁשקל על והּוא הּוא. ונכֹון ְְְְְְִִִַַַָמּמלאכ ּתֹו.
ׁשבּתּה זה, ּכמֹו להיֹותֹו ויּתכן ׁשרׁש. הּתי''ו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכי
זמן  והּטעם, יׁשב. מּגזרת ׁשהּוא מעט, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָהּבית 
על  והעד מלאכּתֹו. ּבלי ׁשּׁשֹובת ּבּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָיׁשיבה 

ּבחּוץ: והתהּל הפ ׁשהּוא הּפירּוׁש, t¯Â‡זה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַ¿«…

‡t¯È לרּפא לרֹופאים  רׁשּות ׁשּנתן לאֹות . ¿«≈ְְְְִֵֶַַָָ
חלי  ּכל רק ּבחּוץ. ׁשּיראּו והּפצעים ְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּמּכֹות
וכן  לרּפאתֹו. הּׁשם ּביד ּבּגּוף, ּבפנים ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹׁשהּוא
ּבאסא, וכתּוב וּיחּבׁש. יכאיב הּוא ּכי ְְְְְִִֶַָָָָָּכתּוב
ּברֹופאים. אם ּכי ה' את ּדרׁש לא ּבחליֹו ְְְְִִִֶַַָָָֹוגם
ירפא, ורפא אמר לא ּכי הפריׁש, הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹוהּנה
מהּבנין  ׁשהּוא ירּפא, ורּפא רק הּקל. הּבנין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמן
הּזאת. ּבּפרׁשה היטב זה אפרׁש ועֹוד ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּכבד.
ׁשניהם. אּלה עם אחרים ּדברים קּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָוחכמינּו
ואינם  סּמים. קטרת עם ּבׂשמים קּבלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּכאׁשר

ְִּכתּובים:

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy
אּלא  ומת"? איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּפטּור ּבא לעת, מעת וׁשהה ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות .לל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
Ë·Ma∑:ּביׂשראל לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש «≈∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לה) ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי ּיׂשראל (או ּומה וחמר: קל ּדברים והלא הּכהּו". ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
עבד  זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן אם אּלא עליו חּיב אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָחמּור,

ׁשּכן  ּכל לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, כו)מיתת ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא) אבןאבןאבןאבן

(àë):àeä Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ יֹום אּלא ׁשּכן? ּכל לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ‰e‡.מכילתא)(ׁשהּוא BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר ׁשּׁשהה הא ּפי על אף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶֶַַַָָָָ
חּיב  ׁשּמת, קדם לעת עזראעזראעזראעזרא.....מעת אבןאבןאבןאבן ְֵֵֵֵֶֶַָֹ

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא ∑eÙ‚Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה LÚÈ.להעלֹות LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹות הּמּכה,∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ

הּדּינים  ּפי עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

k‰kÈ ÈÎÂ,הּיׂשראלי מׁשּפט ּכי ספק אין . ¿ƒ«∆ְְְִִִִֵֵֵַַָ
הּמׁשּפטים. ּבכל ׁשוה נמּכר, ּבין חפׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבין
ועֹוד, עברי. עבד זה להיֹות יּתכן לא ּכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹעל 
זה  והּנה הּוא. כסּפֹו ּכי ּכתּוב ּבאחרֹונה ְְֲִִִֵֶַַָָָּכי
ּתקנּו מהם עליהם הּכתּוב הּוא והאמה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעבד
מנהגֹו ׁשהיה ּבּׁשבט, ּבי''ת ונפ ּתח ואמה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
חכמינּו, על החֹולקים ּכל והּנה ּבֹו. ְְְֲִִֵֵַַַָָָלה ּכֹותם
יּנקם. נקם ּבמּלת עליהם יסמכּו ּכרחם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבעל
ּתֹועיל  לא והּנה רּבים. ּדרכים על הּנקמה ְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכי
ּכי  קּבלּו, והאבֹות הּזה. ּבּמקֹום הּסברא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָלהם

ּברית: נקם נֹוקמת חרב ּכמֹו ְְְִֶֶֶֶַֹזאת
`kC‡ נקרא ׁשּלא מהּבנין ׁשהּוא יּקם הּנה . «ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

מּבנין  ׁשהּוא יּנקם, ּכמֹו הּוא ּפעלֹו, ְְֳִִִֵֵֶַָָׁשם
יּנקם, נקם ּפירּוׁש ּכי אמרּו והּכּותים ְְְִִִִֵֵַַָָָֹנפעל.

י  ואם אֹותֹו. ליּסר ּגדֹולה יֹום נקמה עמד  ְְְְֲִֵַַָָָֹ
לא  יֹומים, ואם ּפחּותה. הּנקמה ּתהיה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹאחד,
ּבמיתֹות  מצאנּו ׁשּלא וראייתם, ּכלל. ְְְֲִֶַַָָָָָֹֻיּקם
נֹוקמת  חרב ּכי ואמרּו, נקמה. מּלת ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּביתּֿדין
אחר  ועֹוד, הריגה. ׁשהּוא  ּגמּורה, ראיה ְְְֲִֵֶַַָָָָָאינּה
יֹומים. לֹומר צר מה יֹום, הּכתּוב ִֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

האדֹון  ׁשּיהרג עליהם קׁשה היה זה ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
לּמה  עליהם, אׁשיב והּנה העבד. מֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבעבּור
אֹו הּגדֹולה הּנקמה מהּו הּכתּוב ּפירׁש ְְֵֵַַַַָָָָֹלא
נקם  הּכתּובים. אחרי נרּדֹוף והּנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹהּקטּנה.
ּכּולם. הּמדינים ונהרגּו יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנקמת
ּבכם. נקמּתי אם ּכי ׁשמׁשֹון, אמר ְְְִִִִִֵֶַַָָָוהּנה
נקם  ואּנקמה ׁשֹוק. אֹותם  וּי ּכתּוב ְְְֲִַַַָָָָָָָואחריו
ואחריו  ּבידם, ּפיפּיֹות חרב ּבּבית. ּומתּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאחת,
יּקם, עבדיו ּדם ּכי ּבּגֹוים. נקמה ְֲֲִִִַַַָָָָֹלעׂשֹות
,הּדר זה ועל ההריגה. על יֹורה ּדם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּנה
ּבמּלת  הּמיתה זה ׁשאמר והּכתּוב הּלׁשֹון. ְְִִֶֶַַַַַָָָָָּכל
ּבעבּור  ּבעבּדֹו, מתּגֹולל האדֹון ּכי ְְְְֲִִֵַַָָָָנקמה,
ּככה  להּכֹות  יּוכל לא ּכי ּברׁשּותֹו. ְְֱִִַַָָֹהיֹותֹו
יֹומים. אֹו יֹום ׁשאמר וזה אחיו. יׂשראל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבבר
אמרּו והם עדים. ׁשני ּפי על ּכמֹוהּו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָוהּנה
עּמֹו. זֹו יׂשימּו ּכן אם טעמֹו, ידעּו ְְִִִֵֶַָָֹׁשּלא
יֹומים  אֹו יֹום טעם ּכי אמרּו, ז''ל ְֲִִֵַַַַַָָוחכמינּו
ׁשעֹות  ועׂשרים מארּבעה הּׁשעֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיינה 
ׁשּיאמר  מצאנּו ּבֹו, הסּתּכלנּו וכאׁשר ְְְֲִֶֶַַַַַָָֹּבּיֹום.
ּבּׁשבט  אּתה ּכמֹו מּוסר, ׁשבט ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבׁשבט,

הזּכיר  ולא ליּסרֹו. רצה  האדֹון והּנה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּתּכּנּו.
הּדין  מה עבּדֹו, האדֹון ימית ּכאׁשר ְֲִִֶַַַַַָָָָהּכתּוב
ּכסּפֹו על לחמל האדֹון מנהג ּכי עליו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה 
ּבהמּתֹו. על אפילּו יחמל ּכאׁשר להמיתֹו. ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
עבּדֹו, את האדֹון ייּסר ּכאׁשר צּוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשם
ׁשּנפׁשֹו ּבראֹותֹו ּכי אכזרי. מּוסר ּייּסרּנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
יּניחּנּו, לא ואם יּניחּנּו. הּׁשבט, ּתחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹיֹוצאה
מעׂשיו. ּכל על הּׁשם רחמי ּכי ּבעבּורֹו. ֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָיהרג
היּו ולא ׁשפכּת, לרב ודם ּבדוד, ְְְְְִַָָָָָָָֹֹוכתּוב 

ְִִֵָמּיׂשראל:
akeˆpÈ ÈÎÂ ׁשהם עברים, הם האנׁשים אּלה . ¿ƒƒ»ְֲִִִֵֵֵֶֶָָ

.רע ּתּכה לּמה וכן זה. את זה מּכה ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָנּצים,
eÙ‚Âּפירּוׁש יהיה ּפעם ּגם ׁשניהם. ּכֹולל . ¿»¿ְְִֵֵֵֶֶַַַ

זאת  ואתהן, אֹותֹו יׂשרפּו ּבאׁש וכן זה. אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹזה 
להם. אחד ּדין יׂשראלים, ׁשניהם ואם זאת. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹאֹו

יׂשראלית: היא האּׁשה È‰È‰וזאת ‡ÏÂ ְְְִִִִֵָָֹ¿…ƒ¿∆
.ÔBÒ‡.ּבאּׁשהLÚÈ LBÚ הּילדים ּבעבּור . »ִָָ»≈»≈ְֲִַַָ

ומתּו. ÂÈÏÚׁשּיצאּו ˙ÈLÈ ¯L‡k,הּילדים אבי ְֵֶָָ«¬∆»ƒ»»ְֲִִַָ
יּתןעלּֿפי  לאו, ואם הּנֹוגף. ּכחפצֹו יעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָאם

אלהים: ּופללֹו ּכמֹו ְְֱִִִֵֹּביתֿדין.



לז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy
אּלא  ומת"? איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּפטּור ּבא לעת, מעת וׁשהה ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות .לל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
Ë·Ma∑:ּביׂשראל לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש «≈∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לה) ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי ּיׂשראל (או ּומה וחמר: קל ּדברים והלא הּכהּו". ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
עבד  זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן אם אּלא עליו חּיב אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָחמּור,

ׁשּכן  ּכל לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, כו)מיתת ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא) אבןאבןאבןאבן

(àë):àeä Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ יֹום אּלא ׁשּכן? ּכל לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ‰e‡.מכילתא)(ׁשהּוא BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר ׁשּׁשהה הא ּפי על אף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶֶַַַָָָָ
חּיב  ׁשּמת, קדם לעת עזראעזראעזראעזרא.....מעת אבןאבןאבןאבן ְֵֵֵֵֶֶַָֹ

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא ∑eÙ‚Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה LÚÈ.להעלֹות LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹות הּמּכה,∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ

הּדּינים  ּפי עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

k‰kÈ ÈÎÂ,הּיׂשראלי מׁשּפט ּכי ספק אין . ¿ƒ«∆ְְְִִִִֵֵֵַַָ
הּמׁשּפטים. ּבכל ׁשוה נמּכר, ּבין חפׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבין
ועֹוד, עברי. עבד זה להיֹות יּתכן לא ּכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹעל 
זה  והּנה הּוא. כסּפֹו ּכי ּכתּוב ּבאחרֹונה ְְֲִִִֵֶַַָָָּכי
ּתקנּו מהם עליהם הּכתּוב הּוא והאמה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעבד
מנהגֹו ׁשהיה ּבּׁשבט, ּבי''ת ונפ ּתח ואמה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
חכמינּו, על החֹולקים ּכל והּנה ּבֹו. ְְְֲִִֵֵַַַָָָלה ּכֹותם
יּנקם. נקם ּבמּלת עליהם יסמכּו ּכרחם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבעל
ּתֹועיל  לא והּנה רּבים. ּדרכים על הּנקמה ְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכי
ּכי  קּבלּו, והאבֹות הּזה. ּבּמקֹום הּסברא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָלהם

ּברית: נקם נֹוקמת חרב ּכמֹו ְְְִֶֶֶֶַֹזאת
`kC‡ נקרא ׁשּלא מהּבנין ׁשהּוא יּקם הּנה . «ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ

מּבנין  ׁשהּוא יּנקם, ּכמֹו הּוא ּפעלֹו, ְְֳִִִֵֵֶַָָׁשם
יּנקם, נקם ּפירּוׁש ּכי אמרּו והּכּותים ְְְִִִִֵֵַַָָָֹנפעל.

י  ואם אֹותֹו. ליּסר ּגדֹולה יֹום נקמה עמד  ְְְְֲִֵַַָָָֹ
לא  יֹומים, ואם ּפחּותה. הּנקמה ּתהיה ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹאחד,
ּבמיתֹות  מצאנּו ׁשּלא וראייתם, ּכלל. ְְְֲִֶַַָָָָָֹֻיּקם
נֹוקמת  חרב ּכי ואמרּו, נקמה. מּלת ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּביתּֿדין
אחר  ועֹוד, הריגה. ׁשהּוא  ּגמּורה, ראיה ְְְֲִֵֶַַָָָָָאינּה
יֹומים. לֹומר צר מה יֹום, הּכתּוב ִֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

האדֹון  ׁשּיהרג עליהם קׁשה היה זה ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
לּמה  עליהם, אׁשיב והּנה העבד. מֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבעבּור
אֹו הּגדֹולה הּנקמה מהּו הּכתּוב ּפירׁש ְְֵֵַַַַָָָָֹלא
נקם  הּכתּובים. אחרי נרּדֹוף והּנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹהּקטּנה.
ּכּולם. הּמדינים ונהרגּו יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנקמת
ּבכם. נקמּתי אם ּכי ׁשמׁשֹון, אמר ְְְִִִִִֵֶַַָָָוהּנה
נקם  ואּנקמה ׁשֹוק. אֹותם  וּי ּכתּוב ְְְֲִַַַָָָָָָָואחריו
ואחריו  ּבידם, ּפיפּיֹות חרב ּבּבית. ּומתּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאחת,
יּקם, עבדיו ּדם ּכי ּבּגֹוים. נקמה ְֲֲִִִַַַָָָָֹלעׂשֹות
,הּדר זה ועל ההריגה. על יֹורה ּדם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּנה
ּבמּלת  הּמיתה זה ׁשאמר והּכתּוב הּלׁשֹון. ְְִִֶֶַַַַַָָָָָּכל
ּבעבּור  ּבעבּדֹו, מתּגֹולל האדֹון ּכי ְְְְֲִִֵַַָָָָנקמה,
ּככה  להּכֹות  יּוכל לא ּכי ּברׁשּותֹו. ְְֱִִַַָָֹהיֹותֹו
יֹומים. אֹו יֹום ׁשאמר וזה אחיו. יׂשראל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבבר
אמרּו והם עדים. ׁשני ּפי על ּכמֹוהּו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָוהּנה
עּמֹו. זֹו יׂשימּו ּכן אם טעמֹו, ידעּו ְְִִִֵֶַָָֹׁשּלא
יֹומים  אֹו יֹום טעם ּכי אמרּו, ז''ל ְֲִִֵַַַַַָָוחכמינּו
ׁשעֹות  ועׂשרים מארּבעה הּׁשעֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיינה 
ׁשּיאמר  מצאנּו ּבֹו, הסּתּכלנּו וכאׁשר ְְְֲִֶֶַַַַַָָֹּבּיֹום.
ּבּׁשבט  אּתה ּכמֹו מּוסר, ׁשבט ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבׁשבט,

הזּכיר  ולא ליּסרֹו. רצה  האדֹון והּנה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּתּכּנּו.
הּדין  מה עבּדֹו, האדֹון ימית ּכאׁשר ְֲִִֶַַַַַָָָָהּכתּוב
ּכסּפֹו על לחמל האדֹון מנהג ּכי עליו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה 
ּבהמּתֹו. על אפילּו יחמל ּכאׁשר להמיתֹו. ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
עבּדֹו, את האדֹון ייּסר ּכאׁשר צּוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשם
ׁשּנפׁשֹו ּבראֹותֹו ּכי אכזרי. מּוסר ּייּסרּנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
יּניחּנּו, לא ואם יּניחּנּו. הּׁשבט, ּתחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹיֹוצאה
מעׂשיו. ּכל על הּׁשם רחמי ּכי ּבעבּורֹו. ֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָיהרג
היּו ולא ׁשפכּת, לרב ודם ּבדוד, ְְְְְִַָָָָָָָֹֹוכתּוב 

ְִִֵָמּיׂשראל:
akeˆpÈ ÈÎÂ ׁשהם עברים, הם האנׁשים אּלה . ¿ƒƒ»ְֲִִִֵֵֵֶֶָָ

.רע ּתּכה לּמה וכן זה. את זה מּכה ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָנּצים,
eÙ‚Âּפירּוׁש יהיה ּפעם ּגם ׁשניהם. ּכֹולל . ¿»¿ְְִֵֵֵֶֶַַַ

זאת  ואתהן, אֹותֹו יׂשרפּו ּבאׁש וכן זה. אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹזה 
להם. אחד ּדין יׂשראלים, ׁשניהם ואם זאת. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹאֹו

יׂשראלית: היא האּׁשה È‰È‰וזאת ‡ÏÂ ְְְִִִִֵָָֹ¿…ƒ¿∆
.ÔBÒ‡.ּבאּׁשהLÚÈ LBÚ הּילדים ּבעבּור . »ִָָ»≈»≈ְֲִַַָ

ומתּו. ÂÈÏÚׁשּיצאּו ˙ÈLÈ ¯L‡k,הּילדים אבי ְֵֶָָ«¬∆»ƒ»»ְֲִִַָ
יּתןעלּֿפי  לאו, ואם הּנֹוגף. ּכחפצֹו יעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָאם

אלהים: ּופללֹו ּכמֹו ְְֱִִִֵֹּביתֿדין.



mihtynלח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy
ליֹורׁשיו  ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמׁש,

ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּדמיו אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָָָָ

(ãë)úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâø̈«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ נטילת ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, פד)אבר קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑,ּדמים ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכ מצטער להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, ∑Úˆt.אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆«

נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיא
על  לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואם
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר הּצער, מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ּפי על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּצער
וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה .עליו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

‰¯eaÁ∑ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא «»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
יג) קּדּום,(ירמיה ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ונמר

עליו  נֹוקׁש ׁשהּדלת ׁשם על הּמׁשק ֹוף", "על וכן ּברּוח. עזראעזראעזראעזרא.....חבּוטֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד ׁשהּוא וכן הּגוּיה וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכל  אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ְְְְֱֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּגיד

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

dxezd lr `xfr oa`

bk‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â מחלקת ויׁש לאּׁשה. . ¿ƒ»ƒ¿∆ְֲִֵֶַָָֹ
ׁשּמחׁשבּתֹו ּבעבּור הּנֹוגף, ימּות ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָאֹומרים
הּילדים  על ּכי וראייתם, יּומת. אחיו, ְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹלהרג
ּכתּוב, האּׁשה מֹות ועל יענׁש. ענֹוׁש ְִֵֵַָָָָָָּכתּוב
מה  ענׁש, הּוא ואם נפׁש. ּתחת נפׁש ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹונתּת
ואם  הּילדים. מן יֹותר האּׁשה למֹות ְְְְִִִִִֵַָָָּיתרֹון
הּכתּוב  ׁשּנה לּמה עֹונׁשים, ּבני ׁשהם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָאמרנּו
אֹומרת  אחרת ּומחלקת נפׁש. ּתחת נפׁש ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלֹומר
לא  זה, את והרג זה את להרג הּמתּכּון ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכי
ּכי  נפ ׁש, ּתחת נפׁש לֹומר הּכתּוב וׁשּנה ְִִֶֶֶַַַַָָָָיּומת.
מאד. הרּבה  מהּילדים יֹותר הּנפׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹענׁש
עין  ּתחת עין  אחריו, הּבא  הּכתּוב ְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָוראייתם,
זאת  ונזּכר ּכפר. הּוא רק ּכמׁשמעֹו, ְְְְִֵֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו
ׁשן. ּתחת  ׁשן עין, ּתחת עין ּבעבּור ֲִִֵֵַַַַַַַַָָָהּפרׁשה ,

וׁשּנֹו: העבד עין מׁשּפט ּכתּוב, אחריו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכי
ckÔÈÚ זה לפרׁש נּוכל לא סעדיה, רב אמר . «ƒְְְֵֶַַַַָָָֹ

חברֹו, עין הּכה אדם אם ּכי ּכמׁשמעֹו. ְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּפס ּוק

ׁשּיּכה  יּתכן אי עיניו, אֹור ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֻוסרה
יחׁשי אּולי ּומגרעת . ּתֹוספת ּבלי ּכזאת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹמּכה
והּפצע  הּכוּיה קׁשה ויֹותר ּכּלֹו. עינֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֻאֹור
אּולי  מסּכן, ּבמקֹום היּו אם ּכי ְְְֲִִַַָָָָֻוהחבּורה,

לֹו אמר סֹובלת. הּדעת ואין זּוטא,ימּות. ּבן ְֵֶֶֶַַַַָָָ
מּום  יּתן ּכאׁשר אחר ּבמק ֹום ּכתּוב ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹוהלא
לנּו יׁש לֹו, הׁשיב והּגאֹון ּבֹו. יּנתן ּכן ְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבאדם
עליו  יּנתן ּכן טעמֹו והּנה על. ּתחת ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּבי''ת
ּכן  עׂשה ּכאׁשר לֹו הׁשיב זּוטא ּובן ֲִֵֵֶֶֶַָָָֹענׁש,
אמר  ׁשמׁשֹון הּנה הׁשיב, והּגאֹון לֹו. ְְִִִֵֵֵֶַַָָָיעׂשה
לא  וׁשמׁשֹון להם. אעׂשה ּכן לי עׂשּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר
ּגמּולם  רק לאחרים, ּונתנם נׁשֹותיהם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלקח
הּמּכה  היה אם הׁשיב, זּוטא ּובן להם. ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהׁשיב 
עּור  אם הׁשיב, והּגאֹון ענׁשֹו. ּיהיה מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעני,
יּתכן  העני ּכי לֹו. יעׂשה מה ּפּקח, עין ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעּור
לׁשּלם  יּוכל לא העּור רק ויׁשּלם, ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיעׁשיר
מצֹות  ּדר על לפרׁש נּוכל לא והּכלל, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם.

ּדברי  על נסמ לא אם ׁשלם ּפירׁש ְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהּתֹורה
האבֹות, מן הּתֹורה קּבלנּו ּכאׁשר ּכי ְֲֲִִִֶַַַַָָָחז''ל.
ּביניהם. הפרׁש אין ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה קּבלנּו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּכן
להיֹותֹו ראּוי עין, ּתחת עין ּפירּוׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָוהּנה
ואמר  ּכפרֹו. יּתן לא אם עינֹו, ּתחת ְְִִֵֵֵַַַָָֹעינֹו
אם  מעט, ׁשּלֹו ׁשהענׁש ׁשן יׁש ּכי ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּגאֹון,
יחליף. עֹוד יּכרת אם ּכי נער, הּמּכה ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֻיהיה
והזּכיר  מלאכה. ּבעלת היא ּכי הּיד ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָוהזּכיר
יּוכל  לא ּכי מהּיד, קׁשה יֹותר ׁשהּוא ִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרגל
הזּכיר  ּכי ּדעּתי, ּולפי אחת. ּברגל ללכת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאדם
יּכה  ּכאׁשר ּכי ּברב. ההוה על האיברים ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלה
ּכנגּדֹו. עֹומד ׁשהּוא ּבעין יּכּנּו אֹו חברֹו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאדם
ּבּיד  אֹו ׁשּניו. ויׁשּבר ּכנגּדֹו ׁשעֹומד ּבּפה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹאֹו
ּבברחֹו ּברגל אֹו ּפניו. ּבעד יגן אֹו יּלחם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּבּה

ִָָמּפניו:
dk‰iÂk.ּפצע ּכי י''א ּכמׁשמעֹו: אׁש מּכֹות . ¿ƒ»ְְִֵַַַָָ

והּגאֹון  ּדם. ּבלי מּכה וחּבּורה ּדם. ְְְְִִַַַָָָָָלהֹוציא 
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חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן  נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנברא

עין  נאמר עזראעזראעזראעזרא.....לכ אבןאבןאבןאבן ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
:BpL úçz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר È‡.אּלא ‡ÏÂÏÎ ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…≈»≈
B¯Na כא)∑‡˙ ּבאכילה?(פסחים אסּורה ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע  ∆¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה מא)אּלא קמא (בבא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמ ּוד מּנין? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהנאה
ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל ְְְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהנאה

נקי" הּׁשֹור ."ּובעל ִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. והרמז:(כב, הּדרּוׁש ּבדר ( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
חס  "מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר

ְָוׁשלֹום.
וטבעם  ּדרּכם הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹא

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשל
אם  ּכי ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר עזראעזראעזראעזרא....מּכח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון (בראשית ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש" ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדם: מּכת וחּבּורה עצם. ׁשבירת ּפצע ּכי ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר
ek‰kÈ ÈÎÂ חפׁשי העבד ׁשּיצא הּׁשם צּוה . ¿ƒ«∆ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אכזרי, אדֹוניו יהא ׁשּלא ׁשּנֹו. אֹו עינֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּתחת
נ  מּכה אֹוׁשּיּכּנּו עינֹו, יׁשחית אם ּכי מרצה. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ממֹונֹו: ויאּבד חפׁשי, מרׁשּותֹו יצא ׁשּנֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאפיל ּו
fkÔL Ì‡Â,ּברב ההוה על הּכתּוב ּדּבר . ¿ƒ≈ְִֵֶַַַָֹֹ

ּכפי  איברים ּבראׁשי יצא וכן הזּכרּתי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכא ׁשר
ַַָָהּקּבלה:

gkÁbÈ ÈÎÂ ּבעבּור הּפרׁשה, זאת הזּכיר . ¿ƒƒ«ְֲִִַַָָָֹ

האיׁש וזה אמה. אֹו עבד הּׁשֹור יּגח ְִִִֶֶֶַַָָָאם
עׂשה  ולא האּׁשה, והזּכיר יׂשראלים. ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹוהאמה 
הלׁשֹון  מנהג ּכי ומת. איׁש מּכה ּבּפסּוק ְִִִֵֵֵַַַָָָָּכן 
הּדין  והּוא  הּזכר, ׁשהּוא  הּנכּבד  ְְְְִִִֶַַַַָָָלהזּכיר
ׁשּיׁש ּבעב ּור ע ּתה, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלנקבה.והזּכיר
חּוץ  לצאת  האּׁשה  מנהג  ׁשאין  ְְִִֵֵֶַָָָמקֹומֹות 
הּׁשורים, ׁשּׁשם מקֹום אל לּׂשדה, ְִִֵֶֶֶַַָָָָָמהעיר
ׁשּנתה  לּמה ויאמר ויערער אדם יחׁשב ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
יּגח  ּבן אֹו אחריו, ּכתּוב זה ּובעבּור ְֲֲִִֵֶַַַָָָָהּמנהג.

הּוא  ׁשוה איׁש מּכה מׁשּפט ּכי יּגח, ּבת ְִִִִֵֶַַַָָאֹו
הּבן  והזּכיר קטן. אֹו ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיהיה
הּׁשֹור  ּבעל יערער ׁשּלא  קטּנים, ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹוהּבת

לׁשמרם: עליהם ׁשהיה האבֹות, ÏB˜Òעל ְְֲֵֶֶַָָָָָָ»
¯BM‰ Ï˜qÈטעם .B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ƒ»≈«ַַ¿…≈»≈∆¿»

נכרי. אֹו ׁשער ּגר ׁשּיאכל ּנה הּנבלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ּבֹו ׁשּכתּוב מקֹום ּכל  ּכי אמרּו, ְְְִֵֶַָָָָוקדמֹונינּו

ּבהנאה: אסּור הּוא יאכל, ‰BM¯לא ÏÚ·e ֲֵֵַָָָָֹ«««
È˜:מענׁש . »ƒֵֶֹ
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חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן  נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנברא

עין  נאמר עזראעזראעזראעזרא.....לכ אבןאבןאבןאבן ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
:BpL úçz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר È‡.אּלא ‡ÏÂÏÎ ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…≈»≈
B¯Na כא)∑‡˙ ּבאכילה?(פסחים אסּורה ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע  ∆¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה מא)אּלא קמא (בבא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמ ּוד מּנין? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהנאה
ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל ְְְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהנאה

נקי" הּׁשֹור ."ּובעל ִַַַָ
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ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. והרמז:(כב, הּדרּוׁש ּבדר ( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
חס  "מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר

ְָוׁשלֹום.
וטבעם  ּדרּכם הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹא

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשל
אם  ּכי ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר עזראעזראעזראעזרא....מּכח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון (בראשית ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש" ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדם: מּכת וחּבּורה עצם. ׁשבירת ּפצע ּכי ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר
ek‰kÈ ÈÎÂ חפׁשי העבד ׁשּיצא הּׁשם צּוה . ¿ƒ«∆ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אכזרי, אדֹוניו יהא ׁשּלא ׁשּנֹו. אֹו עינֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּתחת
נ  מּכה אֹוׁשּיּכּנּו עינֹו, יׁשחית אם ּכי מרצה. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ממֹונֹו: ויאּבד חפׁשי, מרׁשּותֹו יצא ׁשּנֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאפיל ּו
fkÔL Ì‡Â,ּברב ההוה על הּכתּוב ּדּבר . ¿ƒ≈ְִֵֶַַַָֹֹ

ּכפי  איברים ּבראׁשי יצא וכן הזּכרּתי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּכא ׁשר
ַַָָהּקּבלה:

gkÁbÈ ÈÎÂ ּבעבּור הּפרׁשה, זאת הזּכיר . ¿ƒƒ«ְֲִִַַָָָֹ

האיׁש וזה אמה. אֹו עבד הּׁשֹור יּגח ְִִִֶֶֶַַָָָאם
עׂשה  ולא האּׁשה, והזּכיר יׂשראלים. ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹוהאמה 
הלׁשֹון  מנהג ּכי ומת. איׁש מּכה ּבּפסּוק ְִִִֵֵֵַַַָָָָּכן 
הּדין  והּוא  הּזכר, ׁשהּוא  הּנכּבד  ְְְְִִִֶַַַַָָָלהזּכיר
ׁשּיׁש ּבעב ּור ע ּתה, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלנקבה.והזּכיר
חּוץ  לצאת  האּׁשה  מנהג  ׁשאין  ְְִִֵֵֶַָָָמקֹומֹות 
הּׁשורים, ׁשּׁשם מקֹום אל לּׂשדה, ְִִֵֶֶֶַַָָָָָמהעיר
ׁשּנתה  לּמה ויאמר ויערער אדם יחׁשב ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
יּגח  ּבן אֹו אחריו, ּכתּוב זה ּובעבּור ְֲֲִִֵֶַַַָָָָהּמנהג.

הּוא  ׁשוה איׁש מּכה מׁשּפט ּכי יּגח, ּבת ְִִִִֵֶַַַָָאֹו
הּבן  והזּכיר קטן. אֹו ּבׁשנים ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיהיה
הּׁשֹור  ּבעל יערער ׁשּלא  קטּנים, ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹוהּבת

לׁשמרם: עליהם ׁשהיה האבֹות, ÏB˜Òעל ְְֲֵֶֶַָָָָָָ»
¯BM‰ Ï˜qÈטעם .B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ƒ»≈«ַַ¿…≈»≈∆¿»

נכרי. אֹו ׁשער ּגר ׁשּיאכל ּנה הּנבלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ּבֹו ׁשּכתּוב מקֹום ּכל  ּכי אמרּו, ְְְִֵֶַָָָָוקדמֹונינּו

ּבהנאה: אסּור הּוא יאכל, ‰BM¯לא ÏÚ·e ֲֵֵַָָָָֹ«««
È˜:מענׁש . »ƒֵֶֹ
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לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ÓeÈ˙."והמית"ּבנׁשיכה, ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ְִִִֵֵַַָָָָ

לה)לֹומר: ׁשֹורֹו(במדבר רציחת על הֹורגֹו אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת (סנהדרין "מֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
.לג)
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ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה ּבעׂשרים הּנסקל א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש
אם  ּכי ממֹונֹות ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר

נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ּכן ואם ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות ּדיני ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָּגם
ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם מּׁשּום ּדהּנה יּסקל" "הּׁשֹור ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נפרדים. ּדברים ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשהּזיק,

ּוכאּלּו ּדהּבעלים, אריכּתא ּכידא ליּה הוא ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאבל
ּבּדין  להפריד ׁשּי ואין ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה ּולפי הּזיק, ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׁשהּבעלים

עזראעזראעזראעזרא....ׁשּלהם. אבןאבןאבןאבן ֶֶָ

(ì)úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½§¬Ÿ£¤©−
:åéìò̈¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑ׁשּיׁשיתּו מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכפר  ּדין ּבית BLÙ.עליו ÔÈ„t Ô˙Â∑מּזיק ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, קמא ּדמי (בבא ִֵֶָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....כז) אבןאבןאבןאבן

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«
i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְִִֶַָ

על  לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכּגדֹולים עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)הּקטּנים אבןאבןאבןאבן ְְִִַַַ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéì÷L íéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑ זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו .ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå§¨«©¨¬¨−¬£«

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

dxezd lr `xfr oa`

hkÌ‡Â למּומתי ּכֹופר אין ּכי ספק אין . ¿ƒְִֵֵֵֵֶָָ
וגם  ּכי הּדת, מעּתיקי אמרּו ּכן על ְְְִִִֵֵֵַַַַָָּביתֿדין.
יּומת  זה  יהיה הּנה ׁשמים. ּבידי מיתת ֹו ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּומת ,
ראּוי  ׁשהּוא עין, ּתחת עין ּכמֹו ּדעּתי, ְְְִִִִֶַַַַַָלפי
ּבעבּור  זה וכל נפׁשֹו. ּכֹופר יּתן לא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּיּומת

ימּות: ולא יּומת, ּכתּוב ְֶָָָֹׁשהּוא

l¯ÙBk Ì‡,ּכֹופר ּתקחּו ולא הפ זה אין . ƒ∆ְְִֵֵֶֶֶֹ
רצח, לא וזה ּגמּור. רֹוצח הּוא ׁשם הּכתּוב ְִֵֶַַַָָָָֹּכי
להיֹותֹו ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא ּבעבּור נענׁש ְֱֲִֶֶַַַַָֹרק

א  נקׁשר קׁשּור. ׁשּלא עצמֹו הּתיר הּׁשֹור ֹו ְְִִִֶַַַָֹ
והּזיק: ויצא סגּור הּפתח מצא ׁשּלא אֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּכראּוי.

ÂÈÏÚ ˙LeÈ:הּדּינין ּפי על . «»»ִִַַַָ

`l˙a B‡ Ôa B‡ ּכי יׂשראלים, ׁשניהם . ≈«ְְְִִִֵֵֶ
על  עֹונׁש ׂשם והּׁשם עבד. אם אחריו ְֲִֵֶֶֶַַַָָָּכתּוב
ּבהמה, ׁשּתמית ּבעיניו קׁשה ּכי הּׁשֹור, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעל

נסקל ּכן  על  אלהים , ּבצלם ׁשּנברא ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹאדם
ַהּׁשֹור:

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל נא)חּיבלא קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם ּובחֹופר הא ּפטּור, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿«∆ְִִֵָָָ

הרּבים הּכתּובּברׁשּות נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשֹור" ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְִִִֶַַָָ¬ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוחמֹור",

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשֹור ׁשהרי אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אדם, ולא ולא נב)ּכליםחמֹור קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵָָֹֹ

(ãì):Bl-äéäé únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«
i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ּפי על אף הּתּקלה, ּבעל «««ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבנזקיו  להתחּיב ּבעליו, הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ÂÈÏÚ·Ï.ּברׁשּות ·ÈLÈ ÛÒk∑ סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות יׁשיב ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְֲִִִֵֶֶַַָֻ
ז) הּונא (שם רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", "מיטב ּדכתיב (והא .ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ּדרב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּבריּה
BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק ּתׁשלּומי לּנּזק,(מכילתא. עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....נזקֹו אבןאבןאבןאבן ְִ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ נגיפה ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּכה  לׁשֹון איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.אּלא B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשהמית ּבׁשוים ר' ׁשוה ׁשֹור מדּבר, תּוב ְֶַָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

החי  חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשֹור
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחצי
ּכׁשהן  ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלמד
ליּמכר  ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָחּיים,
נֹוטל  ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלנכרים
חמּור  ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרּבה
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּמּועד.
ולּמה  .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּמׁשּתּלם
אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ולא הּזה ּבּלׁשֹון הּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מאֹות  חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאין

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא נֹוטל אינֹו כו)זּוז, קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא ÌlL.אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ«≈

¯BL ÌlLÈ∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו עזראעזראעזראעזרא.....לּנּזק, אבןאבןאבןאבן ¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

bl¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ ÈÎÂ.ּכרּוי ׁשהיה . ¿ƒƒ¿«ƒֶָָָ
ּבהמה  ׁשּתמּות חפץ הּׁשם אין ּכי זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוהזּכיר
ּבעל  יּזיק ּכי ועֹוד, אדם. לצר ׁשּלא ְְִִִֶֶַַַָָָֹֹחּנם,

ְֵַָהּבהמה:
cl¯Ba‰ ÏÚa אףֿעלּֿפי הּכֹורה, אֹו הּפֹותח . «««ִֵֶַַַַַ

על  עׂשה. לצרּכֹו ּכי הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִֶַַָָָָׁשהּוא

הּבֹור: ּבעל נקרא ÂÈÏÚ·Ï.ּכן ·ÈLÈ ÛÒk ְִֵַַַָ∆∆»ƒƒ¿»»
ׁשּיפחת  אחר חי, ּבהיֹותֹו הּנֹופל, ּדמי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיּתן

הּמת: ּדמי ְִֵֵֶַמּמּנּו
dlÛbÈ ÈÎÂ.לׁשֹור ּתאר רעהּו ּכי זּוטא, ּבן אמר . ¿ƒƒ…ְִֵֵֶַַָָֹ

הּוא  וכן הּוא. סמ ׁשֹורֿאיׁש, ּכי ראה ְְִִֵֶֶָָֹולא
לבּדֹו. זּוטא ּבן רק רע, לּׁשֹור ואין ְְֵֵֵֵֶַַַַָׁשֹורֿרעהּו.

נזק: חצי ּבעליו יׁשּלם ּתם, ׁשהּוא הּׁשֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָוזה
el'B‚Â B‡ יׁשּלם מּועד הּׁשֹור היה ואם . ¿ְְִֵַַָָָ

עד  הּׁשֹור ּדבר הּכתּוב והזּכיר ׁשלם. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּנזק
וכל  ׂשה. אֹו ׁשֹור איׁש יגנב וכי אל ְְְִִִִֶֶֶַַָֹׁשּיּגיע
ּכן  ּכי ּבגנבתֹו. נמּכר ׁשהּוא העבד ּבעבּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה 

עברי: עבד ּתקנה ּכי ְְִִִִֵֵֶֶֶהחל



מי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ipy meil inei xeriy

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל נא)חּיבלא קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם ּובחֹופר הא ּפטּור, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿«∆ְִִֵָָָ

הרּבים הּכתּובּברׁשּות נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשֹור" ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְִִִֶַַָָ¬ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוחמֹור",

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשֹור ׁשהרי אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אדם, ולא ולא נב)ּכליםחמֹור קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵָָֹֹ

(ãì):Bl-äéäé únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«
i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ּפי על אף הּתּקלה, ּבעל «««ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבנזקיו  להתחּיב ּבעליו, הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ÂÈÏÚ·Ï.ּברׁשּות ·ÈLÈ ÛÒk∑ סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות יׁשיב ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְֲִִִֵֶֶַַָֻ
ז) הּונא (שם רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", "מיטב ּדכתיב (והא .ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ּדרב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּבריּה
BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק ּתׁשלּומי לּנּזק,(מכילתא. עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא.....נזקֹו אבןאבןאבןאבן ְִ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ נגיפה ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּכה  לׁשֹון איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.אּלא B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשהמית ּבׁשוים ר' ׁשוה ׁשֹור מדּבר, תּוב ְֶַָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

החי  חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשֹור
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחצי
ּכׁשהן  ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלמד
ליּמכר  ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָחּיים,
נֹוטל  ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלנכרים
חמּור  ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרּבה
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּמּועד.
ולּמה  .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּמׁשּתּלם
אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ולא הּזה ּבּלׁשֹון הּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מאֹות  חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאין

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא נֹוטל אינֹו כו)זּוז, קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא ÌlL.אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ«≈

¯BL ÌlLÈ∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו עזראעזראעזראעזרא.....לּנּזק, אבןאבןאבןאבן ¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

bl¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ ÈÎÂ.ּכרּוי ׁשהיה . ¿ƒƒ¿«ƒֶָָָ
ּבהמה  ׁשּתמּות חפץ הּׁשם אין ּכי זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוהזּכיר
ּבעל  יּזיק ּכי ועֹוד, אדם. לצר ׁשּלא ְְִִִֶֶַַַָָָֹֹחּנם,

ְֵַָהּבהמה:
cl¯Ba‰ ÏÚa אףֿעלּֿפי הּכֹורה, אֹו הּפֹותח . «««ִֵֶַַַַַ

על  עׂשה. לצרּכֹו ּכי הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִֶַַָָָָׁשהּוא

הּבֹור: ּבעל נקרא ÂÈÏÚ·Ï.ּכן ·ÈLÈ ÛÒk ְִֵַַַָ∆∆»ƒƒ¿»»
ׁשּיפחת  אחר חי, ּבהיֹותֹו הּנֹופל, ּדמי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיּתן

הּמת: ּדמי ְִֵֵֶַמּמּנּו
dlÛbÈ ÈÎÂ.לׁשֹור ּתאר רעהּו ּכי זּוטא, ּבן אמר . ¿ƒƒ…ְִֵֵֶַַָָֹ

הּוא  וכן הּוא. סמ ׁשֹורֿאיׁש, ּכי ראה ְְִִֵֶֶָָֹולא
לבּדֹו. זּוטא ּבן רק רע, לּׁשֹור ואין ְְֵֵֵֵֶַַַַָׁשֹורֿרעהּו.

נזק: חצי ּבעליו יׁשּלם ּתם, ׁשהּוא הּׁשֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָוזה
el'B‚Â B‡ יׁשּלם מּועד הּׁשֹור היה ואם . ¿ְְִֵַַָָָ

עד  הּׁשֹור ּדבר הּכתּוב והזּכיר ׁשלם. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּנזק
וכל  ׂשה. אֹו ׁשֹור איׁש יגנב וכי אל ְְְִִִִֶֶֶַַָֹׁשּיּגיע
ּכן  ּכי ּבגנבתֹו. נמּכר ׁשהּוא העבד ּבעבּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה 

עברי: עבד ּתקנה ּכי ְְִִִִֵֵֶֶֶהחל
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(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ולא אמר ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
רּבי  אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנתּבּזה

ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא ׁשֹור,מאיר: מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ד'ׁשּבּטלֹו מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. ,.˙Áz ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ««
‰O‰ ˙Áz ¯BM‰∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, ּבלבד ׁשנאן וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת, וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאין אבןאבןאבןאבן ««««∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑ ּכאן מעּקרֹו. ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָָ
ׁשּנֹוטלין  ורֹואה עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּמדת

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו עזראעזראעזראעזרא.....ממֹונֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
:Búáðâa økîðå Bì½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה עּמ,אין ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לגנב  החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכּׁשמׁש

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, BÏ.ממֹון ÌÈÓc∑ אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ»ƒְְִִִַָָ
הּבית  ּבעל ÌlLÈ.יהרּגּנּו ÌlL∑ ממֹון נפלת הּגּנב, דסהדיא עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְִֶַַַַַַ«≈¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעלֹוהי,
את  יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיהרגהּו,

הּממֹון  עזראעזראעזראעזרא.....ּבעל אבןאבןאבןאבן ַַַָ

(â)-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©
:ílLé íéðL íéiç äN¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑,ּכפל ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵֶֶַַָָָ
וגֹו' אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבין

לרעהּו" ׁשנים ÌlLÈ.יׁשּלם ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay d"k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékøòáe Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½¦¥−
:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

fl·B‚È Èk,יׁשּועה רּבי אמר הּׁשם . הֹוסיף ƒƒ¿ְִִֵַַַָָ
יּוכל  לא ּכי הּׂשה, מן יֹותר הּׁשֹור עֹונׁש ִִֵֶֶַַַַֹעל
לגנבֹו, יּוכל ולא הּׂשה. ּכמֹו הּׁשֹור ְְְְְְִֶַַַַָֹלהסּתיר
אמר, והּגאֹון הּגנבה. ּבאּמנּות יֹותר הרגיל ְְְִֵֵַַַַָָָָָָֻרק
מהּׂשה, יֹותר הּׁשֹור לבעל ׁשּיבא הּנזק ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּבעב ּור

יחרֹוׁש: ּבֹו ֲִַּכי

`·pb‰ ‡ˆnÈ ˙¯zÁna Ì‡ ּכי ּבּלילה, . ƒ««¿∆∆ƒ»≈««»ְִַַָ
לעד, אחריו הּבא והּכתּוב יחּתֹור. לא ְְְֲֵַַַַַָָָֹּבּיֹום

ּופירּוׁש הּׁשמׁש: זרחה ÌÈncאם BÏ ÔÈ‡ אין . ְִֵֶֶַָָ≈»ƒֵ
מן  לתמּה ויׁש ּדּמים. ׁשפיכּות הֹורגֹו ְְְְִִִִֵַַָֹעל
איׁש הּוא מה ּכן אם חּיים, ּדּמים ְְִִִִִֵַַַָָהּמפרׁשים ,

ּבֹו: ּדמיו ִָָָּדּמים.

aLÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡.ÌlLÈ ÌlL אל ׁשב . ƒ»¿»«∆∆«≈¿«≈ֶָ
ּכמֹו וגֹו'. יׁשּלם ּבקר חמּׁשה למעלה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָהּכת ּוב
הּוא  ּכי ּכן. ּתעׂשה לאמת ואף נכרי. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָלעם
לֹו: ּתעניק הענק העליֹון. הּפסּוק אל ְֲֲִֵֶֶַַַָָָׁשב

B˙·‚a ¯kÓÂ:ּגנבתֹו ּבעבּור . ¿ƒ¿»ƒ¿≈»ְֲֵַָ
b‡ˆn‰ Ì‡.ּבהמה ּכל ּכֹולל הּפסּוק זה . ƒƒ»≈ְֵֵֶַָָָ
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i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְְִֵֶָָ
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל הּוא וכרם וׁשּלח, רּבֹותינּו: ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר ג)נזקי קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ אחר ּבׂשדה איׁש ËÈÓ·.ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָƒ¿≈«≈ְִֵֶֶַָ≈«
ÌlLÈ e‰„N∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את סלע,ׁשמין נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב לֹו יׁשּלם »≈¿«≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבעּדית להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו ז)יּתן עזראעזראעזראעזרא.....(ב''ק אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä)äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈
:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà́©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«

i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ עד ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ‰O„‰.ׁשהּגיעה B‡∑ ׁשנּיה ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ÌlL.ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ«»∆ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ«≈

¯Ú·n‰ ÌlLÈ∑ לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי על מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ¿«≈««¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)íéäìûä-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל לֹו∑Â˜¯·.ּוא ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְֶֶַָָֹ

(ç)-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
ílLé íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬

:eäòøì íéðL§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ ּפי על אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

e‰Ú¯Ï.העדים  ÌÈL ÌlLÈ∑ מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִֵָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעל  "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתׁשלּומי
וכפר  לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבית
יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹומר

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ארּבעה  לתׁשלּומי הּכתּוב ּגזרת קּבלּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחכמים
ּבלבד: וׂשה ּבׁשֹור ְְֲִִֶַַָָוחמּׁשה

c¯Ú·È Èk,למעלה ּבאׁשר ּדבק זה ּגם . ƒ«¿∆ְְֲֵֶֶַַַָָ
ּכי  ואֹומר הּׁשֹור. ידי על הּנזק ׁשּיבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהזּכיר
והּוא  ּובעירנּו. אנחנּו מּגזרת איׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַיבער

וטעם הּדגּוׁש: ‡Á¯מהּבנין ‰„Na ¯Ú·e, ְְִֵַַַַָָƒ≈ƒ¿≈«≈
הּכרם: ּבערּתם ואּתם וכמֹוהּו, אחר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָאדם

dL‡ ‡ˆ˙ Èk על ידּבר ּכי ּדבק, זה ּגם . ƒ≈≈≈ְִֵֵֶַַַָ
וטעם הּׂשדה: ּכי ‰ÈÚ·n¯נזק ּכמֹו אינֹו . ְֵֶֶַַַָ««¿ƒְִֵ

ּכי  אחד, מּבנין ׁשהם אףֿעלּֿפי איׁש, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָיבער
ּבלׁשֹון  צחּות הּדר וזאת עליו. ּתֹורה אׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמּלת
טעמים. מּׁשני והּוא ׁשוה מּלה לאמר ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁש,
רֹוכבים  חמֹורתים. חמֹור החמֹור, ּבלחי ְְְֲֲֲִִִִַַָּכמֹו
להם. עיירים ּוׁשלׁשים עיירים, ׁשלׁשים ְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹעל

חּות וזאת  יקראּו להם, והעיד ערים . הּׁשנית, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
ִָיאיר:

eÔzÈ Èk הּגנבה ּדבר על ּכי ּדבק, זה ּגם . ƒƒ≈ְְִֵֵֶַַַַָָ
הּגנבֹות: מׁשּפטי להׁשלים ְְְְְְִִֵֵֵַַַידּבר,

fB„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ּבעל ונקרב ּכי יֹורה . ƒ…»«»ְְִִֶַַַ
ּכן  על הּדּינין. לפני היא ׁשבּועה ְְִִִִֵֵַַַַַָָהּבית,
הּנׁשּבע. ׁשּפׁשע ּפׁשע, ּדבר ּכל על ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָאחריו
ׁשּיצא  הּוא ּפׁשע ּכי אמר, יׁשּועה ְְִֶֶַַָָָָור'
יד  מּתחת אדֹום ּתפׁשע  אז ּכמֹו ְְְֱִִֵַַַַָמרׁשּותֹו,
הּבא  ּכֹולל ּפׁשע, ּדבר ּכל על והּנה ְְְִֵֵֶַַַַָָָיהּודה.
הּבעלים, מרׁשּות ׁשּיצא ּדבר וכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָאחריו.
ולא  ּבּה וכחׁש ׁשאבדה ּבין ׁשּנגנב ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבין

ָהֹודה:



מג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iyily meil inei xeriy

i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְְִֵֶָָ
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל הּוא וכרם וׁשּלח, רּבֹותינּו: ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר ג)נזקי קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ אחר ּבׂשדה איׁש ËÈÓ·.ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָƒ¿≈«≈ְִֵֶֶַָ≈«
ÌlLÈ e‰„N∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את סלע,ׁשמין נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב לֹו יׁשּלם »≈¿«≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבעּדית להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו ז)יּתן עזראעזראעזראעזרא.....(ב''ק אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä)äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈
:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà́©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«

i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ עד ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ‰O„‰.ׁשהּגיעה B‡∑ ׁשנּיה ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ÌlL.ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ«»∆ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ«≈

¯Ú·n‰ ÌlLÈ∑ לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי על מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ¿«≈««¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא עזראעזראעזראעזרא.....(בבא אבןאבןאבןאבן ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)íéäìûä-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל לֹו∑Â˜¯·.ּוא ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְֶֶַָָֹ

(ç)-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
ílLé íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬

:eäòøì íéðL§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ ּפי על אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

e‰Ú¯Ï.העדים  ÌÈL ÌlLÈ∑ מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִֵָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעל  "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתׁשלּומי
וכפר  לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבית
יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹומר

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ארּבעה  לתׁשלּומי הּכתּוב ּגזרת קּבלּו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחכמים
ּבלבד: וׂשה ּבׁשֹור ְְֲִִֶַַָָוחמּׁשה

c¯Ú·È Èk,למעלה ּבאׁשר ּדבק זה ּגם . ƒ«¿∆ְְֲֵֶֶַַַָָ
ּכי  ואֹומר הּׁשֹור. ידי על הּנזק ׁשּיבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהזּכיר
והּוא  ּובעירנּו. אנחנּו מּגזרת איׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַיבער

וטעם הּדגּוׁש: ‡Á¯מהּבנין ‰„Na ¯Ú·e, ְְִֵַַַַָָƒ≈ƒ¿≈«≈
הּכרם: ּבערּתם ואּתם וכמֹוהּו, אחר. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָאדם

dL‡ ‡ˆ˙ Èk על ידּבר ּכי ּדבק, זה ּגם . ƒ≈≈≈ְִֵֵֶַַַָ
וטעם הּׂשדה: ּכי ‰ÈÚ·n¯נזק ּכמֹו אינֹו . ְֵֶֶַַַָ««¿ƒְִֵ

ּכי  אחד, מּבנין ׁשהם אףֿעלּֿפי איׁש, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָיבער
ּבלׁשֹון  צחּות הּדר וזאת עליו. ּתֹורה אׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמּלת
טעמים. מּׁשני והּוא ׁשוה מּלה לאמר ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁש,
רֹוכבים  חמֹורתים. חמֹור החמֹור, ּבלחי ְְְֲֲֲִִִִַַָּכמֹו
להם. עיירים ּוׁשלׁשים עיירים, ׁשלׁשים ְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹעל

חּות וזאת  יקראּו להם, והעיד ערים . הּׁשנית, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ
ִָיאיר:

eÔzÈ Èk הּגנבה ּדבר על ּכי ּדבק, זה ּגם . ƒƒ≈ְְִֵֵֶַַַַָָ
הּגנבֹות: מׁשּפטי להׁשלים ְְְְְְִִֵֵֵַַַידּבר,

fB„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ּבעל ונקרב ּכי יֹורה . ƒ…»«»ְְִִֶַַַ
ּכן  על הּדּינין. לפני היא ׁשבּועה ְְִִִִֵֵַַַַַָָהּבית,
הּנׁשּבע. ׁשּפׁשע ּפׁשע, ּדבר ּכל על ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָאחריו
ׁשּיצא  הּוא ּפׁשע ּכי אמר, יׁשּועה ְְִֶֶַַָָָָור'
יד  מּתחת אדֹום ּתפׁשע  אז ּכמֹו ְְְֱִִֵַַַַָמרׁשּותֹו,
הּבא  ּכֹולל ּפׁשע, ּדבר ּכל על והּנה ְְְִֵֵֶַַַַָָָיהּודה.
הּבעלים, מרׁשּות ׁשּיצא ּדבר וכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָאחריו.
ולא  ּבּה וכחׁש ׁשאבדה ּבין ׁשּנגנב ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבין

ָהֹודה:



mihtynמד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iyily meil inei xeriy
ׁשבּועה  ּכאן אף ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' Ê‰."ׁשבּועת ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆…«ƒ∆

את  ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
הם  יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהעדּות.
הֹודה  ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשנים

מּמּניּבמקצת, נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ קו)לֹומר: .(ב''ק ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם נגנב (כב, ׁשהחפץ ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָֹ
הּוא  ׁשקר ּוׁשבּועת הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשנים יׁשּלם כן ּפי על ׁשאף לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין עזראעזראעזראעזרא.....לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוחטא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨
ì äîäa:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«

i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד את (ב''מ ּבֹו ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
עצמֹו ׁשּפֹוטר למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגנבה,

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. מעּמֹוּבׁשבּועה יּגנב ֿ ּגנֹוב "אם ּכתּוב : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָ
לסטים  ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל ¯‡‰.יׁשּלם", ÔÈ‡Â∑ ׁשּיעיד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ¿≈…∆ִֶָ

עזראעזראעזראעזרא.....ּבּדבר  אבןאבןאבןאבן ַָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ּבּה ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא  ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ּכ ואחר ÂÈÏÚa.ּבאנסין יד Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר עזראעזראעזראעזרא.....לֹו אבןאבןאבןאבן ְְֱֳִֶַַַָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ÌlLÈ.ׁשּנטרפה ‡Ï ‰Ù¯h‰∑ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…¿«≈

חתּול  טרפת מׁשּלם: ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, נׁשּבר וׁשּועל אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": עזראעזראעזראעזרא.....אֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִִֵֶָָ
ּבמלאכּתֹו צד)הּׁשֹואל עזראעזראעזראעזרא.....(ב''מ אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

g¯Ó‡È ¯L‡: העד .‰Ê ‡e‰ Èk ירׁשיעּון אם . ¬∆…«ֵָƒ∆ְִִַ
ּכחׁש אֹו ּגנב ֹו. עצמֹו הּוא ּכי הּׁשֹומר ְְֱִִִֵֵַַָָֹהאלהים,

עליה: ּגּנב ונעׂשה ׁשּמצא ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָהאבדה
hÔzÈ Èk:ׂשכר ׁשֹומר זה . ƒƒ≈ֵֶָָ

ie‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa אׁשר הּמלאכה לרגל ּכמֹו . ƒ¿∆∆≈≈ְְְֲֶֶֶַָָ
הּׁשבּועה: רק מּמּנּו יּקח ולא ְְְִִֶַַַַָָֹלפני.

aiÌ‡:ׂשכרֹו קּבל זה על .„Ú e‰‡·È יביא . ƒְִֵֶַָ¿ƒ≈≈ִָ
ׁשּכתּוב, ּדר על לעד. לֹו להיֹות הּנטרף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָקצת

ּכרעים  ׁשּתי הארי מּפי הרֹועה יּציל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכאׁשר
אזן: ּבדל ְֶַֹאֹו

biÏ‡LÈ ÈÎÂ.עּמֹו אין ּבעליו הּפׁשט, ּדר על . ¿ƒƒ¿«ְְִֵֶֶַַָָָ
ּבהמּתֹו: על ׁשהכּביד הּׁשֹואל על לטעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָויכ ֹול

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות שם)צרי ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ּבׂשכרֹואם ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִַָָָƒ»ƒְִִֵֶַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר להתחּיב ליד ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבאנסין.

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר עזראעזראעזראעזרא.....רּבי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

(åè)dnò áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
:äMàì Bl äpøäîé øäî̈²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּבלׁשֹון ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
p¯‰ÓÈ‰.עברי  ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , עזראעזראעזראעזרא.....ּכתּבה אבןאבןאבןאבן ְִִ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
:úìeúaä©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב כב)ׁשהּוא (דברים ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכסף" חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש עזראעזראעזראעזרא....."ונתן אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים ּבהוה,ואחד הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּנׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַַָ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע עזראעזראעזראעזרא.....ּבסקילה, אבןאבןאבןאבן »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ הּלמ"ד) לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

וה"א  ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו אחרים, ולכּתב לפרׁש צרי היה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹּבצירי)
מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם הּתבה, ּבראׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהמׁשּמׁשֹות
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים וכן עיר, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלאיזה
ענין  וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ(ּבצירי)
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחד

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, ּכמֹו(תהלים "אין ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciÌ‡אֹו נׁשּבר אי ּבעצמֹו ראה ׁשהּוא . ƒְְְִֵֶַַָָ
ּבדר הּׂשֹוכר עם ׁשּבא הּׂשכיר וככה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמת.
ועּתה  ממֹון. ּגנבת על לדּבר הׁשלים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאחד.
ההֹווה  ּכי הּמפּתה , הּוא הּלב  ּגנבת על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַידּבר

ׁשלמה: ּדעּתם ׁשאין הּנערֹות ְְְְֵֵֶַַַָָָלפּתֹות
eh‰N¯‡ ‡Ï ¯L‡ אףֿעלּֿפי המארׂשה ּכי . ¬∆……»»ְִִַַַָָֹ

ימהרּנה, מּלת רעהּו. אׁשת נקראת נבעלה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּכי  מהרּו. אחר ּכמֹו קׁשּור. ּבענין מהר ְְְִִֵַַָָָָָֹּכמֹו
מהּבנין  רק ּבפעלים, ּתמצא לא מהרה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּגזרת

הּמקרא: ּבכל ְְִַַָָָהּדגּוׁש
fhÏB˜LÈ ÛÒk:ׁשּפּתה ּבעבּור . ∆∆ƒ¿ֲִֶַָ
fi‰ÙMÎÓ,הּבתּולה אחר זה להזּכיר טעם . ¿«≈»ְְְִֶַַַַַַָ

למּלאת  ּכׁשפים ּדר יתאּוּו הּמתאּוים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּכי
הּנמצאת  היא ּכי הּנקבה, והזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּתאותם.

הּזכרים: מן יֹותר ְְִִִֵַָּבכּׁשּוף
giÏkלּה ׁשאין הּנערה  ּבתחּלהּפּתּוי הזּכיר . »ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

לצעֹוק  ּפה לּה ׁשאין הּבהמה הזּכיר ּגם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת.
לצעֹוק: ּפה לּה ׁשּיׁש האּׁשה והזּכיר האּׁשה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּכמֹו



מה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות שם)צרי ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ּבׂשכרֹואם ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִַָָָƒ»ƒְִִֵֶַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר להתחּיב ליד ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבאנסין.

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר עזראעזראעזראעזרא.....רּבי אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

(åè)dnò áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
:äMàì Bl äpøäîé øäî̈²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּבלׁשֹון ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
p¯‰ÓÈ‰.עברי  ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , עזראעזראעזראעזרא.....ּכתּבה אבןאבןאבןאבן ְִִ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
:úìeúaä©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב כב)ׁשהּוא (דברים ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכסף" חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש עזראעזראעזראעזרא....."ונתן אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים ּבהוה,ואחד הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּנׁשים אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַַָ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע עזראעזראעזראעזרא.....ּבסקילה, אבןאבןאבןאבן »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ הּלמ"ד) לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

וה"א  ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו אחרים, ולכּתב לפרׁש צרי היה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹּבצירי)
מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם הּתבה, ּבראׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהמׁשּמׁשֹות
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים וכן עיר, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלאיזה
ענין  וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ(ּבצירי)
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחד

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, ּכמֹו(תהלים "אין ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciÌ‡אֹו נׁשּבר אי ּבעצמֹו ראה ׁשהּוא . ƒְְְִֵֶַַָָ
ּבדר הּׂשֹוכר עם ׁשּבא הּׂשכיר וככה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמת.
ועּתה  ממֹון. ּגנבת על לדּבר הׁשלים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאחד.
ההֹווה  ּכי הּמפּתה , הּוא הּלב  ּגנבת על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַידּבר

ׁשלמה: ּדעּתם ׁשאין הּנערֹות ְְְְֵֵֶַַַָָָלפּתֹות
eh‰N¯‡ ‡Ï ¯L‡ אףֿעלּֿפי המארׂשה ּכי . ¬∆……»»ְִִַַַָָֹ

ימהרּנה, מּלת רעהּו. אׁשת נקראת נבעלה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּכי  מהרּו. אחר ּכמֹו קׁשּור. ּבענין מהר ְְְִִֵַַָָָָָֹּכמֹו
מהּבנין  רק ּבפעלים, ּתמצא לא מהרה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּגזרת

הּמקרא: ּבכל ְְִַַָָָהּדגּוׁש
fhÏB˜LÈ ÛÒk:ׁשּפּתה ּבעבּור . ∆∆ƒ¿ֲִֶַָ
fi‰ÙMÎÓ,הּבתּולה אחר זה להזּכיר טעם . ¿«≈»ְְְִֶַַַַַַָ

למּלאת  ּכׁשפים ּדר יתאּוּו הּמתאּוים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּכי
הּנמצאת  היא ּכי הּנקבה, והזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּתאותם.

הּזכרים: מן יֹותר ְְִִִֵַָּבכּׁשּוף
giÏkלּה ׁשאין הּנערה  ּבתחּלהּפּתּוי הזּכיר . »ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

לצעֹוק  ּפה לּה ׁשאין הּבהמה הזּכיר ּגם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת.
לצעֹוק: ּפה לּה ׁשּיׁש האּׁשה והזּכיר האּׁשה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּכמֹו



mihtynמו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iyily meil inei xeriy
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי מיתה ∑Ì¯ÁÈ.ּבאלהים", ּבֹו נאמרה ּכבר והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻ»√»ְְְֱֱֲֳִֶֶַַַָָָָָָָֹ

אחר: יז)ּבמקֹום עבֹודה (דברים איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּזביחה, מה ,ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹחּיב
עבֹודת  לכל עליהם וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעבֹודה

.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין והמרּבץ ּכֹוכבים, המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
והמנּׁשק ּבאזהרה -והמגּפף אּלא ּבמיתה, עזראעזראעזראעזרא.....אינֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר (ישעיה ¿≈…∆ְְִַָָ
ּבׂשרם" את מֹוני את ˙epˆÁÏ."והאכלּתי ‡ÏÂ∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אם ְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִֵַָ

ּבאֹותּהלהֹונֹות נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". מּגרים אּתה "אף :ל ולֹומר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשם  לגּור אחרת מּמדינה ּבא אּלא עזראעזראעזראעזרא.....מדינה, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  .מצּוי ְַָָ

(áë)òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷òö òîLà¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ אםֿצעק" זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּב"א  אבל ּכמֹויצעק", להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם אף (בראשית ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה עזראעזראעזראעזרא.....ּכאן: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑?יתֹומים ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אסּורֹות  ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים .להּנׂשא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(ãë)óñk-íà|äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

hiÁ·Ê על מדּבר אינֹו הּפׁשט, ּדר על . …≈«ְְֵֵֶֶַַַַָ
ׁשני. ּבדּבּור זה על הזהיר ּכבר ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָיׂשראל,
ּכי  זה. נאמר אחריו ּכתּוב הּגר, ּבעבּור ֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָרק
ּכן  ּכי ּבהמה, עם ׁשֹוכב ּכל נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶַַָָּבעבּורֹו
ּבארץ  יגּור הּתנאי זה על והּנה נכרי. עם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמנהג
יזּבח  וׁשּלא ּבהמה עם יׁשּכב ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיׂשראל,
רגיל  ׁשהיה לאלהים ואמר ּכֹוכבים. ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָֹלעבֹודת
אף  ּכֹוללת לאלהים, ּומּלת מּקדם. ְְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹלעבד ֹו

Bc·Ïהּמלאכים: '‰Ï,לבּדֹו הּנכּבד לּׁשם רק . ְִַַָ«¿«ְְִֵַַַַָ
עּמֹו: אחר יתערב ולא העצם, ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהּוא

k¯‚Â עבֹודת לעבֹוד ׁשּלא הּגר יקּבל ּכאׁשר . ¿≈ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַֹ
ל ׁשּיׁש ּבעב ּור .ּבארצ ּתֹונהּו לא ְְְְֲִֵֵֶַַָֹּכֹוכבים,
ּכמֹוהּו. הייתם ּגרים ּכי ּוזכֹור מּמּנּו, רב ְֱִִִִֵֶֶַַָֹּכח

הּיתֹום וכ  ּככה ּכח, לֹו ׁשאין הּגר הזּכיר אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ואחר  ּכח. להם ואין יׂשראלים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהאלמנה
ּתעּנה. אם אמר רּבים, לׁשֹון תעּנּון, לא ְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

ואלמנה  יתֹום מעּנה ׁשהּוא אדם רֹואה ּכל ְְְִֶֶֶַַָָָָָָּכי
מעּנה: יחׁשב הּוא ּגם יעזרם, ְְְֵֵֵֶַַַַָֹולא

ak‰pÚ Ì‡ יעּנה אחד אם הענׁש. והּנה . ƒ«≈ְְִִֵֶֶֶַָָֹ
אחריו  ּבא  ּכן על ּכּלם. על הע ֹונׁש עֹוזר, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֻואין 
ּכי  ואמר, ּכּלכם . אתכם, והרגּתי אּפי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻוחרה
ּדין  וכן הּיתֹום. על אלי, יצעק צעק ְְִִִֵֵַַַַָָֹאם
ולא  קטן, ׁשּיהיה יּתכן הּיתֹום רק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהאלמנה.

האלמנה: ּכמֹו לדּבר ְְְֵֵַַַָָָידע

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ מהן אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל .רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ÈnÚŒ˙‡∑(עא קֹודמין.(ב''מ עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ∆«ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ.CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑ מסּתּכל הוי  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆∆»ƒƒ»ְֱִֵֵַ

עני) אּתה ּכא ּלּו ּבעצמ.‰Lk BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּדֹומה ּתהי  אל לֹו, ׁשאין י ֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ְְְְִִַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו ּתכלימהּועליו ׁשנֹוׁשCL∑.לא נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ

עד  נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹחּבּורה
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהרּבית אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַַָָָ

(äë)epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬
:Bì«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נפׁש והרי לי, חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
והׁשב!) טל והׁשב, טל אּתה אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי .עֹולה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ׁשל ּכל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ּוכבא «…«∆∆¿ƒ∆ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)מחר, אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(åë)àåä ékákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay e"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי עזראעזראעזראעזרא.....לקללת אבןאבןאבןאבן ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ יֹודע ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵֵַַָ

ּדמע  לׁשֹון ˙‡Á¯.מהּו ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה יקּדים לא ׁשּלא ְֶַַ…¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

dxezd lr `xfr oa`

ck‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ הֹון הּׁשם ל נתן אם . ƒ∆∆«¿∆ְִֵַַָ
ּכי  הּפרׁשה, זאת והזּכיר העני. להלֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּתּוכל
הענּיים  וקרא והאלמנה. והּיתֹום הּגר ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהעני
הּזה. ּבעֹולם עׁשר יבּקׁשּו לא החסידים ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעּמי,
מנחת  לקּבל רצה ׁשּלא ואליׁשע, אלּיהּו. ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהעד,

וטעם הרמתי. ׁשמּואל ּגם ׁשהּוא CnÚנעמן. ְְֲִֵַַַַָָָָƒ»ֶ
ּבֹו: ּדר ׁשאּתה LBk‰ּבּמקֹום BÏ ‰È‰˙ ‡Ï. ֶַַָָָ…ƒ¿∆¿∆

ואמר .טֹובת ּבעבּור ּפנים ל .˙ÔeÓÈNׁשּיּׂשא ְְְֲִִֶַַָָָָ¿ƒ
עֹוברים: ּכּולם והעדים, והּסֹופר הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכי

dkÏaÁz Ï·Á Ì‡רע ׂשלמת ׁשאמר אחר . ƒ»…«¿…ְֵֶֶַַַַַָ
כסּותה  היא ּכי אחר וככה נקבה, לׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָָֹׁשהּוא 
החבּול, על והּטעם ּתׁשיבּנּו. אמר ְְְִֶֶַַַַַַָָָלבּדּה,
לקחת  טעם מה הּגאֹון, אמר זכר. לׁשֹון ְֶַַַַַַַָָָָָׁשהּוא

הׁשיב, והּוא ּבּלילה. ויׁשיבנּו ּבּיֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָהחבּול
ויּתנהּולֹו מאחר, ילוה ׁשּלא ׁשּירא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבעבּור
עליו: לחמֹול ל יׁש הּטעם, ּכי ּתחּתיו. ְְְִֵַַַַַָָָָחבּול 

ekÌÚËÂÈ‡ ÔepÁ Èk ׁשהּוא הּגאֹון, ּדעת על . ¿««ƒ«»ƒֶַַַַָ
ממֹון  לֹו אּתן  אני ּכי והּטעם, חּנּוניחּנּוני. ְְֲִִִִֵֶַַַַַָּכמֹו
חנינה  מּלת ּכי ּדעּתי, ּולפי .ׁשּל את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָואסיר
אלהים  חּנני לאמר ּדוד ּיבּקׁש מה ּכי ּכן. ְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאינ ּנה
אףֿעלּֿפיׁשּיׁש רחּום ּכמֹו הּוא רק .ְְְִֵֶֶַַַַַּכחסּד
תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת אפרׁש ּכאׁשר הפרׁש. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּביניהם
יצעק  ּכי והיה אחר ׁשהּוא וׁשמעּתי, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה
יצעק  צעק אם ּכי למעלה, הּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאלי.
יּודע  ּובּמה אּפי. וחרה צעקתֹו, אׁשמע ׁשמע ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלי
ׁשאחריו: אּפי ּבחרֹון צעקתֹו, אׁשמע ׁשמע ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹּכי

fkÏÏ˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ והם הדיינים, הם . ¡…ƒ…¿«≈ְִֵֵַַָ
הּתֹורה: ׁשעּמהם לוי ּבני ÈNÂ‡הּכהנים ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿»ƒ

¯‡˙ ‡Ï EnÚ· והּגאֹונים ּבגלּוי. אֹו ּבּסתר . ¿«¿…»…ְְְִֵֶַַָ
הּוא  הּנׂשיא וזה ּומארה. קללה ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהפריׁשּו
הסּתּכלנּו וכאׁשר ּתֹורה. ּבמׁשנה הּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמל
ּובכל  עד זה, אחר זה הּבאים ְְִִֶֶַַַַַָֹּבּפסּוקים
רּוּבם  מצאנּו ּתּׁשמרּו, אליכם אמרּתי ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאׁשר
עם  ּדבּוקים הם ּכאיּלּו הענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֵָּבדברי
טעם  יפת, אמר ּתלוה. ּכסף אם ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפרׁשת
ּברֹוב  העני אּולי  תקּלל. לא אלהים ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹֹלהזּכיר
יׁשיב  ולא הּמלוה יעבֹור אם ּבּלילה, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָֹצערֹו
ׁשּיוקח  ׁשּדן הּדּין את יקּלל העבֹוט, ְֲֵֶֶֶַַַַָָָלֹו

ֲעבֹוטֹו:



מז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ מהן אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל .רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ÈnÚŒ˙‡∑(עא קֹודמין.(ב''מ עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ∆«ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ.CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑ מסּתּכל הוי  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆∆»ƒƒ»ְֱִֵֵַ

עני) אּתה ּכא ּלּו ּבעצמ.‰Lk BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּדֹומה ּתהי  אל לֹו, ׁשאין י ֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ְְְְִִַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו ּתכלימהּועליו ׁשנֹוׁשCL∑.לא נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ

עד  נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹחּבּורה
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהרּבית אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַַָָָ

(äë)epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬
:Bì«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נפׁש והרי לי, חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
והׁשב!) טל והׁשב, טל אּתה אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי .עֹולה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ׁשל ּכל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ּוכבא «…«∆∆¿ƒ∆ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)מחר, אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(åë)àåä ékákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay e"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי עזראעזראעזראעזרא.....לקללת אבןאבןאבןאבן ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ יֹודע ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵֵַַָ

ּדמע  לׁשֹון ˙‡Á¯.מהּו ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה יקּדים לא ׁשּלא ְֶַַ…¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

dxezd lr `xfr oa`

ck‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ הֹון הּׁשם ל נתן אם . ƒ∆∆«¿∆ְִֵַַָ
ּכי  הּפרׁשה, זאת והזּכיר העני. להלֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּתּוכל
הענּיים  וקרא והאלמנה. והּיתֹום הּגר ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהעני
הּזה. ּבעֹולם עׁשר יבּקׁשּו לא החסידים ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעּמי,
מנחת  לקּבל רצה ׁשּלא ואליׁשע, אלּיהּו. ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהעד,

וטעם הרמתי. ׁשמּואל ּגם ׁשהּוא CnÚנעמן. ְְֲִֵַַַַָָָָƒ»ֶ
ּבֹו: ּדר ׁשאּתה LBk‰ּבּמקֹום BÏ ‰È‰˙ ‡Ï. ֶַַָָָ…ƒ¿∆¿∆

ואמר .טֹובת ּבעבּור ּפנים ל .˙ÔeÓÈNׁשּיּׂשא ְְְֲִִֶַַָָָָ¿ƒ
עֹוברים: ּכּולם והעדים, והּסֹופר הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכי

dkÏaÁz Ï·Á Ì‡רע ׂשלמת ׁשאמר אחר . ƒ»…«¿…ְֵֶֶַַַַַָ
כסּותה  היא ּכי אחר וככה נקבה, לׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָָֹׁשהּוא 
החבּול, על והּטעם ּתׁשיבּנּו. אמר ְְְִֶֶַַַַַַָָָלבּדּה,
לקחת  טעם מה הּגאֹון, אמר זכר. לׁשֹון ְֶַַַַַַַָָָָָׁשהּוא

הׁשיב, והּוא ּבּלילה. ויׁשיבנּו ּבּיֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָהחבּול
ויּתנהּולֹו מאחר, ילוה ׁשּלא ׁשּירא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבעבּור
עליו: לחמֹול ל יׁש הּטעם, ּכי ּתחּתיו. ְְְִֵַַַַַָָָָחבּול 

ekÌÚËÂÈ‡ ÔepÁ Èk ׁשהּוא הּגאֹון, ּדעת על . ¿««ƒ«»ƒֶַַַַָ
ממֹון  לֹו אּתן  אני ּכי והּטעם, חּנּוניחּנּוני. ְְֲִִִִֵֶַַַַַָּכמֹו
חנינה  מּלת ּכי ּדעּתי, ּולפי .ׁשּל את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָואסיר
אלהים  חּנני לאמר ּדוד ּיבּקׁש מה ּכי ּכן. ְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאינ ּנה
אףֿעלּֿפיׁשּיׁש רחּום ּכמֹו הּוא רק .ְְְִֵֶֶַַַַַּכחסּד
תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת אפרׁש ּכאׁשר הפרׁש. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּביניהם
יצעק  ּכי והיה אחר ׁשהּוא וׁשמעּתי, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה
יצעק  צעק אם ּכי למעלה, הּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאלי.
יּודע  ּובּמה אּפי. וחרה צעקתֹו, אׁשמע ׁשמע ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלי
ׁשאחריו: אּפי ּבחרֹון צעקתֹו, אׁשמע ׁשמע ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹּכי

fkÏÏ˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ והם הדיינים, הם . ¡…ƒ…¿«≈ְִֵֵַַָ
הּתֹורה: ׁשעּמהם לוי ּבני ÈNÂ‡הּכהנים ְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿»ƒ

¯‡˙ ‡Ï EnÚ· והּגאֹונים ּבגלּוי. אֹו ּבּסתר . ¿«¿…»…ְְְִֵֶַַָ
הּוא  הּנׂשיא וזה ּומארה. קללה ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהפריׁשּו
הסּתּכלנּו וכאׁשר ּתֹורה. ּבמׁשנה הּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמל
ּובכל  עד זה, אחר זה הּבאים ְְִִֶֶַַַַַָֹּבּפסּוקים
רּוּבם  מצאנּו ּתּׁשמרּו, אליכם אמרּתי ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאׁשר
עם  ּדבּוקים הם ּכאיּלּו הענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֵָּבדברי
טעם  יפת, אמר ּתלוה. ּכסף אם ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפרׁשת
ּברֹוב  העני אּולי  תקּלל. לא אלהים ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹֹלהזּכיר
יׁשיב  ולא הּמלוה יעבֹור אם ּבּלילה, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָֹצערֹו
ׁשּיוקח  ׁשּדן הּדּין את יקּלל העבֹוט, ְֲֵֶֶֶַַַַָָָלֹו

ֲעבֹוטֹו:



mihtynמח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iriax meil inei xeriy
לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ÈÏŒÔzz.ּתרּומה EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש עליו לפּדֹותֹו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? יח)ּבמקֹום (במדבר ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּכהן  נֹותנֹו ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן עזראעזראעזראעזרא....."ּופדּויו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLBnà-íò äéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½
:éì-Bðzz éðéîMä íBia©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן לפי אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ÈÏŒBzz.ׁשהּוא ÈÈÓM‰ ÌBia∑להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא (ויקרא יכֹול ְְֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאן,כב) האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּיֹום
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני .(מכילתא)להכׁשיר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם לאו,אם ואם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלי  Ù¯Ë‰.אינכם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא),ליּטרף ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶ»»«»∆¿≈»ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כב)וכן וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי אּלא (שם יֹום, למּקרה הּדין הּוא – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מן  ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּבר

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, ‡˙B.חּיה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא)?ּכמׁשמעֹו ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. הגֹוי אף ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין הּכתּוב יא)לּמד ּכלב (לעיל יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹונֹו". אבןאבןאבןאבן ְְְַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ יׁשמע ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ÚL¯ŒÌÚ.ּדברי E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את ׁשהבטיחהּוהּטֹוען ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו עזראעזראעזראעזרא.....להיֹות אבןאבןאבןאבן ְִֵָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

gkE˙‡ÏÓ:לתירֹוׁש ּכּנּוי .EÚÓ„Â ּכּנּוי . ¿≈»¿ְִִ¿ƒ¿¬ִ
מּלת  ּכי אמר, סעדיה רב והּגאֹון ְְְְְִִִַַַַַָָָָליצהר.
והּמלאה  הּזרע, מן המלאה ּכֹוללת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמלאת
ּכי  ליצהר. רמז ּדמע ּכי ואמר, הּיקב. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָמן
הּדמע. ּכמֹו טּפֹות יֹורד הּוא הּזית, יּדר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָּכאׁשר
והּוא, אחר. ּבמקֹום הּכתּוב זה ּפירׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַָָוהּנה
עּמֹו, ּכן על .ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָראׁשית
ּובן  אֹונֹו. ראׁשית הּוא ּכי לי. ּתּתן ּבני ְִִִִֵֶֶֶָּבכֹור
ודמע ההריֹון. על מלאת ּכי אמר, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָזּוטא
לא  ואמר הּטּפה. והיא זרע לׁשכבת ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּכּנּוי
ּכן  על אּׁשה. לֹו מּלקחת יעּכב ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹתאחר,

לּמה א  ׁשּגעֹון, וזה לי. ּתּתן ּבני ּבכֹור חריו , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
לפי  ּדמע ּכי .ּדמע לפני  מלאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָהזּכיר
ּתבא  ּכ ואחר ּבאּׁשה, זרע לׁשּפֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹּדעּתֹו
אדם, ּביד אינֹו ההריֹון ּדבר ּכי ועֹוד, ְְְִֵֵֵַַַַָָָָההריֹון.
הּפסּוק  הזּכיר יפת, ואמר לבּדֹו. הּׁשם ּביד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָרק
חּיב. ׁשהּוא מה לתת העני יאחר ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

לּכהן: הּבכֹור לתת ּתעׂשה ְֲֵֵֶַַַָָֹּכ
lL„˜ ÈL‡Âוצאנ ׁשֹור ׁשהזּכיר ּבעבּור . ¿«¿≈…∆ְְְְֲִִֶַֹ

ׁשהּוא  הּבׂשר על הזהיר לאכילה, מּתרים ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשהם
והזּכיר  עניֹו. ּבעבּור יאכלּנּו העני אּולי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹנטרף ,
ּגם  ּבנטרף הּדין וככה יֹותר. ההוה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּׂשדה

וטעם  לילה: מקרה וכמֹוהּו, העיר. ְְְְְִִֵַַָָָָּבתֹו
·ÏkÏׁשֹור ׁשֹומר ׁשהּוא הלמ''ד. נפּתח . «∆∆ְְִֵֵֶַָָ

ור' הּכלב. אם ּכי לאכלֹו ראּוי ואין .ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹוצאנ
מהּנבלה. קׁשה הּטרפה ּכי אמר, הּכהן ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה
ּתֹולדֹות  ׁשּיּזיק רע סם ּכדמּות ּבּטרפה יׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָּכי
אׁשר  לּגר לתּתּה הּתיר לא ּכן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהאדם.

הּנבלה: ּכמֹו לנכרי, לּמכר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּבׁשערי
`‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï ּדבר מּלּבֹו יֹוציא ׁשּלא . …ƒ»≈«»¿ְִִִֶַֹ

וטעם דּבה: להֹוציא ÌÚׁשוא E„È ˙Lz Ï‡ ְְְִִַַָָ«»∆»¿ƒ
ÚL¯ חמס לעׂשֹות ׁשוא, ּבעדּות  עּמֹו להתחּבר . »»ְְְְֲִִֵֵַַָָָ

חסרֹונֹו: למּלאות זה יעׂשה העני אּולי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹלנקי.
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i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב מיּׁשב (סנהדרין הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לה  רּבים "אחרי ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּטֹות",ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמצע  מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָׁשאם
נפׁשֹות  ּבדיני מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמקרא

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מ)מן הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ המזּכין על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה ŒÏÚ¯·.לחּיב ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ¿…«¬∆«ƒ

ּכן  ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, h‰Ï˙.לנטֹות ÌÈa¯ È¯Á‡∑,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈«ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹואימתי?
לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע

'ו  ּתרּגם: דבעינ'ואּונקלֹוס מה מּלאּלפא תּתמנע נדרׁשלא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ…«¬∆«
˙ËÏ אֹותֹו∑¯· ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני Ú¯Ï˙.לאמּתֹו. ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי רׁשעים אם ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְִִִָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, B‚Â'.מּטין ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑יׁשאל ואם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּנּדֹון
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי הּדין (כג, ּבית ׁשל הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חֹוזרים ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו הם לכן ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה עזראעזראעזראעזרא....ּומעּינים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק עזראעזראעזראעזרא.....ואכּבדּנּו'לא אבןאבןאבןאבן …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
Bì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑,'ּכי' ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: BÏ.וכה ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ∑זֹו עזיבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…ƒֲִָ

וכן עזרה, יד)לׁשֹון א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור ּולסיע (נחמיה לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק ז)את ּבתמיהה:(דברים ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני  האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר  "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הא  עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ'לא
וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ

מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

a‡Ï ׁשּלא ּדבר על יעידּו רּבים ראית אם . …ִִִִֶַַָָָָָֹ
יכּזבּו. לא אּלה ּבלבב ּתאמר לא ְְְְְְִֵֶַַַָֹֹֹידעּתֹו,
הּזה. ּבּפסּוק  יׁש מצֹות ׁשּתים ּכי הּגאֹון, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָואמר
עׂשה. מצות והּׁשנּיה לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹהא'
ּכי  להּטֹות, רּבים אחרי אּתה חּיב אמר ְֲִִִֵַַַַַַָָָּכי
ּכן, ואינּה לנטֹות. ּכמֹו להּטֹות מּלת ּכי ְְְְִִִֵֵַַַָָחׁשב

ּכמֹו הּכבד. הּדגּוׁש מהּבנין הּוא ארּור רק ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּומּטה  מׁשּפט, ּבלא נמצאת ּגם מׁשּפט, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמּטה

הלכה  ּכי נלמד מּזה ּכי ּפרׁשּו וחז''ל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹּגר.
ואחר  האמת. הּוא ּׁשהעּתיקּו ּומה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָּכרּבים.
לרעֹות, רּבים אחרי תהיה לא אמר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּכתּוב
ׁשהיא  לטֹובה, הרּבים יהיּו אם ּכי נלמֹוד ְְְִִִִִִִֶֶַָָמּזה

אחריהם: ללכת ¯È·מצוה ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï. ְֲִֵֶֶֶַָָ…«¬∆«ƒ
ׁשהּוא  הּדּין ּכי ואף יׂשראל. ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמצוה

לרעהּו: לעזֹור לפניו ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהריב
bÏ„Â ּתעׂשה טֹוב ּכי ׁשּתחׁשב ּדבק, זה ּגם . ¿»ְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּגדֹול: ּפני תהּדר לא אחר ּובמקֹום הּדל. ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבעזר
cE·ÈB‡ ¯BL.ּפעל והּוא הּיּו''ד. ּתחת ּבחירק . ƒ¿ְְִֶַַַַֹ

והּטעם, הּיֹוצאים. מהּפעלים ואיבּתי, מּלת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּכי
.ׂשֹונא וככה .אֹויב ׁשהּוא ׁשּתדע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאףֿעלּֿפי
.ׂשֹונא ּכן ּגם ּככה לד ּבר. נכֹון ּכי ,אֹויב ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָונאמר
והחמֹור  הּׁשֹור היה אם הּפרׁשה, זֹו ּבאה ְֲִַַַַָָָָָָָאּולי 
מצות  ׁשעׂשית מאד, הרּבה ׂשכר יהיה עני, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

עני: עם חסד ּגמילּות וגם ְְִִִֵֶֶַַָהּׁשם.
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i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב מיּׁשב (סנהדרין הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לה  רּבים "אחרי ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּטֹות",ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמצע  מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָׁשאם
נפׁשֹות  ּבדיני מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמקרא

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מ)מן הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ המזּכין על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה ŒÏÚ¯·.לחּיב ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ¿…«¬∆«ƒ

ּכן  ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, h‰Ï˙.לנטֹות ÌÈa¯ È¯Á‡∑,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈«ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹואימתי?
לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע

'ו  ּתרּגם: דבעינ'ואּונקלֹוס מה מּלאּלפא תּתמנע נדרׁשלא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ…«¬∆«
˙ËÏ אֹותֹו∑¯· ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני Ú¯Ï˙.לאמּתֹו. ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי רׁשעים אם ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְִִִָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, B‚Â'.מּטין ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑יׁשאל ואם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּנּדֹון
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי הּדין (כג, ּבית ׁשל הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חֹוזרים ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו הם לכן ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה עזראעזראעזראעזרא....ּומעּינים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק עזראעזראעזראעזרא.....ואכּבדּנּו'לא אבןאבןאבןאבן …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
Bì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑,'ּכי' ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: BÏ.וכה ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ∑זֹו עזיבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…ƒֲִָ

וכן עזרה, יד)לׁשֹון א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור ּולסיע (נחמיה לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק ז)את ּבתמיהה:(דברים ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני  האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר  "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הא  עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ'לא
וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ

מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

a‡Ï ׁשּלא ּדבר על יעידּו רּבים ראית אם . …ִִִִֶַַָָָָָֹ
יכּזבּו. לא אּלה ּבלבב ּתאמר לא ְְְְְְִֵֶַַַָֹֹֹידעּתֹו,
הּזה. ּבּפסּוק  יׁש מצֹות ׁשּתים ּכי הּגאֹון, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָואמר
עׂשה. מצות והּׁשנּיה לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹהא'
ּכי  להּטֹות, רּבים אחרי אּתה חּיב אמר ְֲִִִֵַַַַַַָָָּכי
ּכן, ואינּה לנטֹות. ּכמֹו להּטֹות מּלת ּכי ְְְְִִִֵֵַַַָָחׁשב

ּכמֹו הּכבד. הּדגּוׁש מהּבנין הּוא ארּור רק ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּומּטה  מׁשּפט, ּבלא נמצאת ּגם מׁשּפט, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמּטה

הלכה  ּכי נלמד מּזה ּכי ּפרׁשּו וחז''ל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹּגר.
ואחר  האמת. הּוא ּׁשהעּתיקּו ּומה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָּכרּבים.
לרעֹות, רּבים אחרי תהיה לא אמר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּכתּוב
ׁשהיא  לטֹובה, הרּבים יהיּו אם ּכי נלמֹוד ְְְִִִִִִִֶֶַָָמּזה

אחריהם: ללכת ¯È·מצוה ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï. ְֲִֵֶֶֶַָָ…«¬∆«ƒ
ׁשהּוא  הּדּין ּכי ואף יׂשראל. ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמצוה

לרעהּו: לעזֹור לפניו ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהריב
bÏ„Â ּתעׂשה טֹוב ּכי ׁשּתחׁשב ּדבק, זה ּגם . ¿»ְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּגדֹול: ּפני תהּדר לא אחר ּובמקֹום הּדל. ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבעזר
cE·ÈB‡ ¯BL.ּפעל והּוא הּיּו''ד. ּתחת ּבחירק . ƒ¿ְְִֶַַַַֹ

והּטעם, הּיֹוצאים. מהּפעלים ואיבּתי, מּלת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּכי
.ׂשֹונא וככה .אֹויב ׁשהּוא ׁשּתדע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאףֿעלּֿפי
.ׂשֹונא ּכן ּגם ּככה לד ּבר. נכֹון ּכי ,אֹויב ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָונאמר
והחמֹור  הּׁשֹור היה אם הּפרׁשה, זֹו ּבאה ְֲִַַַַָָָָָָָאּולי 
מצות  ׁשעׂשית מאד, הרּבה ׂשכר יהיה עני, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

עני: עם חסד ּגמילּות וגם ְְִִִֵֶֶַַָהּׁשם.
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עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
וחדלּת יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה (כג,ּפעמים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ובפרש"י) ה.

זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח הּנׁשמה (הּובא את ׁשּׂשֹונא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ּתֹורה  ידי על ׁשּיזּדּכ ,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּתֹוקקת
את  לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל אם ּכי ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹּומצֹות,
ע"כ  ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף את לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אם ּכי הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהחמרּיּות,

הּבעׁש"ט. ַַַַּתֹורת
הרב ערּו ּבׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ׁשל (חלק ּתענּיֹות א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתׁשּובה.
ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו א ֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

ְִֵָיׂשראל.
על  ועבר חטא האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאה ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבהמת
ׁש"אפילּו מּכיון א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצֹונֹו

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל בסופה)ּפֹוׁשעי חגיגה א. יט, –(עירובין יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם ְִֵֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ׁשאינֹו ּובוּדאי ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻזקן
יּׁשאר  ׁשּגּופֹו להיֹות יכֹול ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּי
לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ּבברּור להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּבגּסּותֹו

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים זה ידי ועל נפׁשֹו למרק ּכדי להתעּנֹות עזראעזראעזראעזרא....הּתֹורה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ß hay f"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל עזראעזראעזראעזרא.....(ב''מ אבןאבןאבןאבן ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ
:òLø ÷écöà©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑?אֹותֹו ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ואף ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

ּדין  ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ¯ÚL.לבית ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑עלי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹƒ…«¿ƒ»»ֵֶָ
ׁשּנתחּיב  ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹלהחזירֹו,

עזראעזראעזראעזרא.....ּבּה אבןאבןאבןאבן ָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

dxezd lr `xfr oa`

dzÏ„ÁÂ וכן הּדבר. מעׂשֹות ל חדל ּכמֹו . ¿»«¿»ְְְֲֲֵֵַַָָ
לבּדֹו. לֹו הּדבר ׁשּתעזב חדל, והּטעם ְְְְֲֲֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשמרּת.
ויּפל  הּמּׂשא, ותעזב הּקׁשרים, עּמֹו ּתּתיר ְְְֲִִִִַַַַַַָָֹֹרק
ויׁש החמֹור. ויקּום  הּצד, ּומּזה הּצד ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמּזה
הּמּׂשא  לטען  ירּוׁשלים . את וּיעזב ּו ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹאֹומרים

רחֹוקה: ְְֶֶָּבדר

e‰h˙ ‡Ï לפני וכמֹוהּו ידּבר. הּדּין עם . …«∆ְְְִִֵֵַַַָָ
הּוא  ּכאיּלּו לאכֹול , הראּוי ּתאכלּנּו, אלהי ְְֱֱִֶֶֶָָֹֹה'
ׁשּידּבר  יׂשראל מּכל ּכהן.ויבּדילּנּו עם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמדּבר
הבל  עדר, ּבכֹור הּוא ּכי והאֹומר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָעּמהם.

הּוא:
f¯˜L ¯·cÓ ּדין ידין ׁשּלא ידּבר, הּדּין עם . ƒ¿«∆∆ְִִִֵֶַַַָָֹ

ּתרּדף: צדק צדק וכמֹוהּו, ÈcˆÂ˜ׁשקר. È˜Â ְְִֶֶֶֶֶֶָֹ¿»ƒ¿«ƒ
‚¯‰z Ï‡ ּבא רׁשע . ׁשהּוא ידעּת אם הּדבר, ֹותֹו ««¬…ְְִֶַַָָָָָָ

עׂשה  וככה הֹואיל ּתאמר ׁשּלא אחר. ְְִֵֶַַָָָָָָֹֹּבדבר
הּמכׁשֹול  ואסיר אהרגּנּו קׁשה, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָרׁשע
יּמלט  ולא מּמּנּו, הּדין אּקח אני ּכי .ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהּדר

ִִָמּידי:

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iying meil inei xeriy

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח (ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי  המצּדקים, וכן דברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין, ּפתגמין עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִַָָ

(è)íéøâ-ék øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééä¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ קׁשה ∑‡˙ ּכּמה ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈ֶַָָ
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים .לֹו ְֲִֶ

(é):dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל עזראעזראעזראעזרא....."ואספּתֹו אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑:ּכגֹון ּגמּורה, מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשחריׁשה ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא):חּיה למאכל אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְְֲֲִֶַַַַַַָ

ּבּׁשביעית  מעׂשר אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה NÚzŒÔk‰.מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא ארצ"ּותחּלת את "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר עזראעזראעזראעזרא.....ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ¿«¿¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLúaLz éòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה E¯ÓÁÂ.וכל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ׁשּיהא ּתן להּתיר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְְְִֵֵֶַָ

צער  אּלא ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ∑E˙Ó‡ŒÔa.ּתֹולׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ∆¬»¿
הערל (מכילתא) מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב עזראעזראעזראעזרא.....ּתֹוׁשב זה אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

g„ÁLÂ יּתן העׁשיר ּכי זה. ּכל הזּכיר ּגם . ¿…«ְִִִִִֵֶֶַָָ
ּדּלים: מּדין להּטֹות לּדּין È¯·cׁשחד ÛlÒÈÂ ְִִִַַַַַָֹƒ«≈ƒ¿≈

ÌÈ˜Ècˆ.לדברי ּתאר צּדיקים ּכי הּגאֹון , אמר . «ƒƒְְִִִִֵַַַַָָֹ
צּדיקים, וטעם .סמּו ּדברי ּכי זה, יּתכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא

ּבמצֹות: צּדיקים לא ְְְִִִִַֹּבדין.

iÌÈL LLÂואכלּו ּבעבּור זה. ּגם הזּכיר . ¿≈»ƒְְְֲִִֶַַָ
:עּמ ְֵֶֶַאביֹוני

`i‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â ׁשמּטה ׁשּתּקרא היא . ¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»ְִִִֵֶָָ
האביֹון: רעהּו את איׁש יּגׂש ולא .dzLËeלה', ְְִִֵֵֶֶַָֹֹ¿«¿»

הּׁשביעית: הּׁשנה את ונ ּטׁש וכמֹוה ּו, ּתזרע. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ai˙LL ּבן ויּנפׁש ּבעבּור זה, הזּכיר ּגם . ≈∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ

וׂשכיר  עני ׁשהּוא ,ּבׁשערי אׁשר והּגר .ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאמת
:ָל



ני mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iying meil inei xeriy

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח (ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי  המצּדקים, וכן דברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין, ּפתגמין עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִַָָ

(è)íéøâ-ék øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééä¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ קׁשה ∑‡˙ ּכּמה ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈ֶַָָ
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים .לֹו ְֲִֶ

(é):dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל עזראעזראעזראעזרא....."ואספּתֹו אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑:ּכגֹון ּגמּורה, מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשחריׁשה ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא):חּיה למאכל אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְְֲֲִֶַַַַַַָ

ּבּׁשביעית  מעׂשר אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה NÚzŒÔk‰.מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא ארצ"ּותחּלת את "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר עזראעזראעזראעזרא.....ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ¿«¿¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLúaLz éòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה E¯ÓÁÂ.וכל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ׁשּיהא ּתן להּתיר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְְְִֵֵֶַָ

צער  אּלא ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ∑E˙Ó‡ŒÔa.ּתֹולׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ∆¬»¿
הערל (מכילתא) מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב עזראעזראעזראעזרא.....ּתֹוׁשב זה אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

g„ÁLÂ יּתן העׁשיר ּכי זה. ּכל הזּכיר ּגם . ¿…«ְִִִִִֵֶֶַָָ
ּדּלים: מּדין להּטֹות לּדּין È¯·cׁשחד ÛlÒÈÂ ְִִִַַַַַָֹƒ«≈ƒ¿≈

ÌÈ˜Ècˆ.לדברי ּתאר צּדיקים ּכי הּגאֹון , אמר . «ƒƒְְִִִִֵַַַַָָֹ
צּדיקים, וטעם .סמּו ּדברי ּכי זה, יּתכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא

ּבמצֹות: צּדיקים לא ְְְִִִִַֹּבדין.

iÌÈL LLÂואכלּו ּבעבּור זה. ּגם הזּכיר . ¿≈»ƒְְְֲִִֶַַָ
:עּמ ְֵֶֶַאביֹוני

`i‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â ׁשמּטה ׁשּתּקרא היא . ¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»ְִִִֵֶָָ
האביֹון: רעהּו את איׁש יּגׂש ולא .dzLËeלה', ְְִִֵֵֶֶַָֹֹ¿«¿»

הּׁשביעית: הּׁשנה את ונ ּטׁש וכמֹוה ּו, ּתזרע. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ai˙LL ּבן ויּנפׁש ּבעבּור זה, הזּכיר ּגם . ≈∆ְְֲִִִֵֶֶַַָ

וׂשכיר  עני ׁשהּוא ,ּבׁשערי אׁשר והּגר .ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאמת
:ָל
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(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) אזהרה ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לאו  ּבמקֹום ˙e¯ÈkÊ.היא ‡Ï∑(ג ּביֹום (ע''ז עּמי ּתעמד אֹו ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְִִָ…«¿ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַֹֹֹֹ

,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים ְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹעבֹודת
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ÚÓMÈ.ׁשּׁשקּולה ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒ

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני עזראעזראעזראעזרא....."ּכי אבןאבןאבןאבן ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦

:í÷éø éðô eàøé-àìå§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתב ּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ¿…≈»

Ì˜È¯ ÈÙ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו עזראעזראעזראעזרא.....(חגיגה אבןאבןאבןאבן »«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåâçå äãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä:äãOä-ïî E ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑,ּבעצרת הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין כח)היּו וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ‰‡ÛÒ."ּוביֹום ‚ÁÂ∑ הּוא ְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ¿«»»ƒ

הּסּכֹות  ‡˙EÈNÚÓŒ.חג EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות הּבית ׁשּכל אל אֹותּה אֹוספים ַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמים  עזראעזראעזראעזרא.....מּפני אבןאבןאבןאבן ְְִִֵַָ

(æé)ìLïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומןלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר (מכילתא)הצר. »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכריםעזראעזראעזראעזרא.....ׁשּב אבןאבןאבןאבן »¿¿ְְִֶַָ

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi¯L‡ ÏÎ·e.ּכֹוכבים עבֹודת הזּכיר עּתה . ¿…¬∆ְֲִִִַַָָ
מצֹותי  הם ּׁשאמרּתי מה ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָוהּטעם,
אחרים. אלהים מׁשּפטי כן ולא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַָֹֹּומׁשּפטי.
ׁשמֹותם  ּתזּכירּו ׁשּלא תזּכירּו, לא ְְְְִִֶַַַָָֹֹואמר
ּבהם  יׁשּביעּו ׁשּלא ּגם ּבהם. ְְִִֶֶֶַַַָָָֹלהּׁשבע
ׁשּתׁשּביע  ,ּפי על יּׁשמע ולא וזה, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹעֹובדיה.
ּכֹוכבים  לעֹובד ּתאמר ׁשּלא אחרים. ְֲִִֵֵֶַָֹֹּבֹו

:ּבאלהי לי ִִֵֶַָֹהּׁשבע
ci.(ÌÈÏ‚¯) LÏL ּתהיה לבּדי לי ּפעמים, »…¿»ƒְְְִִִִֶַָ

לפ  ותבא ּבּׁשנה, רגלים ׁשלׁש ׁשּתעבד ני עבד. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
ּכתיב  ּכן על לאדֹונֹו. ּדֹורֹון ׁשּיביא ְְֲִִֵֶֶֶַַָּכעבד
לפני  ּכמֹו ה', האדֹון ּפני [אל] (את) ְְְֲִֵֵֶֶַָָָאחריו
זה, והזּכיר ריקם. ּפני יראּו ולא ה'.וכן ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹהאדֹון

עֹובדי  הֹולכים ידּועים, ימים יׁש ּכי ְְְֲִִִִֵֵַָּבעבּור
לבד: לי, ּתחג ּכתּוב ּכן על להבליהם. ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹאלילים

ּבעבֹותים:Áz‚ּומּלת חג אסרּו ּכמֹו ּתזּבח. . ִַ»…ְְְֲִִִַַַ
ÌÈÏ‚¯:הם רגלים רּבם ּכי רגל. מּגזרת  . ¿»ƒְְִִִִֵֶֶַָָֻ

eh˙Bvn‰ ‚Á הּוא ‡˙ ּכי מּמּנּו, החל . ∆«««ִִֵֶָ
ימים  ׁשבעת ּכתּוב והּנה הּׁשנה. לחדׁשי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָראׁשֹון 
ׁשבעת  ל ּתעׂשה הּסּכֹות חג ּכמֹו מּצֹות, ְְְֲִֶַַַַַַֹֻּתאכל 
ׁשׁשת  ּכמֹוהּו ואין חּיּוב. הּוא והּנה ְְִִִֵֵֵֶָָימים.
ׁשּתׁשּבת  ּכתיב אחריו ּכי .מעׂשי ּתעׂשה  ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹימים
ּתאכל  ימים  ׁשבעת ּככה ואין הּׁשביעי. ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבּיֹום
לא  ימים ׁשבעת ּכתב לא לּמה ועֹוד, ְְִִַַַָָָָֹֹמּצֹות.

חמץ: ‰‡·È·ּתאכל L„Á רּבים ּפרׁשּתי. . ֵַָֹ…∆»»ƒְִִֵַַ
לא  ּופני ּכמֹו ריקם, ּפני יראּו לא ּכי ְְִֵֵַַָָָָָֹֹחׁשבּו,

ּבית  אל הּבאים ּכי נכֹון, אינּנּו וזה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיראּו.
הּׁשם. ּפני את ונראה והעד, נראים. הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשם,
לפני ּכמֹו ה', ּפני את זכּור כל יראה ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָּגם,

ֵַהּׁשם:
fh¯Èˆw‰ ‚ÁÂ חג והּנה חּטים. קציר ּבּכּורי . ¿««»ƒְְִִִִִֵֵַ

ּבּכּורי  ׁשהּוא אביב, ּבֹו יהיה לעֹולם ְְִִִֵֶֶַַָָהּמּצֹות
לבּכּורי  ׂשעֹורים ּבּכּורי ּבין והמרחק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָֻהּׂשעֹורים.

:ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ׁשבעה ּכמֹו ÁÂ‚חּטים. ְְְְִִִִָָֹ¿«
‰M‰ ˙‡ˆa ÛÈÒ‡‰.אחרת ׁשנה ותּכנס . »»ƒ¿≈«»»ְִֵֶֶַָָָ

לזרע: מּמרחׁשון ְְְְִִֵֶַַָָֹוהחל
fiLÏL,ל ׁשאמרּתי ּפעמים  הּׁשלׁש ואּלה . »…ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבני  ׁשהם לבּדם הּזכרים ריקם. פני יראּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלא
לבא: יּוכלּו ׁשּלא חֹולים ואינם ְְְִִֵֶָָֹֹמצֹות,

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k iying meil inei xeriy

(çé)-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©
:ø÷a«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»ƒ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ו)יכֹול מֹוקדה,(ויקרא "על ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ּכל הּמזּבח יכֹול ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה"על הּלילה ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְִֵַַַַַָָ¿…»ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח  הרצּפה מן עזראעזראעזראעזרא.....להעלֹותֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵַַַָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ אדם ּכיצד? ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו הּמינין נכנס מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּמקרא: ח)האמּורין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑ אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִֶֶַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד (בראשית לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

העּזים",לח) ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי סתם,(שם "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ללּמד עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשּול  לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאף

קטו) חולין כז. עזראעזראעזראעזרא.....(פסחים אבןאבןאבןאבן
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giÈÁ·Ê Ìc הּנאכל הּפסח, חג זבח הּוא . «ƒ¿ƒֱֶֶֶַַַַַָ
ּומרֹורים: מּצֹות ÈbÁעל ·ÏÁ ּתמים ׂשה הּוא . ְִַַ≈∆«ƒִֶָ

העֹולה  ּבהעלֹות ּכתּוב, וכן חּיּוב. ְְֲִֵֶַָָָׁשהּוא
הּבקר: עד ְֲִֶַַַָֹוהחלבים

hi˙ÈL‡¯,ּבּכּורים מנחת ּתקריב ואם זהּו . ≈ƒְְְִִִִִֶַַ
ּבמקֹומֹו. אפרׁש ּכאׁשר מדּבר, הּיחיד עם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּכי
ּדם  חמץ על תׁשחט לא אחר זה ְְְִִִֵֶַַַַַָֹוהזּכיר
חסרי  אמרּו הּבּכּורים. יחּלּו מּׁשם ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָזבחי,
ּכי  יּתכן, ולא מגד. מּגזרת ּגדי ּכי ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָֹהּדעת,
מגדים. ּפרי עם הּנאמן, והעד ׁשרׁש. מגד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ''ם
מה  ועֹוד, הּקדׁש. ּבלׁשֹון יּמצא לא ּככה ְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכי
לבּׁשל  אדם ּביד ּכח ואין תבּׁשל. לא ְְְְֵֵֵַַַַַַָָֹֹטעם
טעם  מה ׁשמׁש, ּתבּואת ּומּמגד וכתּוב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמגד.
ועֹוד, הּזה. ּכּלׁשֹון מצאנּו ואנה ּבחלב. ְְֲֵֶַַַַָָָָָלֹומר
הּמגד. אם העץ נקרא ואנה אּמֹו. ּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
הּמצוה  זאת ׁשּמצאנּו ּבעבּור חׁשבּו זה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹוכל
היא  ּגם והּנה .אדמת ּבּכּורי ראׁשית ְְְִִִִִֵֵֵַַָעם
נבלה. כל תאכלּו לא הּבׂשר, עם אחר ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹּבמק ֹום
אז  ּכי הּבּכּורים, עם הזּכירּה רק הּיׁשר. ְְִִִִִִַַַָָָָוהּוא
לא  ׁשאמר, אחר ויׁש הּגדיים. ויגּדלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹירּבּו
יֹותר  אּמֹו עם ׁשּיעמד תאחר, לא ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹֹתבּׁשל 
להזּכיר  טעם מה ּכן, ואם ימים. ְְְְִִִִִֵַַַַָָמּׁשבעה
ראּיתם  ּכי ועֹוד, אחרת. ּפעם הּזאת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמצוה
הּׁשמׁש ּכי ּבּׁשּול, רק ואינּנּו הּקציר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּבׁשל
אׁשּכלֹותיה. הבׁשילּו וככה, האׁש. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמבּׁשלת 
.הר הּקטן הּוא ּגדי ּכי אמר, ׁשלמה ְְְִִִַַַַָָָָֹֹורּבי

וראייתֹו, והּכבׁש. הּׁשֹור לקטן יאמר הּׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹוזה
ּכי  ּכן, ואינּנּו לסמכֹו. ּצר מה ּכי עּזים. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹּגדי
ּובלׁשֹון  מהעּזים. ׁשהּוא רק יּקרא לא ְְִִִִֵֵֶַָָָֹּגדי
רק  אחר. מין על יאמר ולא ּגדי, הּוא ְְֲִִִֵַַַַָֹֹערבי
ּגדי  ּכי עּזים. ּגדי ּובין ּגדי ּבין הפרׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶיׁש
עם  היֹותֹו צרי עֹודּנּו ּכי עּזים. מּגדי ְֱִִִִִִִֶָָּגדֹול
וחכמים  עּזים. ּוׂשעיר ׂשעיר וככה , ְְְֲִִִִִִִַָָָָהעּזים.
ועּתה  ּבחלב. ּבׂשר יׂשראל יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹקּבל ּו
ההֹווה. על לדּבר הּתֹורה מנהג ּכי ּדע ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָאפרׁש.
ּככה, לֹומר הּכתּוב ׁשּנה לּמה הּיענה. ּבת ְֲִַַַַַָָָָָָָּכמֹו
מצאנּו. לא וכזה הּמין. ּכל ּכֹוללת הּבת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹותהיה
הּמנהג  ואין ּכעץ. יבׁש יענה ּבׂשר ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּדע
יאכל  ולא לחה. ּבֹו אין ּכי אדם, ְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּיאכלּנּו
ּוקטּנה, נקבה היא ּכי הּבת, רק הּמין, ְְִִִִֵַַַַַָָָמּכל
וככה, הּקטן. הּזכר ּכן ולא לחה. מעט ּבּה ְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָֹיׁש
מאכל  אינֹו ּכי ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל אדם ְֲִֵֵֵַָָָָָָָאין
והחלב  רב, ּבזמן רק יתּבּׁשל לא והּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹערב .
ּבארץ  הּיֹום עד הּמנהג אין ּכי ּכן. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו
ּבחלב, מבּׁשל טלה אדם ׁשּיאכל ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיׁשמעאל
ּבחלב, וככה רּבה. לחה ּבטלה ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבעבּור
ּובעבּור  יאכל. לא ּכן על מּזיק. הּוא ְֲִִֵֵַַַַֹֹוהּנה
קטן  ּוכׁשהּוא לחה, ּבֹו אין הּגדי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶַַָָָּכי
ואל  ּבחלב. הּגדי יבּׁשלּו ּכן על חם, ְְְְְִֵַַַַַָָהּוא
הּמקֹומֹות  אּלה אנׁשי נהגּו ׁשּלא ּבעבּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹּתתמּה
ּכי  מֹודים הרֹופאים ּכל ּכי עּזים. ּגדי ְְֱִִִִִִִֶָָלאכ ֹול
הּתירּו לחֹולים  ואפילּו ּכמֹוהּו, ּבׂשר ְֲִִִִֵַָָָאין

ואפריקא  ּבספרד אֹותֹו אֹוכלים וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיאכלּוהּו.
מנהג  היה ּככה ּגם ּובבל. ּופרס יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוארץ 
ונעׂשה  טֹובים. עּזים ּגדיי ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּקדמֹונים.
אחד  עּזים ּגדי אֹוכל והּכהן עּזים. ּגדי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפני
ּבׂשר  לאכל אדם מנהג ׁשאין ּובעבּור ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹלחּטאת.
אֹומרים  ויׁש אּמֹו. ּבחלב הּגדי לבּׁשל אסּור ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָחי,
ּובׁשל  ּכתּוב והלא ּבאׁש. אם ּכי ּבּׁשּול  אין ְֲִִִִֵֵֵַָָֹּכי
ּבּסירֹות. ויבּׁשלּו הּימים ּובדברי ּבּמים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמבּׁשל
ּכי  אּסּורֹו, טעם מה לבּקׁש צֹור לנּו ְְִִֵֵֶַַַַָואין
אכזרּיּות  ּכי היה, א ּולי הּנבֹונים. מעיני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנעלם
ּכדר אּמֹו, חלב עם הּגדי לבּׁשל הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַלב
ּגם  תׁשחטּו. לא  ּבנ ֹו ואת אֹותֹו ׂשה אֹו ְְְְֲִֶֶַֹוׁשֹור
האדם  רֹוב ּומנהג הּבנים. על האם תּקח ְִִִֵַַַַָָָָָֹלא
והחלב  ּבּׁשּוק. החלב ויקנּו צאן, להם ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
הּגדי  הּקֹונה אּולי רּבֹות. מּׂשּיֹות מאּוסף ְְְִִִֵֶֶַַַַָיהיה 
אּולי  חלב, קנה אם והּנה אּמֹו. אנה ידע ְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עֹובר. ויהיה ׁשּקנה, הּגדי אם מחלב ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
והּנה  לחּומרא. הּתֹורה מן ׁשהּוא ספק ְְְְִִֵֵֶַָָָָוכל
הּגדי  יבּׁשל אם ּכי  מֹודים הּיׁשמעאלים ְְְְִִִִִִֵַַַַֻּגם
יֹותר  הּוא אז  ׁשוה, ׁשהּתֹולדת  אּמֹו, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבחלב

ההֹו על ּדּבר והּכתּוב קדמֹונינּוערב. והּנה וה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּבׂשר  ואסרּו ספק, ּכל להסיר החמירּו ְְְְִִֵֶַָָָָָָז''ל
יּתן  הּוא חכמים, להם  ׁשּנתן והּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחלב.
הזּכיר  לּמה אד ּבר ׁשלמה.ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻמׂשּכרּתם
ׁשליׁשית, ּגם ׁשנית, ּפעם הּמצוה זאת ְְִִִִֵַַַַַָָֹהּכתּוב

מהם: אחד ּכל ְִֵֶֶָָּבמקֹום
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לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו הּמינין נכנס מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
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ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד (בראשית לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

העּזים",לח) ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי סתם,(שם "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ללּמד עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשּול  לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאף

קטו) חולין כז. עזראעזראעזראעזרא.....(פסחים אבןאבןאבןאבן

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr `xfr oa`

giÈÁ·Ê Ìc הּנאכל הּפסח, חג זבח הּוא . «ƒ¿ƒֱֶֶֶַַַַַָ
ּומרֹורים: מּצֹות ÈbÁעל ·ÏÁ ּתמים ׂשה הּוא . ְִַַ≈∆«ƒִֶָ

העֹולה  ּבהעלֹות ּכתּוב, וכן חּיּוב. ְְֲִֵֶַָָָׁשהּוא
הּבקר: עד ְֲִֶַַַָֹוהחלבים

hi˙ÈL‡¯,ּבּכּורים מנחת ּתקריב ואם זהּו . ≈ƒְְְִִִִִֶַַ
ּבמקֹומֹו. אפרׁש ּכאׁשר מדּבר, הּיחיד עם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּכי
ּדם  חמץ על תׁשחט לא אחר זה ְְְִִִֵֶַַַַַָֹוהזּכיר
חסרי  אמרּו הּבּכּורים. יחּלּו מּׁשם ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָזבחי,
ּכי  יּתכן, ולא מגד. מּגזרת ּגדי ּכי ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָֹהּדעת,
מגדים. ּפרי עם הּנאמן, והעד ׁשרׁש. מגד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ''ם
מה  ועֹוד, הּקדׁש. ּבלׁשֹון יּמצא לא ּככה ְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכי
לבּׁשל  אדם ּביד ּכח ואין תבּׁשל. לא ְְְְֵֵֵַַַַַַָָֹֹטעם
טעם  מה ׁשמׁש, ּתבּואת ּומּמגד וכתּוב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמגד.
ועֹוד, הּזה. ּכּלׁשֹון מצאנּו ואנה ּבחלב. ְְֲֵֶַַַַָָָָָלֹומר
הּמגד. אם העץ נקרא ואנה אּמֹו. ּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
הּמצוה  זאת ׁשּמצאנּו ּבעבּור חׁשבּו זה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹוכל
היא  ּגם והּנה .אדמת ּבּכּורי ראׁשית ְְְִִִִִֵֵֵַַָעם
נבלה. כל תאכלּו לא הּבׂשר, עם אחר ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹּבמק ֹום
אז  ּכי הּבּכּורים, עם הזּכירּה רק הּיׁשר. ְְִִִִִִַַַָָָָוהּוא
לא  ׁשאמר, אחר ויׁש הּגדיים. ויגּדלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹירּבּו
יֹותר  אּמֹו עם ׁשּיעמד תאחר, לא ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹֹתבּׁשל 
להזּכיר  טעם מה ּכן, ואם ימים. ְְְְִִִִִֵַַַַָָמּׁשבעה
ראּיתם  ּכי ועֹוד, אחרת. ּפעם הּזאת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמצוה
הּׁשמׁש ּכי ּבּׁשּול, רק ואינּנּו הּקציר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּבׁשל
אׁשּכלֹותיה. הבׁשילּו וככה, האׁש. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמבּׁשלת 
.הר הּקטן הּוא ּגדי ּכי אמר, ׁשלמה ְְְִִִַַַַָָָָֹֹורּבי

וראייתֹו, והּכבׁש. הּׁשֹור לקטן יאמר הּׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹוזה
ּכי  ּכן, ואינּנּו לסמכֹו. ּצר מה ּכי עּזים. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹּגדי
ּובלׁשֹון  מהעּזים. ׁשהּוא רק יּקרא לא ְְִִִִֵֵֶַָָָֹּגדי
רק  אחר. מין על יאמר ולא ּגדי, הּוא ְְֲִִִֵַַַַָֹֹערבי
ּגדי  ּכי עּזים. ּגדי ּובין ּגדי ּבין הפרׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶיׁש
עם  היֹותֹו צרי עֹודּנּו ּכי עּזים. מּגדי ְֱִִִִִִִֶָָּגדֹול
וחכמים  עּזים. ּוׂשעיר ׂשעיר וככה , ְְְֲִִִִִִִַָָָָהעּזים.
ועּתה  ּבחלב. ּבׂשר יׂשראל יאכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹקּבל ּו
ההֹווה. על לדּבר הּתֹורה מנהג ּכי ּדע ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָאפרׁש.
ּככה, לֹומר הּכתּוב ׁשּנה לּמה הּיענה. ּבת ְֲִַַַַַָָָָָָָּכמֹו
מצאנּו. לא וכזה הּמין. ּכל ּכֹוללת הּבת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹותהיה
הּמנהג  ואין ּכעץ. יבׁש יענה ּבׂשר ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּדע
יאכל  ולא לחה. ּבֹו אין ּכי אדם, ְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּיאכלּנּו
ּוקטּנה, נקבה היא ּכי הּבת, רק הּמין, ְְִִִִֵַַַַַָָָמּכל
וככה, הּקטן. הּזכר ּכן ולא לחה. מעט ּבּה ְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָֹיׁש
מאכל  אינֹו ּכי ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל אדם ְֲִֵֵֵַָָָָָָָאין
והחלב  רב, ּבזמן רק יתּבּׁשל לא והּבׂשר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹערב .
ּבארץ  הּיֹום עד הּמנהג אין ּכי ּכן. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו
ּבחלב, מבּׁשל טלה אדם ׁשּיאכל ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיׁשמעאל
ּבחלב, וככה רּבה. לחה ּבטלה ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבעבּור
ּובעבּור  יאכל. לא ּכן על מּזיק. הּוא ְֲִִֵֵַַַַֹֹוהּנה
קטן  ּוכׁשהּוא לחה, ּבֹו אין הּגדי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶַַָָָּכי
ואל  ּבחלב. הּגדי יבּׁשלּו ּכן על חם, ְְְְְִֵַַַַַָָהּוא
הּמקֹומֹות  אּלה אנׁשי נהגּו ׁשּלא ּבעבּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹּתתמּה
ּכי  מֹודים הרֹופאים ּכל ּכי עּזים. ּגדי ְְֱִִִִִִִֶָָלאכ ֹול
הּתירּו לחֹולים  ואפילּו ּכמֹוהּו, ּבׂשר ְֲִִִִֵַָָָאין

ואפריקא  ּבספרד אֹותֹו אֹוכלים וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיאכלּוהּו.
מנהג  היה ּככה ּגם ּובבל. ּופרס יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוארץ 
ונעׂשה  טֹובים. עּזים ּגדיי ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָהּקדמֹונים.
אחד  עּזים ּגדי אֹוכל והּכהן עּזים. ּגדי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפני
ּבׂשר  לאכל אדם מנהג ׁשאין ּובעבּור ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹלחּטאת.
אֹומרים  ויׁש אּמֹו. ּבחלב הּגדי לבּׁשל אסּור ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָחי,
ּובׁשל  ּכתּוב והלא ּבאׁש. אם ּכי ּבּׁשּול  אין ְֲִִִִֵֵֵַָָֹּכי
ּבּסירֹות. ויבּׁשלּו הּימים ּובדברי ּבּמים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻמבּׁשל
ּכי  אּסּורֹו, טעם מה לבּקׁש צֹור לנּו ְְִִֵֵֶַַַַָואין
אכזרּיּות  ּכי היה, א ּולי הּנבֹונים. מעיני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנעלם
ּכדר אּמֹו, חלב עם הּגדי לבּׁשל הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַלב
ּגם  תׁשחטּו. לא  ּבנ ֹו ואת אֹותֹו ׂשה אֹו ְְְְֲִֶֶַֹוׁשֹור
האדם  רֹוב ּומנהג הּבנים. על האם תּקח ְִִִֵַַַַָָָָָֹלא
והחלב  ּבּׁשּוק. החלב ויקנּו צאן, להם ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
הּגדי  הּקֹונה אּולי רּבֹות. מּׂשּיֹות מאּוסף ְְְִִִֵֶֶַַַַָיהיה 
אּולי  חלב, קנה אם והּנה אּמֹו. אנה ידע ְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עֹובר. ויהיה ׁשּקנה, הּגדי אם מחלב ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָיׁש
והּנה  לחּומרא. הּתֹורה מן ׁשהּוא ספק ְְְְִִֵֵֶַָָָָוכל
הּגדי  יבּׁשל אם ּכי  מֹודים הּיׁשמעאלים ְְְְִִִִִִֵַַַַֻּגם
יֹותר  הּוא אז  ׁשוה, ׁשהּתֹולדת  אּמֹו, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבחלב

ההֹו על ּדּבר והּכתּוב קדמֹונינּוערב. והּנה וה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּבׂשר  ואסרּו ספק, ּכל להסיר החמירּו ְְְְִִֵֶַָָָָָָז''ל
יּתן  הּוא חכמים, להם  ׁשּנתן והּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחלב.
הזּכיר  לּמה אד ּבר ׁשלמה.ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻמׂשּכרּתם
ׁשליׁשית, ּגם ׁשנית, ּפעם הּמצוה זאת ְְִִִִֵַַַַַָָֹהּכתּוב

מהם: אחד ּכל ְִֵֶֶָָּבמקֹום
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i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ.Ba¯˜a ÈÓL Èk∑ מחּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָƒ¿ƒ¿ƒ¿ְָֻ

מטטרו"ן  רּבֹו: ּכׁשם ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלראׁש
ׁשּדי  עזראעזראעזראעזרא.....ּבגימטרּיא אבןאבןאבןאבן ְְִִַַַָ

(áë)øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®
éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

dxezd lr `xfr oa`

kÈÎ‡ ‰p‰ ּגם ׁשּיאמר למׁשה הּׁשם אמר . ƒ≈»…ƒְֵֶֶַַַַָֹֹ
הּדברים  ּכל יקּבלּו אם ּכי ליׂשראל. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָזה
יביאם  אז ראיתם, אּתם מּתחּלת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָוהּמׁשּפטים 
אֹומרים, יׁש ּבזה. הׁשּתּבׁשּו ורּבים הארץ. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאל
ׁשמי  ּכי ּבעבּור ּתֹורה, ספר [הּוא] הּמלא ְְֲִִִֵֶַַַָָּכי
הּברית. ארֹון [הּוא] אמרּו, ואחרים ְְְְֲֲִִִֵַַָּבקרּבֹו.
לא  ואמרּו, ּבֹו. ה ּכתּוב ּבק ֹולֹו, ּוׁשמע ְְְְְֵַַָָֹּופרׁשּו,
ּכי  רּוח, ּדברי אּלה וכל לפׁשעכם. הּׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיּׂשא
הּוא  הּטעם. מּזה מלאים והּמקרא הּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכל
אֹותי  הּגֹואל הּמלא .לפני מלאכֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָיׁשלח
וּיֹוציאנּו מלא וּיׁשלח אמר ּומׁשה רע. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּכל 
מלא וּיצא הֹוׁשיעם. ּפניו ּומלא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמּמצרים.
אלהי  ּבעם. הּמׁשחית לּמלא ה' וּיאמר ְְֱִֶַַַַַַָָָֹֹה'.
ּכאּלה. ורּבים אלהין. לבר ּדמּה מלאכּה. ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשלח
מיכאל  אם ּכי ּפרס. ו ׂשר יון ׂשר ּדנּיאל, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּובספר
נכּבד  הּוא ּכי הּגדֹול , הּנקרא והּוא ְְְְִִִֶַַַָָָׂשרכם.
הּׂשרים  אחד עליו , ּכתּוב ּגם רּבים. ֲִִִֵֵַַַַַָָָָמאחרים
ּכמֹו ּבמעלה, ׁשּפרּוׁשֹו לעזרני. ּבא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹונים
הּוא  הּמלא וזה ּבּמלכּות. ראׁשֹונה ְְְְִִֶַַַַַָָהּיֹוׁשבים

C¯caמיכאל: E¯ÓLÏ:רע ּב יּגע ׁשּלא . ִֵָƒ¿»¿«»∆ְִֶַַֹ
È˙BÈÎ‰ ¯L‡.ּגֹוים עליֹון ּבהנחל ּכדר .ל . ¬∆¬ƒƒְְְְְִֵֶֶֶַ

אפרׁש: ֲֲֵֶַָּכאׁשר
`k¯ÓM‰ לא הּׁשם, ּדבר עֹוׂשה מלא ּכל . ƒ»∆ְְֵֶַַַָָֹ

היה. מלא אּיֹוב, ּוכׂשטן  יגרע. ולא ְְְְִִִַַַָָָָֹיֹוסיף

והּנה  לֹו. לׂשטן ּבלעם לקראת הּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוככה
הּׁשם  ּבקֹול ׁשֹומע הּוא ,הּמלא ּבק ֹול ְְְֵֵֵַַַַַַָהּׁשֹומע

ּומּלת Baהּנכּבד: ¯nz Ï‡ והּנה קׁשה. ְִִַַָ««≈ְִֵָָ
ראּוי  היה רק ּבי. וּימרּו ּכמֹו הּטעם ְְְִִֶַַַַַַָָָנראה
ספרד  חכמי הּוצרכּו ּכן על ּתמרה. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָלהיֹותֹו
ּדר על הּכפל, מּפעלי הּוא ּכי ּבֹו ֳִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלאמר
היא  הּגזרה ּכל ּכי העם, את אלהים ְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹוּיּסב
נפעל. מּבנין ונסּבה ּורחבה ּכי הּכפל. ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּפעלי
רּוח  ונבקה ּבלל. מּגזרת ׁשם, ונבלה ְְְְְְִִַַַָָָָָָּכמֹו
ׁשהם  ּבעבּור ּתתמּה ואל  ּבֹוקק . מּגזרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַמצרים
ׂשֹורר  הּנה ּכי אחד , והּטעם ׁשרׁשים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים
אל  וכמֹוהּו, אלהים. עם ׂשרית ּכי ְְֱִִִִֵַָָָֹּבביתֹו.
מכס, מׁשקל על ליֹולדּתֹו. ּוממר ּבֹו. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַּתּמר
הּכפל: מּפעלי הּׂשה. על ּתכּסּו מּגזרת ְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא 

ÌÎÚLÙÏ ‡OÈ ‡Ï Èk ׂשא ּכמֹו למ''ד, עם . ƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְִֵָָ
ּדבק  ּבקרּבֹו, ׁשמי ּכי ודע עבדי. לפׁשע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָנא
ואף  ּכמֹו ּבקֹולֹו. ּוׁשמע מּפניו הּׁשמר ְְְְִִִֶַַָָָעם
הּׁשם  ּכי ּפרׁשּתי ּוכבר ּכן. ּתעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָלאמת
ּגם  לבּדֹו. הּוא ּכי העצם, ׁשם הּוא ְְִִֵֶֶַַַָָהּנכּבד
הּכל. ּומאּתֹו הּכל הּוא ּכי הּׁשם, ּתאר ִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹיּמצא 
היא  ׁשהּנקּדה לעּגּול מׁשל ּבקרּבֹו, ְְְְְִִִֶַַַָָָֻוטעם
ּכבֹוד  היה ּכן על מרחק. ּכל אל ְְְֵֶֶַָָָָָקרֹובה
הּמחנֹות. ּבתֹו ונֹוסע הּמחנה. ּבקרב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַהּׁשם
הּזה. העם ּבקרב ה' אּתה ּכי ּכתּוב ְְִֵֶֶֶַַָָָָוכן

ּתׁשּתֹומם  ואל ּבקרּבֹו. אדם רּוח ויֹוצר ְְְְְְִִֵֵַַָָָוכתּוב
ּתׁשמע  ׁשמֹוע אם ּכי ּכתּוב ׁשהּוא ְֲִִִֶַַַָָּבעבּור
אדּבר. אׁשר ּכל ועׂשית ּכן ואחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָּבקֹולֹו,
הביאּו הּמּדֹות חכמי ּכל מׁשל, ל אּתן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוה ּנה
מקּבל  ּגּוף הּלבנה עצם ּכי ּגמּורֹות, ְְְְִֵֶֶַַָָָראיֹות
לֹו. נגּה אין ּבעצמֹו הּוא ּכי הּׁשמׁש. ְְִֵֶֶַַַֹאֹור
הּלבנה  ּבהתחּבר הּׁשמׁש ּתקּדר זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובעבּור
לגלּגל  הּדֹומים ּבּגלּגּלים ּוׁשניהם ּבּיֹום. ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָעּמּה
הּלבנה  ׁשּתּכנס רק הּקדרּות ואין ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמּזלֹות .
ּפני  והּנה עגּולֹות. ּוׁשּתיהן הּׁשמׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּתחת
ּופניה  אֹור. ּכּלם הּׁשמׁש, לצד  ׁשהם ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּלבנה
והּנה  אֹור. ולא חׁש מּמּנּו, למעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשהם
הּלבנה, חדׁש ּבמחצית ּגם הּׁשמׁש, אֹור ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹּתסּתיר
הּלבנה, ּובין הּׁשמׁש ּבין הארץ צל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהּכנס
אֹור  ּכי ידענּו והּנה אֹור. לּלבנה יּׁשאר ְְְִִִֵֵַַָָָָֹלא

ּת ּבּלילה אמר הּלבנה אם והּנה האויר. איר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
ואם  אמת. יאמר הּלבנה, אֹור זה ְְְֱִֵֶֶַַָָֹראּובן ,
אמת: יאמר החּמה, אֹור זה ׁשמעֹון, ְֱִֶֶַַַַָָֹאמר

ak‰·È‡ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ e‡ˆnL ¯e·Úa«¬∆»¿«¿≈¿»«≈»
.EÈ·ÈB‡ ˙‡ Èz·È‡Â ·e˙ÎÂ ,„''ei‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¿»¿»«¿ƒ∆¿∆
‡Ï ÈÚ ÔÈ„Â .ÌÈ„iˆ ¯Ó‡ ,‰iÁ „Èˆ Ìb«≈«»»««»ƒ¿ƒ»ƒ…
,e¯Ó‡ Ôk ÏÚ .Ôi„Ï '‰ ‰È‰Â ·e˙ÎÂ .e„»¿»¿»»¿«»«≈»¿
‰·È‡ Ôk ÏÚ .˙Bi˙B‡ '‚Ó ˙BÁt ÏÚBt ÔÈ‡≈«»ƒƒ«≈≈»

:ÔÈÚ‰ ÈÓeÏÚÓ≈¬≈»«ƒ

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"k iyiy meil inei xeriy

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå:åé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýäNòú àìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, מקריבין (רש"י אֹו ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה "וׁשּבר אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת עליה ׁשּגם ּומּובן עצמּה; זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
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bkÈkׁשּיסירּו הארץ, אל ּבֹואם ּבעת צּום . ƒְִִֵֶֶֶָָָָָ
ולא  ּגֹוים, ׁשּׁשה והזּכיר ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְֲִִִִִַָָָֹּכל
אמר  ּובעבּורֹו ׁשּבהם. הּקטן להזּכיר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָחׁשׁש
מעט  מעט האחרים, ּכי מּיד. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָוהכחדּתיו,
ואחד. אחד ּכל והכחדּתיו, ּפירּוׁש אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָיגרׁשם .

ׁשּור: עלי צעדה ּבנֹות ְֲֲֵָָָּכמֹו
ck‡Ï הּברית ספר ׁשּתחּלת ׁשהזּכרּתי, זהּו . …ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

וסֹוף  עבֹודהֿזרה, על ׁשהזהיר ראיתם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָאּתם
הּסֹוף, ׁשהּוא עבֹודהֿזרה על להזהיר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּספר
ׁשּבתחּלת  הפרׁש, יׁש רק למֹוקׁש. ל יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכי
ּכסף. אלהי הּׁשם עם יעׂשּון ׁשּלא  צּוה ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּספר
עבֹודהֿזרה  להכרית צּוה הּברית ספר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובסֹוף
ּכי  יֹוׁשביה. ׁשעׂשאּום ּכנען, ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנמצאה
על  עֹובר הּוא ּכאילּו ּכֹוכבים עבֹודת ְֲִִֵֵַַָָהעֹובד
מצֹות  ּכל יֹועילּוהּו ולא  לאֿתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִִֶַָָֹֹּכל 

הּבא: ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֲֵֶַַָָָָָעׂשה,
dkÌz„·ÚÂ הּׁשם רק תעבדּו לא הּטעם, . «¬«¿∆ְֵַַַַַַַֹ

ארץ  אל והביאכם עבדים, מּבית ֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָׁשהֹוציאכם
יּוכלּו ולא אחרים, אלהים ׁשעבדּו ְְְֱֲִִִֵֶַָֹֹהּגֹוים
לעׂשֹות  היא הּׁשם ועבֹודת מּידכם. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָלהּצילם
ּבֹו ּולדבקה אֹותֹו לאהבה צּוה, אׁשר ְְְֲֲִֶַָָָָָּכל
לפניו  ולזּבח אליו ּולהתּפּלל ּבׁשמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּולהּׁשבע 

ּולכּב ּומּוספין הּנה ּתמידין הּמעׂשרֹות. ּבתת דֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
הא' הּזה. ּבעֹולם ּדברים ד' והם אּתֹו, ְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו
והסירתי  והּב' .מימי ואת לחמ את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹּובר
ועקרה  מׁשּכלה תהיה לא והג' .מּקרּב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמחלה
ּכל  והּנה אמּלא. ימי מסּפר את והד' . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבארצ
הּברכֹות, אּלה הפ ּכי ועֹוד, האדם. ּבגּוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלה
את  וגם אימתי, את והּוא .אֹויבי ּבכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָאעׂשה 

‰aÁn¯הּצרעה: Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ חכמים יׁש ְִַָ»««¿»»«¿«≈ֲִֵָ
התעּסקּו ולא ּתֹורֹות. הּׁשּתי חכמי ְְְְְְִִֵֵַַַֹּגדֹולים
אּלה  לפרׁש יכלּתי לא ּכן על הּתֹולדת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבחכמת 
החכמֹות. מן מעט אזּכיר לא אם ְְְְִִִַַַַָָֹהּברכֹות

והּנׁשמה  הּׁשפל, מהעֹולם האדם ׁשּגּוף ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָּבעב ּור
הּנׁשמה  ּבין אמצעים ויׁש ּבֹו. קׁשּורה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָהעלי ֹונה
הּקדׁש ּובלׁשֹון ּכחֹות. ׁשני הם והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹוהּגּוף.
היא  הּנׁשמה ּכי ונפׁש. רּוח הרֹוב, על ְְִִִֶֶַַַָָָָָיּקראּו
יצא  ּומּמּנּה הראׁש. ּבמח ּומֹוׁשבּה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹהחכמה,
ּבּלב, והרּוח החפץ . ּותנּועת ההרּגׁשֹות ּכל ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכח
להתּגּבר  ׂשררה המבּקׁשת  והיא האדם. חּיי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוב ֹו
וכן  הּכעס. ּבעלת והיא ּכנגּדּה, העֹומד ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָעל 
רּוחֹו ּכל לכעֹוס, ּברּוח ּתּבהל אל ׁשלמה ְְְֲִִֵַַָָָֹֹאמר
הּמתאּוה  והיא ּבּכבד, והּנפׁש ּכסיל. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָיֹוציא
ותאות  .נפׁש תאּוה ּכי ּכתּוב וככה ְְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָלאכֹול.
ׁשּתהיינה  ׁשּנברא אדם יׁש והּנה מּמּנה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּמׁשּגל
רפֹות. ּכּלן אֹו חזקֹות הּנזּכרֹות, הּׁשלׁש אּלּו ְֲִֵַַָָָָָֹֻלֹו
רפה. ולא חזקה לא אֹו רפה. וזֹו חזקה זֹו ְְֲֲָָָָָָָָֹֹאֹו
והּׁשם  מׁשּונים. זהמינים ּכל על אדם ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה
ּולהגּדיל  ּולהגּביר לחּזק הּתֹורה נתן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּנכּבד 
עליה. הּגּוף  ימׁשֹול  לא ואז העליֹונה, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהּנׁשמה
הּגּוף  יגּבר אז נׁשמרת, הּתֹורה ּתהיה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹואם
ּכפי  ידענּו מׁשל. ל אּתן והּנה הּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל
ּתֹולדּתֹו על ׁשּגברה אדם ּכל ּכי הּתֹולדת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָחכמת
ּתֹולדת  ּכן ּכי אף, ּבעל יהיה אדּומה, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרה
והּנה  לּה. ּדֹומה האדּומה הּמרה ּכי ְֲִִֵֵַָָָָָָָהאׁש.
חכמה  איננה ּכאׁשר הּגּוף, אחרי רֹודפת ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה 
חֹום  ׁשאין  אדם  נחׁשב ּגם  לסּבֹול. ְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּתּוכל
ׁשּכעס. עד וקּללֹו וחרפֹו אחר ּובא ְְְְְִֵֵֶַַַָָּבגּופֹו,
לפני  ׁשם היה ׁשּלא חֹום ּבגּופֹו הֹוליד ְְְִִִֵֵֶָָָֹוהּנה

ית  והּׁשם ּבחר ּכעסֹו. חסדיו למען עּלה ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָ
יׁשמרּוה, וכאׁשר ּתֹורתֹו. והֹורם ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָּביׂשראל,
ּדבר, לכל יׁשרה ּדר וידריכם חכמתם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָימצאם
אל  סר ּגּופם ׁשּיהיה והּכלל להם. יּזיק ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּנׁשמה  הּדבר, הפ ולא הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמעת
הּנׁשמה, ּובהתאּמץ הּגּוף. מׁשמעת אל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָסרה
מן  האדם ׁשּיקּבל הּגּוף הּׁשֹומר ּכח ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיתאּמץ

הּברכה  והּנה ּתֹולדת. הּנקרא והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמים,
ּבאה  מארה ּכי ּומׁשּתה, מאכל ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּתהיה
ולא  ּתאכל אּתה ּכדר הּתֹולדת. ּכח ְְֲֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹלחסר
אֹוכל  ּבעבּור ּבאים הּתחלּואים ּכל והּנה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָתׂשּבע.
הּתֹורה  ׁשֹומר יפחד לא והּנה ּבּגּוף. ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּנכנס
ּתחלּואים  ויׁש .לחמ את ּובר וזהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמהם.
ּכפי  האויר, ׁשּנּוי ּבעבּור לּגּוף, מחּוץ ְֲֲִִִִִַַָָּבאים
ּכתּוב  זה ועל המׁשרתים. מערכת ְְְְְִִֶַַַַַָָֹהׁשּתּנּות
הּתֹורה  ׁשֹומר והּנה .מּקרּב מחלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהסירֹותי
ּכן  על הּנכּבד. הּׁשם עם לרֹופא צֹור לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָאין 
אם  ּכי  ה' את  ּדרׁש לא  ּבחליֹו ּגם ְְִִֶַַָָָֹּכתּוב,
הרפּואֹות. חכמת על ּדּברּתי והּנה ְְְְְִִִִֵַַַָָָּברֹופאים.
ּכל  ּכי ּדע הּמּזלֹות. חכמת על אדּבר ְְֲִֵַַַַַַַָָָָועּתה
מערכת  ּׁשּיֹורה מה  ּכדר מקרים, יקרּוהּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹולד
אּלה  אל אּלה וער הּולדֹו. ּברגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהמׁשרתים
האּׁשה  מֹולד ּכפי יהיה והּנה מאד. עמֹוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹוהּדבר
להׁשּכיל  הרחם ּתֹולדת ּכי מׁשּכלה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
והּנה  ּתלד. ולא עקרה ׁשּתהיה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּיּלֹודים.
ּתֹולדּתֹו ּוכפי ּבמֹולדֹו ּבּׁשם הּדבק היה ְְְִִֵֵַַַָָָָאם
ּדבק  היה אם הּנכּבד הּׁשם ּבנים, יֹוליד ְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
עלילֹות  ויּתכן הּכליֹות, ּתֹולדת ּכח יאמץ ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹּבֹו,
הּׁשם  אמר ּכן על ּבנים. ׁשּיֹוליד  עד ִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזרע
ׁשאמרּו וזהּו תמים. והיה לפני התה ּל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלאברהם
ּתכרת  ואם .ׁשּל מאצטגנינּות צא ז''ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹקדמֹונינּו
ּבמאד  אֹות ארּבה אני ׁשּתעבדני, עּמי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַֹּברית
ּבמערכת  נּצּוח זה ואין הּתֹולדת. אנּצח ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמאד,
להרע  אֹו להיטיב נבראּו לא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָֹהּכֹוכבים ,
הּׁשם  לעבֹודת ּתמיד הֹולכים רק  ה ּׁשפל, ְֲִִֵֵַַַַַָָָָלע ֹולם

י  ּובמרּוצתם הּׁשפל לצרּכם, העֹולם ּבני קּבלּו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
לא  נׁשמֹור אם והּנה ידם. על והפכֹו ְְֲִִִֵַַָָָָָֹּדבר
ּתּׂשא. ּכי ּבפרׁשת זה על אדּבר ועֹוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנקּבל.
מהם  אחד ּכל ׁשּיהיה הּׁשליׁשית הּברכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּנה

אביהם: ּבחּיי ימּותּו ולא ּבנים, ְְֲִִִֵֶַָָֹמֹוליד
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dxezd lr `xfr oa`

bkÈkׁשּיסירּו הארץ, אל ּבֹואם ּבעת צּום . ƒְִִֵֶֶֶָָָָָ
ולא  ּגֹוים, ׁשּׁשה והזּכיר ּכֹוכבים. עבֹודת ְְְֲִִִִִַָָָֹּכל
אמר  ּובעבּורֹו ׁשּבהם. הּקטן להזּכיר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָחׁשׁש
מעט  מעט האחרים, ּכי מּיד. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָוהכחדּתיו,
ואחד. אחד ּכל והכחדּתיו, ּפירּוׁש אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָיגרׁשם .

ׁשּור: עלי צעדה ּבנֹות ְֲֲֵָָָּכמֹו
ck‡Ï הּברית ספר ׁשּתחּלת ׁשהזּכרּתי, זהּו . …ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

וסֹוף  עבֹודהֿזרה, על ׁשהזהיר ראיתם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָאּתם
הּסֹוף, ׁשהּוא עבֹודהֿזרה על להזהיר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּספר
ׁשּבתחּלת  הפרׁש, יׁש רק למֹוקׁש. ל יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכי
ּכסף. אלהי הּׁשם עם יעׂשּון ׁשּלא  צּוה ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּספר
עבֹודהֿזרה  להכרית צּוה הּברית ספר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובסֹוף
ּכי  יֹוׁשביה. ׁשעׂשאּום ּכנען, ּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנמצאה
על  עֹובר הּוא ּכאילּו ּכֹוכבים עבֹודת ְֲִִֵֵַַָָהעֹובד
מצֹות  ּכל יֹועילּוהּו ולא  לאֿתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִִֶַָָֹֹּכל 

הּבא: ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ֲֵֶַַָָָָָעׂשה,
dkÌz„·ÚÂ הּׁשם רק תעבדּו לא הּטעם, . «¬«¿∆ְֵַַַַַַַֹ

ארץ  אל והביאכם עבדים, מּבית ֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָׁשהֹוציאכם
יּוכלּו ולא אחרים, אלהים ׁשעבדּו ְְְֱֲִִִֵֶַָֹֹהּגֹוים
לעׂשֹות  היא הּׁשם ועבֹודת מּידכם. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָלהּצילם
ּבֹו ּולדבקה אֹותֹו לאהבה צּוה, אׁשר ְְְֲֲִֶַָָָָָּכל
לפניו  ולזּבח אליו ּולהתּפּלל ּבׁשמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּולהּׁשבע 

ּולכּב ּומּוספין הּנה ּתמידין הּמעׂשרֹות. ּבתת דֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
הא' הּזה. ּבעֹולם ּדברים ד' והם אּתֹו, ְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו
והסירתי  והּב' .מימי ואת לחמ את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹּובר
ועקרה  מׁשּכלה תהיה לא והג' .מּקרּב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמחלה
ּכל  והּנה אמּלא. ימי מסּפר את והד' . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבארצ
הּברכֹות, אּלה הפ ּכי ועֹוד, האדם. ּבגּוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלה
את  וגם אימתי, את והּוא .אֹויבי ּבכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָאעׂשה 

‰aÁn¯הּצרעה: Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ חכמים יׁש ְִַָ»««¿»»«¿«≈ֲִֵָ
התעּסקּו ולא ּתֹורֹות. הּׁשּתי חכמי ְְְְְְִִֵֵַַַֹּגדֹולים
אּלה  לפרׁש יכלּתי לא ּכן על הּתֹולדת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבחכמת 
החכמֹות. מן מעט אזּכיר לא אם ְְְְִִִַַַַָָֹהּברכֹות

והּנׁשמה  הּׁשפל, מהעֹולם האדם ׁשּגּוף ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָּבעב ּור
הּנׁשמה  ּבין אמצעים ויׁש ּבֹו. קׁשּורה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָהעלי ֹונה
הּקדׁש ּובלׁשֹון ּכחֹות. ׁשני הם והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹוהּגּוף.
היא  הּנׁשמה ּכי ונפׁש. רּוח הרֹוב, על ְְִִִֶֶַַַָָָָָיּקראּו
יצא  ּומּמּנּה הראׁש. ּבמח ּומֹוׁשבּה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹהחכמה,
ּבּלב, והרּוח החפץ . ּותנּועת ההרּגׁשֹות ּכל ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹּכח
להתּגּבר  ׂשררה המבּקׁשת  והיא האדם. חּיי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוב ֹו
וכן  הּכעס. ּבעלת והיא ּכנגּדּה, העֹומד ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָעל 
רּוחֹו ּכל לכעֹוס, ּברּוח ּתּבהל אל ׁשלמה ְְְֲִִֵַַָָָֹֹאמר
הּמתאּוה  והיא ּבּכבד, והּנפׁש ּכסיל. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָיֹוציא
ותאות  .נפׁש תאּוה ּכי ּכתּוב וככה ְְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָלאכֹול.
ׁשּתהיינה  ׁשּנברא אדם יׁש והּנה מּמּנה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּמׁשּגל
רפֹות. ּכּלן אֹו חזקֹות הּנזּכרֹות, הּׁשלׁש אּלּו ְֲִֵַַָָָָָֹֻלֹו
רפה. ולא חזקה לא אֹו רפה. וזֹו חזקה זֹו ְְֲֲָָָָָָָָֹֹאֹו
והּׁשם  מׁשּונים. זהמינים ּכל על אדם ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה
ּולהגּדיל  ּולהגּביר לחּזק הּתֹורה נתן ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּנכּבד 
עליה. הּגּוף  ימׁשֹול  לא ואז העליֹונה, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהּנׁשמה
הּגּוף  יגּבר אז נׁשמרת, הּתֹורה ּתהיה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹואם
ּכפי  ידענּו מׁשל. ל אּתן והּנה הּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל
ּתֹולדּתֹו על ׁשּגברה אדם ּכל ּכי הּתֹולדת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָחכמת
ּתֹולדת  ּכן ּכי אף, ּבעל יהיה אדּומה, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרה
והּנה  לּה. ּדֹומה האדּומה הּמרה ּכי ְֲִִֵֵַָָָָָָָהאׁש.
חכמה  איננה ּכאׁשר הּגּוף, אחרי רֹודפת ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה 
חֹום  ׁשאין  אדם  נחׁשב ּגם  לסּבֹול. ְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּתּוכל
ׁשּכעס. עד וקּללֹו וחרפֹו אחר ּובא ְְְְְִֵֵֶַַַָָּבגּופֹו,
לפני  ׁשם היה ׁשּלא חֹום ּבגּופֹו הֹוליד ְְְִִִֵֵֶָָָֹוהּנה

ית  והּׁשם ּבחר ּכעסֹו. חסדיו למען עּלה ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָ
יׁשמרּוה, וכאׁשר ּתֹורתֹו. והֹורם ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָּביׂשראל,
ּדבר, לכל יׁשרה ּדר וידריכם חכמתם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָימצאם
אל  סר ּגּופם ׁשּיהיה והּכלל להם. יּזיק ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּנׁשמה  הּדבר, הפ ולא הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמעת
הּנׁשמה, ּובהתאּמץ הּגּוף. מׁשמעת אל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָסרה
מן  האדם ׁשּיקּבל הּגּוף הּׁשֹומר ּכח ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיתאּמץ

הּברכה  והּנה ּתֹולדת. הּנקרא והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמים,
ּבאה  מארה ּכי ּומׁשּתה, מאכל ּבכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּתהיה
ולא  ּתאכל אּתה ּכדר הּתֹולדת. ּכח ְְֲֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹלחסר
אֹוכל  ּבעבּור ּבאים הּתחלּואים ּכל והּנה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָתׂשּבע.
הּתֹורה  ׁשֹומר יפחד לא והּנה ּבּגּוף. ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּנכנס
ּתחלּואים  ויׁש .לחמ את ּובר וזהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמהם.
ּכפי  האויר, ׁשּנּוי ּבעבּור לּגּוף, מחּוץ ְֲֲִִִִִַַָָּבאים
ּכתּוב  זה ועל המׁשרתים. מערכת ְְְְְִִֶַַַַַָָֹהׁשּתּנּות
הּתֹורה  ׁשֹומר והּנה .מּקרּב מחלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהסירֹותי
ּכן  על הּנכּבד. הּׁשם עם לרֹופא צֹור לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַַָאין 
אם  ּכי  ה' את  ּדרׁש לא  ּבחליֹו ּגם ְְִִֶַַָָָֹּכתּוב,
הרפּואֹות. חכמת על ּדּברּתי והּנה ְְְְְִִִִֵַַַָָָּברֹופאים.
ּכל  ּכי ּדע הּמּזלֹות. חכמת על אדּבר ְְֲִֵַַַַַַַָָָָועּתה
מערכת  ּׁשּיֹורה מה  ּכדר מקרים, יקרּוהּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹולד
אּלה  אל אּלה וער הּולדֹו. ּברגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהמׁשרתים
האּׁשה  מֹולד ּכפי יהיה והּנה מאד. עמֹוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹוהּדבר
להׁשּכיל  הרחם ּתֹולדת ּכי מׁשּכלה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
והּנה  ּתלד. ולא עקרה ׁשּתהיה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּיּלֹודים.
ּתֹולדּתֹו ּוכפי ּבמֹולדֹו ּבּׁשם הּדבק היה ְְְִִֵֵַַַָָָָאם
ּדבק  היה אם הּנכּבד הּׁשם ּבנים, יֹוליד ְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
עלילֹות  ויּתכן הּכליֹות, ּתֹולדת ּכח יאמץ ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹּבֹו,
הּׁשם  אמר ּכן על ּבנים. ׁשּיֹוליד  עד ִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזרע
ׁשאמרּו וזהּו תמים. והיה לפני התה ּל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלאברהם
ּתכרת  ואם .ׁשּל מאצטגנינּות צא ז''ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹקדמֹונינּו
ּבמאד  אֹות ארּבה אני ׁשּתעבדני, עּמי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַֹּברית
ּבמערכת  נּצּוח זה ואין הּתֹולדת. אנּצח ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמאד,
להרע  אֹו להיטיב נבראּו לא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָֹהּכֹוכבים ,
הּׁשם  לעבֹודת ּתמיד הֹולכים רק  ה ּׁשפל, ְֲִִֵֵַַַַַָָָָלע ֹולם

י  ּובמרּוצתם הּׁשפל לצרּכם, העֹולם ּבני קּבלּו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
לא  נׁשמֹור אם והּנה ידם. על והפכֹו ְְֲִִִֵַַָָָָָֹּדבר
ּתּׂשא. ּכי ּבפרׁשת זה על אדּבר ועֹוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנקּבל.
מהם  אחד ּכל ׁשּיהיה הּׁשליׁשית הּברכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּנה

אביהם: ּבחּיי ימּותּו ולא ּבנים, ְְֲִִִֵֶַָָֹמֹוליד



mihtynנו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

ay h"k ycew zay ßß h

(åë)éîé øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àìE ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬¨¤−
:àlîà£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא עֹוׂשה (כג, ׁשּיהּודי מקֹום ּבכל  ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
רצֹון  את ׁשעֹוׂשה ּבמי ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרצֹון
לארץ  ּבחּוץ ּכן ּׁשאין (מה ועקרה מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻה',

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶֶַַָ

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàøLà íòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àázéìà E:óøò E ¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלּה

ּכ מּגזרתּבמלאפֹו"ם, "והּמֹותי", כח)גֹון: מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א אל".(שמואל ּבית "וסבב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
מּגזרת יט)"ּדּלֹותי", וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי (שמואל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מּגזרת כ)רּצֹותי", אין (איוב היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה יד)ה"א העם (במדבר את "והמּתה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּזה"
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו:

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשלי ׁשית היא", אלהים ∑Û¯Ú."מּתת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָָֹ…∆
ערּפם  ל ויהפכּו מּלפני עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּינּוסּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà éeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä:E ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין לא (סוטה והּצרעה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּירּדן עברה  ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ אף וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

מרה' ּבהם וזרקה עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

dxezd lr `xfr oa`

ek‰¯˜Ú ˙lÓe.ּובהמּתֹו איׁש, אׁשת ּכֹוללת . ƒ«¬»»ְְִֵֶֶֶֶ
והּנה  רּבֹות. ׁשנים יחיה הּוא ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָוהרביעית,
ׁשּיכֹול  ידּוע ּוזמן קצּוב זמן איׁש לכל ּכי ְְְְִִֶַַַַָָָָָידענ ּו
לא  הּתֹולדת, והּליחה החם רֹוב ּכפי ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹלחיֹות,
הּתֹולדת. הפ היא ּכי נכרית, וליחה זרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאׁש
הּנׁשמה, ּבכח והּליחה החֹום  יחּזק ּבּׁשם, ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹוהּדבק
ּכתּוב, וכן הּקצּוב. מהּזמן יֹותר האדם יחיה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָואז 
ּתקצרנה. רׁשעים ּוׁשנֹות ימים ּתֹוסיף ה' ְְְְְִִִִִַַָָָיראת 
ה' אם ּכי וכתּוב, יעזבּנּו. ימיו ּבחצי ְְְֲִִִֶַַַָָָָוכתּוב,

אֹו ּבּמלחמה הּמת והּנה יבא. יֹומֹו אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיּגפּנּו
ּתֹולדת  ּכפי הּקצּוב ּבּזמן ּביֹומֹו מת לא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמּגפה,
והּנה  מקרים. לֹו ּבאּו מחּוץ ּכי והּליחה, ְְְִִִִִֵֵַַָָהחֹום 
ּפן  ּובּתֹורה, מּכּלם. יּצילנּו ּבֹו, ׁשּדבק ִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשם
ּבלא  ּתמּות לּמה ׁשלמה, ואמר ּבּמלחמה. ְְְְִַַָָָָָָָֹֹֹימּות
ּדבר  ּכי הּמּזלֹות, חכמת הפ זה ואין .ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעּת
ּבּפסּוק  אפרׁש ּכאׁשר רּבים, ּבדברים ּתלּוי ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהּמּזל 
יֹוסיף  הּנני ּכתּוב, ּכן על .ועּמ אני ְְְְְֲִִִִִִֵַַָונפלינּו

:להארי עֹוד אֹוסיף ּומה .ימי ְֲִִֶַַַָעל

fkÈ˙ÓÈ‡ ּתבֹוא ‡˙ והּנה ּבּנׁשמה. ּפחד הּוא . ∆≈»ƒְְִֵַַַָָָ
אֹויבי ּכל את ונתּתי וזה מּיד. חלׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻלּגּוף
והּטעם, ערּפם. את ל ׁשּיּתנּו עֹורף, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאלי

אֹותם: ּבראֹות מּפני ְְְְִִִֶֶָָׁשּיברחּו
gk‰Ú¯v‰ ˙‡ ÈzÁÏLÂ מּגזרת ּבּגּוף. מּכה . ¿»«¿ƒ∆«ƒ¿»ְִִַַַָ

מּׁשבעה  והזּכיר הּגּוף. ּכח ׁשּתחלׁש ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹצרעת,
יּתכן  ּגם לכּלם. הּדין והּוא ׁשלׁשה, ְְְִִִֵַַַָָָֹֻהּגֹוים

ּבּנזּכרים, קׁשה יֹותר הּמּכה זֹו ְְִִִֵַַַָָָָלהיֹות
ֲִֵֵָמהאחרים:

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עזראעזראעזראעזרא.....עלי אבןאבןאבןאבן ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּבה, אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåøaãnîe íézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈
ék øäpä-ãò|BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, Ú„.לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«

¯‰p‰∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ עזראעזראעזראעזרא.....ּותגרׁשם אבןאבןאבןאבן «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו מד'הרי אחד ׁשהּוא ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' ב)לׁשֹונֹות מנחת (ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

חֹובה  ׁשהּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּכּורים", אבןאבןאבןאבן ִִֶָ

ãë(à)áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּפרׁשה אבןאבןאבןאבן ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)àì íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ
:Bnò eìòé©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל עזראעזראעזראעזרא.....אל אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hk‡Ï ּתראה ּכאׁשר לסימן זהּו הּגאֹון, אמר .ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
עממין. הּׁשבעה ּכל יּכרתּו אז ורבית, ּפרית ְְְֲִִִִִִַָָָָָָָָָּכי
יגרׁשם  לא לּמה הּטעם, הזּכיר ּכי ,צֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואין 
ּכי  ׁשממה. הארץ ּתהיה ּפן וזהּו אחת, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשנה
מצרים  ויֹוצאי מאד. ארּוּכה ּתהיה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹארץ

ּתּוקּדׁש: ּפן ּכמֹו ּכּלּה. ליּׁשבּה יּוכלּו ְְְְְֶַַָָֹֻלא
lËÚÓ.הארץ ּכל ליּׁשב ׁשּתּוכל ׁשּתפרה עד . ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ורחּבּה: הארץ אֹור יפרׁש ְְְְֵֶֶַָָָָָָועּתה
`lEÏe·b ˙‡ ÈzLÂ ים עד מּים וירּד וזהּו . ¿«ƒ∆¿¿ְְְְִֵֶַָָ

ּפרת. נהר הּוא והּנהר ארץ. אפסי עד ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּומּנהר
ּברית: להם ּתכרֹות לא ,ּכ ּובין ּכ ְְִִֵֵֶָָָֹּבין

alÌ‰È‰Ï‡Ï ÌÚËÂ:ׁשּתׁשחיתם . ¿««≈…≈∆ְִֵֶַ
blEˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï ּתׁשחית ּתפרה, ּכאׁשר . …≈¿¿«¿¿ְְֲִִֶֶַַ

ספר ּכה עד עממין. הּׁשבעה ּכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹותכחיד
ְִַהּברית:

`¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â למעלה ּׁשהזּכיר מה ּכל . ¿∆…∆»«ְְְִִֶַַָָ
ואחר  ליׂשראל. ׁשּיסּפרם הּתנאים הם עּתה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
ּברית, להם ׁשּתכרֹות אחר למׁשה, אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכן

מּזקני  וׁשבעים ּובניו ואהרן אּתה אלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתעלה
הּקדֹוׁשים: הּבכֹורים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶַַָיׂשראל,

aLbÂ ּבתחּלה ׁשאמר ּבעבּור ּתתמּה אל . ¿ƒ«ְְֲִִִֶַַַַָָ
ולא  לבּדֹו, מׁשה ונּגׁש ּכ ואחר ה', אל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹֹעלה
המטיר  וה' הּלׁשֹון, מנהג ּכן ּכי ונּגׁשּת. ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָאמר
ה' מאת ואׁש ּגפרית עמֹורה ועל סדֹום ְְְֲִֵֵֵַַָָָעל
אמר, ּוׁשמּואל מאּתֹו. והּטעם, הּׁשמים. ְְִִִֵֵַַַַַָָָמן
יפּתח  ואת ּבדן ואת ירּבעל את ה' ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻוּיׁשלח
ּככה: ורּבים ואֹותי. אמר, ולא ׁשמּואל. ְְְְְִִֵֶַַָָָֹואת



נז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עזראעזראעזראעזרא.....עלי אבןאבןאבןאבן ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ּתרּבה, אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåøaãnîe íézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈
ék øäpä-ãò|BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, Ú„.לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«

¯‰p‰∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ עזראעזראעזראעזרא.....ּותגרׁשם אבןאבןאבןאבן «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו מד'הרי אחד ׁשהּוא ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' ב)לׁשֹונֹות מנחת (ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

חֹובה  ׁשהּוא עזראעזראעזראעזרא.....ּבּכּורים", אבןאבןאבןאבן ִִֶָ

ãë(à)áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּפרׁשה אבןאבןאבןאבן ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)àì íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ
:Bnò eìòé©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל עזראעזראעזראעזרא.....אל אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hk‡Ï ּתראה ּכאׁשר לסימן זהּו הּגאֹון, אמר .ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
עממין. הּׁשבעה ּכל יּכרתּו אז ורבית, ּפרית ְְְֲִִִִִִַָָָָָָָָָּכי
יגרׁשם  לא לּמה הּטעם, הזּכיר ּכי ,צֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואין 
ּכי  ׁשממה. הארץ ּתהיה ּפן וזהּו אחת, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשנה
מצרים  ויֹוצאי מאד. ארּוּכה ּתהיה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹארץ

ּתּוקּדׁש: ּפן ּכמֹו ּכּלּה. ליּׁשבּה יּוכלּו ְְְְְֶַַָָֹֻלא
lËÚÓ.הארץ ּכל ליּׁשב ׁשּתּוכל ׁשּתפרה עד . ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ורחּבּה: הארץ אֹור יפרׁש ְְְְֵֶֶַָָָָָָועּתה
`lEÏe·b ˙‡ ÈzLÂ ים עד מּים וירּד וזהּו . ¿«ƒ∆¿¿ְְְְִֵֶַָָ

ּפרת. נהר הּוא והּנהר ארץ. אפסי עד ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּומּנהר
ּברית: להם ּתכרֹות לא ,ּכ ּובין ּכ ְְִִֵֵֶָָָֹּבין

alÌ‰È‰Ï‡Ï ÌÚËÂ:ׁשּתׁשחיתם . ¿««≈…≈∆ְִֵֶַ
blEˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï ּתׁשחית ּתפרה, ּכאׁשר . …≈¿¿«¿¿ְְֲִִֶֶַַ

ספר ּכה עד עממין. הּׁשבעה ּכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹותכחיד
ְִַהּברית:

`¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â למעלה ּׁשהזּכיר מה ּכל . ¿∆…∆»«ְְְִִֶַַָָ
ואחר  ליׂשראל. ׁשּיסּפרם הּתנאים הם עּתה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
ּברית, להם ׁשּתכרֹות אחר למׁשה, אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכן

מּזקני  וׁשבעים ּובניו ואהרן אּתה אלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתעלה
הּקדֹוׁשים: הּבכֹורים ׁשהם ְְְִִִֵֵֶַַָיׂשראל,

aLbÂ ּבתחּלה ׁשאמר ּבעבּור ּתתמּה אל . ¿ƒ«ְְֲִִִֶַַַַָָ
ולא  לבּדֹו, מׁשה ונּגׁש ּכ ואחר ה', אל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹֹעלה
המטיר  וה' הּלׁשֹון, מנהג ּכן ּכי ונּגׁשּת. ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָאמר
ה' מאת ואׁש ּגפרית עמֹורה ועל סדֹום ְְְֲִֵֵֵַַָָָעל
אמר, ּוׁשמּואל מאּתֹו. והּטעם, הּׁשמים. ְְִִִֵֵַַַַַָָָמן
יפּתח  ואת ּבדן ואת ירּבעל את ה' ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻוּיׁשלח
ּככה: ורּבים ואֹותי. אמר, ולא ׁשמּואל. ְְְְְִִֵֶַַָָָֹואת



mihtynנח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ מכילתא) «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) וׁשּבת,בפ' נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב עזראעזראעזראעזרא.....וכּבּוד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæîøNò íéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈

:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ ּבחמּׁשה «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆ֲִַָ

עזראעזראעזראעזרא.....ּבסיון  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(ä)íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯
:íéøt ýåýéì íéîìL§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ עזראעזראעזראעזרא.....הּבכֹורֹות אבןאבןאבןאבן ∆«¬≈ְַ

(å)÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? עֹולה,∑b‡a˙.וחּלקֹומי ּדם לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּוטבילה  ּבמילה לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָואחד

טבילה והּזאת  ּבלא הּזאה ׁשאין עזראעזראעזראעזרא.....ּדמים, אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מּבראׁשית ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ּתֹורה עזראעזראעזראעזרא.....מּתן אבןאבןאבןאבן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

b‰LÓ ‡·iÂ,ההר מן וּירד הזּכיר לא . «»……∆ְִִִֵֶַָָֹ
ּבתֹו מׁשה, וּיבא וטעם :צֹור אין ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכי

יׂשראל. È¯·cמחנה Ïk ˙‡ ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ְֲִֵֵַָ«¿«≈»»≈»ƒ¿≈
ּכתּובים ‰' ׁשהם ולאֿתעׂשה, עׂשה מצֹות .ְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹ

סֹוף  עד הּׁשמים, מן ּכי ראיתם אּתם ְִִִִִֶֶַַַַָמן
למֹוקׁש. ל יהיה ‰ÌÈËtLnּכי Ïk ˙‡Â. ְְְִִֵֶ¿≈»«ƒ¿»ƒ

ּבפרׁשת  הּנזּכרים הם לפניהם, ׂשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאׁשר
‰ÌÚהּזאת: Ïk ÔÚiÂאיׁש הּוא ּכאילּו . ַֹ«««»»»ְִִ

ֶָאחד:
c‰LÓ ·BzÎiÂ ּדברי ּכל להם ׁשּסּפר אחר . «ƒ¿…∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

ספר  וזהּו ּכתבם. והּמׁשּפטים, הּמצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשם,

‰‰¯הּברית: ˙Áz ÁaÊÓ Ô·iÂ ּבּמקֹום . ְִַ«ƒ∆ƒ¿≈«««»»ַָ
וּיבן, ּומּלת ּתֹורה. מּתן  ּבעת יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעמדּו
ּוׁשּתים  ּכתּוב ּכאילּו אחרת, ּבעבּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמׁשרת

ּבנה: מּצבה ְֵֵֶַָָָעׂשרה
dÈ¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ,הּזקנים ּבני הּבחּורים הם . «ƒ¿«∆«¬≈ְְִִֵֵֵַַַ

מׁשה: עם ׁשּיעלּו BÏBÚ˙הּבחּורים eÏÚiÂ. ֲִִֶֶַַַֹ««¬
הּׁשלמים עם והזּכיר עליו: וזבחּת .ÌÈ¯tוזהּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ»ƒ

היּו: רּבים האֹוכלים ְִִִַָָּכי
eÌc‰ ÈˆÁ ÁwiÂ ּומּלת והּׁשלמים: מהעֹולֹות . «ƒ«¬ƒ«»ְְִִֵַַָָ

˙Bb‡a.הּסהר אּגן ּכמֹו עגּולים. ּכלים . »«»ְֲִִֵַַַַַ
אגא''ן: ערבי ‰Ìcּובלׁשֹון ÈˆÁÂ עֹולה ׁשל . ְֲִָָ«¬ƒ«»ֶָ

ּבאּגנֹות  והּנה לּׁשם. הּמזּבח על זרק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָוהּׁשלמים,
וחציֹו ּבאּגנֹות, חציֹו ׁשּנתן לׁשנים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁש

ּבאּגנֹות: ֵַַָָאחר
fÁwiÂוקּבלּו הּזקנים, ּבאזני קרא ּכאׁשר . «ƒ«ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הּנׁשאר  הּדם חצי לקח אז נפׁשם, ְְֲִִַַַַַָָָָָעל
הּזק  והם העם. על ּכנגד ּוזרקֹו הם ּכי נים, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּדבר  העלם ּבפר ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָּכל
ידיהם, את העדה זקני וסמכ ּו צּבּור, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשל
ּכמֹו הּזריקה, וזאת יׂשראל. ּכל ּכנגד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהם
ּדם  ּוקראּה ּבגדיו. ועל אהרן על ְְְֲַַַַַָָָָָֹוּיז

ְִַהּברית:

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýúðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו ׂשמחת נסּתּכלּו לערּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה,

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ‰Ètq¯.וּתאכל ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב הּׁשעּבּוד,(סוטה ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְְְִִִַַָָָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לבנים לזּכר ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ וחדוה אֹור היה מּׁשּנגאלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«ְְְֲִִֶֶָָָ

מראה ∑ÌˆÚÎe.לפניו  לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות עזראעזראעזראעזרא....."ׁשׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד עזראעזראעזראעזרא....ּבאזהרֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

hÏÚiÂ:צֹור אין ּכי ההר, הזּכיר לא . «««ְִִִֵֶָָֹ
ie‡¯iÂ'ה את ראיתי ּכמֹו נבּואה, ּבמראה . «ƒ¿ְְְְִִֵֶַָָ

לבן. סּפיר ּכי הּגאֹון, אמר ּכּסא. על ִִִֵֵַַַַָָָָיֹוׁשב
והעד, אדֹום. רק ואינּנּו הּסּפיר. לבנת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָראּיתֹו,
ׁשֹונֹות. ּבמּלֹות הּטעם לכּפל הּלׁשֹון מנהג ְְְִִִִַַַַַָֹּכי
מחלב. צחּו מּׁשלג נזיריה זּכּו ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּנה
סּפיר  מּפנינים עצם אדמּו ּכפּול. הּטעם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָוה ּנה
אם  ועֹוד, ּפנינים. ּכמֹו סּפיר והּנה ְְְְְִִִִִִֵַָָּגזרתם.
לֹומר  טעם מה לֹובן, הּוא הּסּפיר ְִִֶַַַַַַַלבנת
ּכי  והּנכֹון, ּכמראה. לֹומר ראּוי היה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּכמע ׂשה,
מּגזרת  מים. חׁשכת ּכמֹו לבנה. מּגזרת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָלבנת

ׁשראה  סּפיר ּכאבן הּסּפיר, לבנת והּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחׁשכה.
ּכּסא: ּדמּות ׁשהּוא הּנבּואה ּבמראֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַָיחזקאל

ËÏ‰¯וטעם ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe לבנת ּתחת . ְַַ¿∆∆«»«ƒ»…«ְִַַַ
ׁשהּוא  הּקרח ּכעין ׁשהּוא הרקיע והּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּסּפיר,
והּנה  יחזקאל. ׁשראה החּיֹות ראׁשי על ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָנטּוי
ּכתּוב  וׁשם יׂשראל. אלהי את וּיראּו ְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹּכתּוב
יׂשראל, אלהי ּתחת ראיתי אׁשר החּיה ְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהיא
ּגם  רקיע. ּתחת היא ּכי קצרה, ּדר ּתפׂש ְִִִִֶֶַַַַַָָָָּכי
הּנכּבד: הּׁשם ּתחת והּכל הּכּסא. ּתחת ְְִִֵֵַַַַַַַַָֹהּוא

`iÈÏÈˆ‡ Ï‡Â הזּכיר ולא ּומאציליה. ּכמֹו . ¿∆¬ƒ≈ְְְֲִִִֵֶָֹ
וטעם  ואביהּוא: נדב עּמהם להכניס ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָזקנים,

B„È ÁÏL ‡Ï.מתּו ולא הּנכּבד הּׁשם ראּו ּכי . …»«»ְְִִֵֵַַָָֹ
וחי. האדם יראני לא ּכי ּבּפסּוק אפרׁש ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאׁשר

ezLiÂעםוט  eÏÎ‡iÂ,מההר ׂשמחים ׁשּירדּו . ְַַ«…¿«ƒ¿ְְִֵֵֶָָָ
וּיׁשּתּו נעריהם, ׁשּזבחּו ׁשלמים זבחי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיאכלּו
טעם  ּכי אמר, הּלוי יהּודה ורּבי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבׂשמחה.
ׁשּנהנּו אףֿעלּֿפי  ׁשּיאכלּו הּוצרכּו ּכי ְְְְֱִִֶֶֶַַַֹֹוּיאכלּו,
ׁשחיה  מׁשה ּבעבּור זה, והזּכיר הּׁשכינה. ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּזיו 
אכילה, ּבלא לילה וארּבעים יֹום ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹארּבעים

זאת: אחרי ּבפרׁשה ְֲֵַַָָָָֹּכּכתּוב
ai¯Ó‡iÂ חכם אמר .ל ׁשאּתן  עד ׁשם וׁשב . «…∆ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהיּו הראׁשֹונים הּלּוחֹות ּכי ּבספרד, ְִִִִֶֶַַָָָָאחד
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(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýúðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו ׂשמחת נסּתּכלּו לערּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה,

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ‰Ètq¯.וּתאכל ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב הּׁשעּבּוד,(סוטה ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְְְִִִַַָָָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לבנים לזּכר ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ וחדוה אֹור היה מּׁשּנגאלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«ְְְֲִִֶֶָָָ

מראה ∑ÌˆÚÎe.לפניו  לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות עזראעזראעזראעזרא....."ׁשׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד עזראעזראעזראעזרא....ּבאזהרֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

hÏÚiÂ:צֹור אין ּכי ההר, הזּכיר לא . «««ְִִִֵֶָָֹ
ie‡¯iÂ'ה את ראיתי ּכמֹו נבּואה, ּבמראה . «ƒ¿ְְְְִִֵֶַָָ

לבן. סּפיר ּכי הּגאֹון, אמר ּכּסא. על ִִִֵֵַַַַָָָָיֹוׁשב
והעד, אדֹום. רק ואינּנּו הּסּפיר. לבנת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָראּיתֹו,
ׁשֹונֹות. ּבמּלֹות הּטעם לכּפל הּלׁשֹון מנהג ְְְִִִִַַַַַָֹּכי
מחלב. צחּו מּׁשלג נזיריה זּכּו ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּנה
סּפיר  מּפנינים עצם אדמּו ּכפּול. הּטעם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָוה ּנה
אם  ועֹוד, ּפנינים. ּכמֹו סּפיר והּנה ְְְְְִִִִִִֵַָָּגזרתם.
לֹומר  טעם מה לֹובן, הּוא הּסּפיר ְִִֶַַַַַַַלבנת
ּכי  והּנכֹון, ּכמראה. לֹומר ראּוי היה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּכמע ׂשה,
מּגזרת  מים. חׁשכת ּכמֹו לבנה. מּגזרת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָלבנת

ׁשראה  סּפיר ּכאבן הּסּפיר, לבנת והּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחׁשכה.
ּכּסא: ּדמּות ׁשהּוא הּנבּואה ּבמראֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַָיחזקאל

ËÏ‰¯וטעם ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe לבנת ּתחת . ְַַ¿∆∆«»«ƒ»…«ְִַַַ
ׁשהּוא  הּקרח ּכעין ׁשהּוא הרקיע והּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּסּפיר,
והּנה  יחזקאל. ׁשראה החּיֹות ראׁשי על ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָנטּוי
ּכתּוב  וׁשם יׂשראל. אלהי את וּיראּו ְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹּכתּוב
יׂשראל, אלהי ּתחת ראיתי אׁשר החּיה ְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהיא
ּגם  רקיע. ּתחת היא ּכי קצרה, ּדר ּתפׂש ְִִִִֶֶַַַַַָָָָּכי
הּנכּבד: הּׁשם ּתחת והּכל הּכּסא. ּתחת ְְִִֵֵַַַַַַַַָֹהּוא

`iÈÏÈˆ‡ Ï‡Â הזּכיר ולא ּומאציליה. ּכמֹו . ¿∆¬ƒ≈ְְְֲִִִֵֶָֹ
וטעם  ואביהּוא: נדב עּמהם להכניס ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָזקנים,

B„È ÁÏL ‡Ï.מתּו ולא הּנכּבד הּׁשם ראּו ּכי . …»«»ְְִִֵֵַַָָֹ
וחי. האדם יראני לא ּכי ּבּפסּוק אפרׁש ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאׁשר

ezLiÂעםוט  eÏÎ‡iÂ,מההר ׂשמחים ׁשּירדּו . ְַַ«…¿«ƒ¿ְְִֵֵֶָָָ
וּיׁשּתּו נעריהם, ׁשּזבחּו ׁשלמים זבחי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיאכלּו
טעם  ּכי אמר, הּלוי יהּודה ורּבי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבׂשמחה.
ׁשּנהנּו אףֿעלּֿפי  ׁשּיאכלּו הּוצרכּו ּכי ְְְְֱִִֶֶֶַַַֹֹוּיאכלּו,
ׁשחיה  מׁשה ּבעבּור זה, והזּכיר הּׁשכינה. ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּזיו 
אכילה, ּבלא לילה וארּבעים יֹום ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹארּבעים

זאת: אחרי ּבפרׁשה ְֲֵַַָָָָֹּכּכתּוב
ai¯Ó‡iÂ חכם אמר .ל ׁשאּתן  עד ׁשם וׁשב . «…∆ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהיּו הראׁשֹונים הּלּוחֹות ּכי ּבספרד, ְִִִִֶֶַַָָָָאחד



mihtynס zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
האלהים", "אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד
ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע

עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא עזראעזראעזראעזרא.....למדנּו, אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶַַָָָָֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
Lbé íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬

:íäìà£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן נכֹונים והתעּכבּו להיֹות ּבּמחנה, העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ריבֹו איׁש לכל היה,∑eÁ¯.לׁשּפט מרים ׁשל יפּנה,ּבנּה ּבן ּכלב ב)ׁשּנאמר:ואביו א הימים את (דברי ּכלב לֹו "וּיּקח ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבסֹוטה  ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד ÌÈ¯·c.אפרת ÏÚ·ŒÈÓ∑ ּדין מי לֹו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּיׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ««¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)úLL ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
:ïðòä CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד עצרת,(יומא (עד חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן ‰ÔÚ.יֹום e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑,הּדּברֹות עׂשרת לֹומר ִַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒְֲִֶֶַַ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה למׁשה,(יומא – הענן" "ויכּסהּו אֹומרים: ויׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
למחנה  הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות, לקּבל מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹו'

ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון עזראעזראעזראעזרא.....ׁשכינה, אבןאבןאבןאבן ְְִִִִָָָָָ

(æé)éðéòì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−
ìàøNé éða:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦§¨¥«

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכמּדת  נבראּו מתּוקנים והּטעם אלהים. ְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָֹמעׂשה 
היּו, אלהים מעׂשה הּׁשנּיים ּגם ּכי ְֱֲִִִִֵַַַָָָֹהארֹון.
הּתּקּון  ּכי ּתּקנם. מׁשה רק הּכל. ּבֹורא ְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא
ּובעבּור  אֹותֹו. לעׂשֹות וּימהר ּכמֹו מעׂשה, ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָנקרא
אבנים, הזּכיר ולא אבן. לּוחֹות ּכתּוב ְְֲִִִֶֶֶָָֹׁשהּוא
ּבעלתי  לֹו, הראיתי והּנה ּבּׁשנּיים. הזּכיר  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹּכאׁשר
וׁשלׁש האבנים. לּוחֹות ׁשני לקחת ְְֲִֵַַָָָָָָָֹההרה
האבן, לּוחֹות ּפרׁש ּכן על ּכי הזּכיר. ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּפעמים 
ּכי  הּגאֹון , אמר מעץ. לא אבן מּמין ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהם
עם  לא האבן, לּוחֹות עם ּדבק ּכתבּתי, ְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
עׂשרת  רק ּכתב לא הּׁשם ּכי והּמצוה. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּתֹורה 
ׁשּבכתב. ּתֹורה הּתֹורה, ּופירּוׁש ְְִִֵֶַַָָָָהּדברים.
נּתנּו הּמצֹות ּכל ּכי ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָוהּמצוה,

ּכתּוב  וכן ּבהר. ׁשעמד ּבּימים ּבסיני, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמׁשה
הּתֹורה  ּכי ּדעּתי, ּולפי עּמדי. עמֹוד ּפה ְְְֲִִִִִַַַָָָֹואּתה
הׁשמנה והּמצוה והחמיׁשי, הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹהּדּבּור

ְִָּדברים:
bi‰LÓ Ì˜iÂ יהֹוׁשע ּכי הּסברא, מּדר . «»»…∆ְְִִֶֶַַָָֻ

ּבתחּתית  וּיׁשב מׁשה, עם יׂשראל מּמחנה  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהל
ּדבר  ידע לא הּנה ּכי מׁשה. רדת עד ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹההר
אכל, מה לׁשאֹול טעם  ואין ׁשּנעׂשה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהעגל
יֹום: יֹום ואכל לּקט לּמחנה, סביב הּמן ְֲִִִֵֶַַַַָָָּכי

ciÌÈ˜f‰ Ï‡Â הּׁשם ׁשראּו הם הּידּועים, . ¿∆«¿≈ƒְִֵֵֶַַָ
‡‰¯Ôהּנכּבד: ‰p‰Â.היה ּבכֹור הּוא ּגם . ְִַָ¿ƒ≈«¬…ְַָָ

ה  ּוׁשניהם ואּולי מהּׁשבעים. והּוא חּור, יה ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכי  ּפרׁשּתי, ּוכבר ׁשּובֹו. עד מׁשה ּתחת ְְִִִֵֶַַַַָָֹידינּו

הּׁשנית: ּבּׁשנה רק ּבא לא ְִִֵַַַָָָֹיתרֹו
ehÏÚiÂ.ÒÎiÂּבּׁשּׁשה הענן  ּכּסה ּוכבר . ««««¿«ְְִִֶָָָָָ

ֶַלחֹודׁש:
fhÔBkLiÂ ּכתּוב ּכן ּכי הּכבֹוד. ׁשכן ּוכבר . «ƒ¿ְִֵַַָָָָ

אל  נּגׁש ּומׁשה ועֹוד, סיני. הר על ה' ְִִֵֶֶֶַַַַַֹוּירד
האלהים. ׁשם אׁשר ‰ÔÚהערפל e‰qÎÈÂ. ֱֲֲִֶֶָָָָֹ«¿«≈∆»»

ראהּו. לא ואדם מׁשה, LÓ‰את Ï‡ ‡¯˜iÂ ְֶֶָָָָֹֹ«ƒ¿»∆…∆
ÈÚÈ·M‰ ÌBia הּגאֹון לׁשאלת צֹור ואין . ««¿ƒƒְְִֵֵֶַַָ

ּכי  עלֹותֹו, ּבתחּלת ההר לראׁש עלה לא ְְֲִִִַָָָָָָֹֹלּמה
ּברׁשּות: אם ּכי לעלֹות יּוכל ְֲִִִַַֹלא

fi‰‡¯Óeּובראׁשֹו ענן. מכּסה ּכּולֹו ההר הּנה . «¿≈ְְִֵֶָָָָֹֻ
ּכאׁש נראה היה הּנכּבד, הּׁשם ׁשּׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכבֹוד

ֶֶאֹוכלת:

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(çé)äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øää½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה עזראעזראעזראעזרא....ענן אבןאבןאבןאבן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçúøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ

àø÷ì íéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ

:øBøc íäìèìBúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²
eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä̈«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−

:Léàéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À

ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«
áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³
:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À

ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçéúéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéíéìLeøé éøNå äãeäé éøN £¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦
:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqäëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áîàëäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈

:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàåáëéððä §¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧
äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íäì àø÷ì (ç.íéiøáòä úBçôMìå íéãáòì(è ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨¨¦§¦¦
,Léà eäéçà éãeäéa."eäéçà éãeäéa Léà" Bîk ¦¦¨¦¦§¦¦¦¨¦

,eäòøì Léà (æé.éøáòä BcáòìíéLôç (é ¦§¥¥§©§¨¦§¦¨§¦
.íðBöøì úëìì íéiLôç,øBøc íëì (æé,øîBìk ¨§¦¦¨¤¤¦§¨¨¤§§©

áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì ,épnî íéiLôç íëúà ïzà¤¥¤§¤¨§¦¦¦¤¦¦§ª§¨¦¤©¤¤
.'åâå,äåòæì.äãøçìeúøk øLà ìâòä (çé §©£¨©£¨¨¨¥¤£¤¨§

ì,íéðL.úéøa éúøBk CøãkíéìBòä (àë ¦§©¦§¤¤§¥§¦¨¦
,íëéìòîíòîLa íëéìòî åéLëò e÷lzñä øLà ¥£¥¤£¤¦§©§©§¨¥£¥¤§¨§¨

dxezd lr `xfr oa`

gi‡·iÂ.¯‰‰ Ï‡ ÏÚiÂ:הּכבֹוד ׁשּׁשם ההר, ראׁש אל הּטעם .¯‰a ‰LÓ È‰ÈÂ אכלּתי לא לחם יֹום, הארּבעים אּלה על וכתּוב ירד. ׁשּלא . «»…«««∆»»ֶֶַַַַָָָָֹ«¿ƒ…∆»»ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לפניו: ּכמֹוהּו נהיה לא ּגדֹול, ּפלא וזה ׁשתיתי. לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּומים



סי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"k ycew zayl inei xeriy

(çé)äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øää½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה עזראעזראעזראעזרא....ענן אבןאבןאבןאבן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù
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דהשתדלות  הכפל14  עוד  לפרש  יש  האמור  ועפ"י 
והוא  הנ"ל,  הלימוד  אופני  ב'  לנגד  הוא  באורייתא, 
ג"כ הלימוד דגירסא, והלימוד דעיון, כי עיון ופלפול 
מצאת,  יגעת  וכמאמר15  עצומה  יגיעה  הוא  בתורה 
שתהיו עמלים בתורה, זהו וידעין אורחהא לאשתדלא 
מילין  דדייק  ופלפול,  עיון  הוא  אורחהא  ידעין  בה, 

דחוכמתא.
בתיבת  הוסיף  מה  ממש,  צדקה  אמר  בצדקה,  וכן 

14( מדייק כפל לשון הזוהר לעיל הערה 1, "אלין דמשתדלי באורייתא" 
)אלו העוסקים בתורה( "וידעין אורחהא לאשתדלא בה" )ויודעים דרכי' 

להשתדל בה(.
15( מגילה ו, ב.

ממש, היינו צדקה סתם הוא שנותן כפי טבע רחמנותו 
מטבעו  יותר  הוא  וממש  הצדקה,  מעשה  ורצונו, 

רחמנותו ורצונו.
וזהו הכפל דתרין גוונין ותרין סטרין, גוונין הוא מראות 
שבגילוי )ועיין במק"מ בריש הקדמת הזהר הקדוש, 

ובבה"ז שם(, וסטרין הוא בהעלם.
התרין גוונין, הוא על לימוד התורה, ונתינת הצדקה 

כפי טבעו ורגילותו ורחמנותו.
והתרין סטרין, הוא על לימוד התורה ונתינת הצדקה 

יותר מטבעו ורגילותו ורחמנותו ורצונו.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד קעח. ראה 
תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן סד.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד טכ
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לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד שבט
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז שבט
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט שבט
פרק כ 

מפרק קמ עד סוף פרק קמד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



סה hay b"k oey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג ראשון יום
פרק כז  ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

.æë ÷øtdrxtd meyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rewy ezeida rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl

zeavrdn xhtidl cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra

epi`y ipgexd eavnn zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd

enk - zeidl jixvy enk

m` ixd - zepeern db`cd

drya eilr dxey zeavrd

`edyk ,'d z` caer `edy

i`cea eilr ,lltzn e` cnel

ixdy ,dpnn xhtidl lczydl

'd zcearl drixtn `id

mbe - dgnya zeidl dkixvd

`ly eilr dxey zeavrd m`

`edyk `l` ,dceard zrya

eilr - miinyb mipipra weqr

onfd df oi`y ,opeazdl

jkl ,oky ,zeavrl mi`znd

.dni`zne dreaw dry zyxcp

miligzn ep`y ,df wxta

zevr ly dxey d`a ,cenll

zeaiqn zraepd zeavrl

:zexg`

dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨
àlà ,úBðBò úâàcî¦§¨©£¤¨
úBåàúå íéòø íéøeäøäî¥¦§¦¨¦§©£
úBìôBpL úBòø̈¤§

,BzáLçîa`ly xg`ne - §©£©§
zeavra o`k xaecn

dry ,lirl xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny
zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgeinzizin`dze`ay m` ik -

:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep dry
Bì úBìôBð íà äpä,zerx zeaygn oze` -úòLa àlL ¦¥¦§¤Ÿ¦§©

,äãBáòä,lltzn e` cnel `edy drya `l -B÷ñò úòa àlà ¨£¨¤¨§¥¨§
àðåb éàäëe õøà Cøãå åé÷ñòaixd ,dnecke -äaøcàef `l - ©£¨¨§¤¤¤¤§©©§¨©§©¨

:jtidl `l` ,aevr zeidl jixv `ed oi`y calaçîNì Bì Lé¥¦§Ÿ©
,B÷ìça- ?dnl jk lke ,ipgexd eavna -Bì úBìôBpL óàL §¤§¤©¤§

BzáLçîa,zerxd zeaygnd -,ïäî Bzòc çéqî àeä,oky - §©£©§©¦©©§¥¤
zebdl jiynn `l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn `ed oi` m`
daygnd mb ,ik - "zepeer zb`c" ly beqa f` llkp df ,oda
epcnl xak ,zepeer zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx mixedxda
,zerxd zeaygndn ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd wxta
dl`k mixedxd ezaygna miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre
helyl gilvn `edy lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae -

- dl` mixedxdaøîàpM äî íi÷ì1íëááì éøçà eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨©£¥§©§¤

,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàåiciÎlr `wec ,ixd - §©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤
`ed - mze` dgec `ede ,dl`k mixedxd ezaygna miltepy jk
`ly ,efk dbixcn ,oky .xen`d weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn
,cala miwicva zkiiy ,mirx mixedxd dligzkln ezaygna elri
epnny mytpa "rx" oi`y
- mirxd mixedxdd erapi
oc epi` ixd xen`d weqtde
ina xacn weqtd .miwicva
mixedxd ezaygna milery
dxezdy `l` - dl`k
eilrn zegcl ,eilr devn
iciÎlre ;mixedxdd z` cin
`ed - df ev rvan `edy
.xen`d "e`l"d z` miiwn

:"`ipz"d oeylaeïéàå§¥
íé÷écöa øaãî áeúkä©¨§©¥§©¦¦
-ñç "íéðBæ" íàø÷ì§¨§¨¦©

,íBìLå:xn`py enk - §¨
mz` xy`"mipef,"mdixg`

,Ba àöBik íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦©¥
óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL¤§¦¦§¥¦

øzäa ïéa ,BzáLçîa- §©£©§¥§¤¥
ote`a md mixedxdd m` mb

,xzid ly,'eëmd m` mbe -
,xeqi` ly mipte`a

Bzòc çéqnLëemze`n - §¤©¦©©§
,mixedxdd,äæ åàì íi÷î§©¥¨¤

."exezz `le" ly -eøîàå§¨§
ì"æø2äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò àìå áLé" : ©©¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨

éøö ïk ìòå ,"äåöîC,eilr -íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì ¦§¨§©¥¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦
.Lnî äNò úåöîxxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ¦§©£¥©¨

.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m` ik - zeavr ea,äaøcàå§©§©¨
úeáöòä,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad -úeqbî àéä ¨©§¦¦©

,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä,ezbixcn z` xikn `l `ed -ìòå ¨©¤¥©¦§§©
ïéà éàcåa íé÷écölL ,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦¤§©¦¦§©©¥

.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBðmiltep ezaygnay xg`ne - §¦¨¤¦§¥§¨¥
;miwicvd enk `ed oi`y lr el dxeg - dl`k mixedxdelà ék¦¦

éàåìäå ,÷écö úâøãnî ãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî äéä̈¨©¦§¤¨§Ÿ¦©§¥©©¦§©§©
úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéärci eli`e - ¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©

didiy i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc z`
- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia"úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©

,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©
,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe,xedxd eze`n -ézLa BúBçãìå §©¦©©§§©§¥¦¤§¦§¦§¥

,íéãé,mda aeygl zevxl `ly -.ìéòì økæpk,a"i wxta - ¨©¦©¦§¨§¥
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hayסו c"k ipy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד שני יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

`l` ,elv` sweza oiicr `ed "ipepia"a zindad ytpd ly rxdy
mixedxda oevxa aeygl ,iehia icil `eal "rx"l ozep epi`y
wfg ic oiicr ,eay "rx"d j` - dyrnae xeaica `ehgl e` ,mirxd
mzegcl eilry ,mirx mixedxd ezaygna zelrdl ick

`ed oi` ,mxa .ezaygnn
,envr lr oec` oiicr
elri `l dligzklny
mirx mixedxd ezaygna
xen` df xac .dl`
mda oi`y ,cala miwicva
mi`a epnny ,llk "rx"

.el` mixedxdäiçc ìëáe§¨§¦¨
eäçãnL äiçãe§¦¨¤©§¥

BzáLçnîaeygl `ly - ¦©£©§
,mdaàøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨

,àzúì àøçà,dhnl "`xg` `xhq"d z` mitek -àúeøòúàáe ¨¢¨§©¨§¦§¨¨
,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìcdhnl zexxerzdd iciÎlr - ¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

dyrp ("`xg` `xhq"d z` zetkl dhnl rityn mc`dy)

,mipeilrd zenlera ,dlrnl zexxerzdàøçà àøèñ àéôkúàå§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
àìéòìc"yxey"d z` ,dlrnly "`xg` `xhq"d z` mitek - ¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d lyøîàpM äî íi÷ì ,øLpk dîöò déaânä3: ©©§¦©©§¨©¤¤§©¥©¤¤¡©
âéìôäL Bîëe ."'ä íàð ,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§¦¨¦§§ª§¤¦§¦
óc] äîeøz úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¨©
çeø úçð ìãâa ,[çë÷§Ÿ¤©©©
ãk Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥©
àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúìz` mitekyk - §©¨
,dhnl "`xg` `xhq"d

,dyecwlàø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷càìéòì àeä-C §ª§¨§¦§¥¨
,àlk ìòjk iciÎlr - ©ª¨

d"awd ly eceak dlrzn
,lkd lràçáMî øéúé̈¦¦§¨¨

,àøçà,xg` gay iciÎlr xy`n xzei -øéúé àc àúe÷lzñàå ¨¢¨§¦§©§¨¨¨¦
.'eëå àlkîzeielrzdd lkn dlrnl `id ef zelrzde - ¦ª¨§

.zexg`d

`ede ,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn

,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenháì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥
,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãàezaygna miltepy jkn - ¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ

jixv mpn` .dl`k mixedxd
,oky ,zvw el ztki` zeidl
llk el ztki` didi `l m`
xacd ,mditlk yic` didie
dlilg eilr ritydl lelr
mixedxda mglidln lecgl
rxi `l"y `l` - mzegcle

eaalc`n,dfn "íà íb©¦
äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

,Bæeilr didi cinze ,mirx mixedxd ezaygna elri cinzy -
ldligzklny ,dbixcn dze`l zelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

"gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbx zqixc mirxd mixedxdl eidi `l
,eall df xacàéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨

.ãéîz àøçà àøèñì.cinz "`xg` `xhq"d z` zetkl -äæ ìòå §¦§¨¨¢¨¨¦§©¤
:áBià øîà,d"awdl -"íéòLø úàøa"4;wxta l`y jk lr - ¨©¦¨¨¨§¨¦

(xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de" :oey`xd

mkg :celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl ,dlrnl mifixknyk -
,ryx e` wicv didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg e` xeab ,yth e`
ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d
`l :xacd xaqei xen`l
mi`xapy dl`k lr xaecn
miizin` miryxk dligzkl
`xa d"awd `l` ,cizrl
oaenay ,dl`k miyp`
avna mix`yp md miieqn
md dl`e ,miryxl dnec
miltep cinzy "mipepia"d
,dxiar ixedxd mzaygna
z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa enk
.`xg` `xhqd z` zetkl ,"`xg` `xhq `itkz`" ly dceard

:"`ipz"d oeylaeàìå,dligzkl mi`xap mdy -íéòLø eéäiL §Ÿ¤¦§§¨¦
,íBìLå ñç úîàae` xeaica e` ,daygna ynn `ehgle - ¤¡¤©§¨

,dyrnaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5 ¤¨¤©¦©£¥¤§©£¥¨§¨¦
,ãáì íøeäøäå ízáLçîaixedxd zelrl elkei mzaygnay - §©£©§¨§¦§¨§©

,miryx lv` dfy enk dxiarçéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå§¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שכ"ק  משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א הרשעים"ÚÓÎ˘‰אדמו"ר
ÂÈ‡" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מה"רע"ÚÓ˘‰כפי לגמרי מופרש הוא "

לשון  זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק,
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר
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משום 2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
אי-ההצלחה  על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה
שבתפילה  התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין -
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שבט  כ"ח שישי יום
פרק כט  ,70 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êà èë ÷øô,el 'nr cr.íé÷éãöá

ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa,ieb -éãk Bnò øaãîe çéNîe ,òLø §©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©§©¥¦§¥
,Bìaìáìza el rixtdle -iebd ly ezrca did `lel .ezlit §©§§

zniiw - znieqn dl`y eze` le`yl wx `l` ,icedid z` lalal
.ezlitza elalaln wiqti `ede ,ezl`y lr el zeprl ,dvrd f`

ly ezpeeky xg`n ,j`
z` lalal `id ryxd
lirez `l ,ezlitz

,ez` zepiiczddúàfL¤Ÿ
,éàcåa Búöòdvrd - £¨§©©

,`id ,lltznl daehdàlL¤Ÿ
,òø ãòå áBhî Bì áéLäì§¨¦¦§©¨
aehn ryxl zeprl `ly -

,rx crBîöò úBNòìå§©£©§
íi÷ìe ,òîLé àì Løçk§¥¥Ÿ¦§©§©¥

áeúkM äî3ïòz ìà" : ©¤¨©©©
äåLz ït ,Bzìeàk ìéñk§¦§¦©§¤¦§¤

Ck ."äzà íb Bì- ©¨¨¨
zeaygn egena zeltepyk

,zexfäîeàî áéLé ìà©¨¦§¨
ãâð äðòîe äðòè íeLå§©£¨©£¤¤¤

,äøæ äáLçnäqpki l` - ©©£¨¨¨¨
,dxfd daygnd z` gvpl cvik mixedxde zeaygnle gekie meyl

;ïk íb ìeðúî ¯ ìeðî íò ÷aàúnä ékllk wqrzi l` ,okle - ¦©¦§©¥¦§ª¨¦§©¥©¥
,dxfd daygnd mròîBL àìå òãBé àìk Bîöò äNòé ÷ø©©£¤©§§Ÿ¥©§Ÿ¥©

éñBéå ,Bzòcî íøéñéå ,Bì eìôpL íéøeäøää.Búðek çëa õîà ó ©¦§¦¤¨§¦¦¥¦©§§¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨

.ezlitza -íøéñäì Bì äL÷é íàå,zexfd zeaygnd z` - §¦¦§¤©£¦¨
BLôð ìétLé éæà ¯ ä÷æça ãàî Bzòc íéãøBhL éðtî ,Bzòcî¦©§¦§¥¤§¦©§§Ÿ§¨§¨£©©§¦©§

,BzáLçîa Cøaúé Bì ïpçúéå 'äìirhwa f` wqer `ed m` - ©§¦§©¥¦§¨¥§©£©§
ezaygna lltzi `l` ,xeaica mda wiqtdl xeq`y dlitzd

,z"iydlåéìò íçøì§©¥¨¨
íçøk ,íéaøîä åéîçøa§©£¨©§ª¦§©¥
íéëLîpä íéða ìò áà̈©¨¦©¦§¨¦
ìò 'ä íçøé äëëå ,Bçnî¦Ÿ§¨¨§©¥©
Bzàî úëLîpä BLôð©§©¦§¤¤¥¦
íén"î dìéväì ,Cøaúé¦§¨¥§©¦¨¦©¦

,"íéðBãfäzeaygndn - ©¥¦
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okle ,dybxdÎxa epi`e mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh -

xe` z` helwl lbeqn `ed oi`

lr ritydl lretd "lky"d

'd zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile

éøö úçà ãBò Càì CúéL ©©©¨¦¨¦
úBöò,zevr ytgl - ¥

,íéðBðéaä úBLôða- §©§©¥¦
mdy dl` zeytpa

"ipepia"d zbixcnaøLà£¤
Lé íéaø íézòå íéîòôì¦§¨¦§¦¦©¦¥
äNòpL álä íeèîè íäì,ald -Baì çzôì ìBëé àìå ,ïáàk ¨¤¦§©¥¤©£¤§¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ©¦

älôz Bæ álaL äãBáòì ïôà íeLa1,zxeza miyxtny itk - §Ÿ¤©£¨¤©¥§¦¨
dcear `id dlitzdy ,`id dpeekd ,zeciqgdjezaaldmre;ald
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Lc÷ì ,øöiä íò íçläì§¦¨¥¦©¥¤§©¥
éðtî ,Bì øzna Bîöò©§©ª¨¦§¥

.BaìaL úeãákitk - §¥¤§¦
wlg ,e"k wxta epcnly
`l :mixzend mixaca envr z` ycwl `ed ,"ipepia"d ly ezcearn
- lek`ln rpnidl :enk ,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl
lr - dngln ly jxca `a df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk
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eizee`z z` wtqi mc`dy dvexy rxd xvid mr mgldl mc`d
`ed oi` - zecake mehnh ly avna `vnp aldyke .xac lka

.rxd xvid mr ef dngln ldpl lbeqnäöeòéä äöò àéä úàæå§Ÿ¦¥¨©§¨
LBãwä øäfa2,ïãò ïâa àúáéúî áø øîàc ,y`x xn`y - ©Ÿ©©¨§¨©©§¦§¨§©¥¤

,ocr oba daiyidàòà"¨¨
¯ àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨

,'eë déì ïéLháîur lea - §©§¦¥
- ea zfge` y`d oi`y
ea mikn ,eze` miyhan
.zekizgl eze` micixtne
oi`y ur lea wilcdl ick
on oi` - ea zfg`p y`d
dwfg y` siqedl jxevd
z` oikdl xyt` `l` ,xzei
,ea helyz y`dy urd
micixtny iciÎlr - z`fe
zephw zekizgl eze`
jiynn - mb jk .zewce

:"xdef"a÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦
¯ àúîLðã àøBäð déa¥§¨§¦§¨¨

."'eë déì ïéLháîseb - §©§¦¥
xe`de y`d ea hlwp `ly
miyhan - dnypd ly
"xdef"d miiqn - f` .eze`
zhilwl ie`x sebd dyrp
xe`) "`znypc `xedp"

.(dnypdàøBäð" Leøt¥§¨
,"àúîLðcepi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp" zernyn - §¦§¨¨
,(seba xi`nìò ìLîì Ck ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©

.óebaL úeéøîç,oky -helyl ,dnypd ly "lky"d lr ¨§¦¤©
xe` oi` (eppipra) ocic oecipa eli`e .dkkfle sebd zeixnega

.zeixnegd lr mirityn lkyde dnypdïðBaúîe ïéánL óàå§©¤¥¦¦§¥
'ä úlãâa BìëNa,melk el xqg `l "zeppeazd"a :xnelk - §¦§¦§ª©

,z`f lkaeñtúð BðéàCk ìk Bçîa ÷aãðådpi` ef dpad - ¥¦§¨§¦§¨§Ÿ¨¨
,egena jk lk zwacpe zqtzp,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥

,z`fe -.ïúeqâå ïúeéøîç úîçîalde gend ly -3.äaqäå ¥£©¨§¦¨§©¨§©¦¨
,jkl -úMã÷ øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©§ª©

,úéäìàä Nôðddiabn ,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpd - ¤¤¨¡Ÿ¦
,ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z`

.døBà äëéLçîe úøzñîeytpd ly dyecwd xe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨
yxcp `l ,urd leaa zfg`p y`d oi`yk ,lynay myk .ziwl`d

zekizgl urd lea z` micixtn `l` ,y` xzei siqedl `wec
zyxcp `l ,lynpa mb jk - wlcidl zelbeqn dpiidzy ,zephw
z` xeayl yi `l` ,'d zlecba xzei dwenre dlecb zeppeazd
xe` z` ekeza helwl ie`x didi mc`dy ick ,dtilwd zeixneg
ytpd ly dyecwd

.ziwl`dúàæìå,okle - §¨Ÿ
éøödìétLäìe dLháì C ¨¦§©§¨§©§¦¨

íézò òa÷ì eðéäc ,øôòì§¨¨§©§¦§Ÿ©¦¦
,Bîöò ìétLäìzeyrl - §©§¦©§

lr erityiy "zepeayg"
,ezltydäæáð" úBéäì¦§¦§¤

"ñàîð åéðéòa4,áeúkk §¥¨¦§¨©¨
çeø" ¯ "øaLð áì"å§¥¦§¨©

"äøaLð5àøèqä àéä , ¦§¨¨¦©¦§¨
,àøçàdltydd iciÎlr - ¨¢¨

`xhq"d gex zxayp
,"`xg`íãàä àéä àéäL¤¦¦¨¨¨

,íéðBðéáa Bîöòytpd - ©§§¥¦
`id ,dtilwd ly zindad
dl`a envr mc`d
zbixcn `id mzbixcny

,"ipepia"dúéðeiçä LôpL¤¤¤©¦¦
àéä ,óebä äiçîä©§©¨©¦
,Baìa dzãìBúë dt÷úa§¨§¨§©§¨§¦

,"ipepia"d ly -àöîð¦§¨
àéä àéäony ytpd - ¦¦

,dtilwd.Bîöò íãàä- ¨¨¨©§
`xhq"d z` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke ."ipepia"a

."`xg`øîàð BaL úéäìàä Lôð ìòå6éa zúpL äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨¤¨©¨¦
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè-ia,`wec ,ììkî,o`kn - §¨¦¤¨©¨¦©§¨¦§¨

,äøBähä äîLpä epðéà Bîöò íãàäLdid `l f` ,ixdy - ¤¨¨¨©§¥¤©§¨¨©§¨
z`f mixne` ,"ia zzpy" xne` mc`dy drya ."ia zzpy" xne`
zernyn .xnel lekiy mc` eppi` envrlyk sebd ik ,etebe eytp
,sebd z` dignd zindad ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd

zzpy" ziwl`d ytpd lr zxne` `ide"ia.,íé÷écöa íà ék¦¦§©¦¦
;envr mc`d - zindad ytpd oi` ,mda -,Côäì àeä íäaL¤¨¤§¥¤

,íãàä àeä ¯ úéäìàä Lôð àéäL äøBähä äîLpL,oky - ¤§¨¨©§¨¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¨¨¨
ytpdn ig sebd mb ,cala ziwl`d ytpdn d`a mzeig lk

,ziwl`dàø÷ð íôeâå7,"íãà øNa".envr mc`l lth - §¨¦§¨§©¨¨
åéãéîìúì ï÷fä ìlä øîàîëe8øîBà äéä ,ìëàì CìBä äéäLk , §©£©¦¥©¨¥§©§¦¨§¤¨¨¥¤¡Ÿ¨¨¥

ék ,Bôeb àeä ¯ äiðòå äáeìòä íò ãñç ìîâì CìBä àeäL- ¤¥¦§Ÿ¤¤¦¨£¨©£¦¨¦
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øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä

àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ
àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá

øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë
ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùáììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì
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א.2. קסח, ג מסיים,3.חלק הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
שגם  הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת
ומדות  ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן ֿ כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח
ההכרח  מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל ˘ËÈÏ"‡:לומר, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ לא למה "א"כ
הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר
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המשך ביאור למג' שבת ליום שלישי עמ' ב



עה היום יום . . . 

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די רביצין 
זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון זיך 
און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא וועט 

זיין אשת חיל עטרת בעלה.

ֲעִלי[  י ]=ּבַ ּלִ ים: "ׁשֶ ה ָנׁשִ ִנית אֹוֶמֶרת ְלַכּמָ יַצד ָהַרּבָ ֵקן ּכֵ ַמע ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ן ְוׁשָ ּמֵ ָיְצאֹו ֵמַחְדרֹו, ִהְזּדַ ַעם, ּבְ ּפַ
אֹוֵמר".

ַעל  ְוָנַפל  הּוא!  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ָאנּו  ִמְצֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְך,  ּלָ ׁשֶ ֲאִני  ַאַחת  ִמְצָוה  ְגָלל  ּבִ י:  ָהַרּבִ ָאַמר   –
ֵדי ָלֵצאת ֵמַעְצמֹו ְוִלְראֹות  ֵבקּות' ָאַמר: "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה" – ּכְ ִהְתעֹוְררֹו ֵמַה'ּדְ ֵבקּות. ּבְ ּלֹו ּדְ ֶלת, ּכֻ ְמזּוַזת ַהּדֶ
דֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות[,  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן גטליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווָארען 
א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

ֵמי רּום, ֱהִייֶתם  ְ ּשׁ ָתם ּבִ ים ּוְפֻעּלָ ִהּלִ סּוֵקי ּתְ ל ּפְ ַמח ֶצֶדק" – ּכָֹחם ׁשֶ ם – ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִאּלּו ְיַדְעּתֶ
ִלי  ּבְ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי  ּבְ ִחּצֹות, ְועֹוִלים  ל ַהּמְ ּכָ ים ׁשֹוְבִרים  ִהּלִ ּתְ ְזמֹוֵרי  ּמִ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ָכל ֵעת.  ּבְ אֹוְמִרים אֹוָתם 

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

             

       
          

        
        

          
         
         

         
       

           
  

       
        

       
       

        
    

           
      

        
       

           

        
         

            
          
           

          
       

       
      
       

          
      

        
     

         
          

         
            

       
        

   

























































































היום יום . . . עו

ַעד   – ִני  ׁשֵ יֹום  ִני",  "ׁשֵ ַעד   – ִראׁשֹון  )יֹום  "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ׁש  ֻחּמָ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד 
יד. ֶזה  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט 
דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז 
הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון 

דער הגבלה פון מקום וזמן.

ְוַהחּוט  ַעְצָמם,  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֲחִסיִדים  ר  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ַהחּוט  ַהֲחִסידּות,  ֲעבֹוַדת  ּבַ ים  ַהַחּיִ רּוַח  ִהיא  ַאֲהָבה 
ד  ם ִמּצַ ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ר", ְוֵהן ּבְ ֶדֶרְך "אֹור ָיׁשָ י. ֵהן ּבְ י ִעם ֲחִסיִדים ַוֲחִסיִדים ִעם ָהַרּבִ ר ַרּבִ ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ָהַרּבִ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

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

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ל  ּכָ ם, ׁשֶ ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ּדָ

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

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

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

הּוא  ְרֶאה – ׂשֹוַנֲאָך – ׁשֶ הּוא ַהּגּוף, ּתִ ָך ׁשֶ ּלְ ַהֹחֶמר ׁשֶ ִעּיּון טֹוב ּבְ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י ִתְרֶאה ֲחמֹור –  ּכִ
ַתן  ּנָ ׁשֶ  – אֹו  ַמּשָׂ ַחת  ּתַ רֹוֵבץ   – הּוא  ׁשֶ ְרֶאה,  ּתִ ְועֹוד  ְורּוָחִנּיּות.  ֶלֱאלֹקּות  ֲעַגַעת  ְתּגַ ַהּמִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ׂשֹוֵנא 
ְלָבְבָך –  ִקּיּוָמם. ְואּוַלי ַיֲעֶלה ּבִ ל ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַהּגּוף ִמְתַעּצֵ ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
זֹו  ה לֹא ּבְ ּבֹר ֶאת ַהָחְמִרּיּות, ִהּנֵ ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ם ׁשְ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו – ׁשֶ

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ֲעזֹוב ִעמֹו – ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף ּוְלַזּכְ י ִאם – ָעזֹוב ּתַ ּכֹן אֹור ַהּתֹוָרה, ּכִ ֶרְך ִיׁשְ ַהּדֶ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, פותח 
הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה שכל עצמי.

ַאֲהָבה  ה  ּוְמַגּלֶ ב  ַהּלֵ ּפֹוֵתַח  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ֵייָנּה  הּוא  ׁש  ֻחּמָ ַעל  "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ַעם:  ּפַ ָאַמר  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  שבט כ"ג ראשון יום בבני־נח  אישות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰úLà ìò áiç çð-ïa ïéà¥¤Ÿ©©¨©¥¤
,äñøàî ìáà ;dìòáì äìòápL øçà dkøãk äéìò àBáiL ãò ,Bøáç£¥©¤¨¨¤¨§©§¨©©¤¦§£¨§©§¨£¨§Ÿ̈¨

.äéìò ïéáiç ïéà Z äìòáð àìå ätçì äñðëpL Bà¤¦§§¨§ª¨§Ÿ¦§£¨¥©¨¦¨¤¨
ברמב"ם אישות)מבואר הל' אדם (בריש היה תורה מתן "קודם :

לתוך  מכניסה אותה לישא והיא הוא רצה אם - בשוק אשה פוגע
שניתנה  כיון לאשה. לו ותהיה עצמו לבין בינו ובועלה ביתו
אותה  יקנה אשה לישא האיש ירצה שאם ישראל, נצטוו תורה
איש  יקח 'כי שנאמר: לאשה לו תהיה ואח"כ עדים בפני תחלה
וכיון  ... אירוסין או קידושין הנקראין הן אלו וליקוחין .'...
נכנסה  ולא נבעלה שלא אע"פ מקודשת, ונעשית האשה שנקנית
גט". צריכה לגרש רצה ואם איש... אשת היא הרי בעלה, לבית
מתןֿתורה  לפני כמו הוא כיום גם אישות גדר בניֿנח ואצל
כמבואר  אלא קנין, ידי על איש' 'אשת נעשית האשה שאין

משנה' שם)ב'מגיד אישות אשתו (הל' הויא בעלמא בייחוד "לגויים :
גוי  שחבירו איש, אשת לה הויא אישות לשם עליה שבא וכיון

ומלחמותיהן מלכים מהלכות ט' פרק כנזכר עליה ".(ה"ז)חייב
לבאר: ויש

ליצור  אפשר אי כיום, גם בניֿנח ואצל תורה, מתן קודם
אלא  עלֿזה נצטוו שלא בגלל רק לא קידושין, ידי על אישות
כי  'אישות'. של מושג קיים לא תורני ציווי שללא מפני (גם)
כחפץ  לבעל קנויה שהאשה פירושו אין איש' 'אשת המושג

הפסוק כלשון יחד, חיים והאשה שהאיש אלא ב,הנקנה (בראשית

שיש כד) לומר מקום אין התורה ציווי וללא באשתו", "ודבק
כאשר  איש' 'אשת שם האשה על להחיל שבכוחם 'ליקוחין'
והתורה  בעלה". לבית נכנסה לא ו(אפילו) נבעלה "לא עדיין
עצם  גם אלא תחלה, האשה את לקדש החיוב את רק לא חידשה

התורה. בציווי רק היא אשה לקנות האפשרות
התורה  של הקנינים מדרכי באחד אשה הקונה בןֿנח כן, ואם

עשה לא – אירוסין לפני melkלשם כמו פנויה עדיין והיא
עד... חבירו אשת על חייב נח בן "אין ולכן ממש, הקנין מעשה
ולא  לחופה שנכנסה או מאורסה אבל לבעלה, שנבעלה אחר

עליה". חייבין אין נבעלה
(243 'nr l ;31 'nr h"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום האחרון  ומשיח הראשון משיח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ba ïéîàî BðéàL éî ìë̈¦¤¥©£¦
... eðaø äLîáe äøBza ...øôBë àeä ..Búàéáì äkçî BðéàL éî Bà¦¤¥§©¤§¦¨¥©¨§¤©¥
ïBLàøä çéLna :íéçéLnä éðLa àað íLå ,øîàð íòìa úLøôa óà©§¨¨©¦§¨¤¡©§¨¦¨¦§¥©§¦¦©¨¦©¨¦

.åéðaî ãîBòL ïBøçàä çéLnáe ... ãåã àeäL¤¨¦©¨¦©¨©£¤¥¦¨¨
שיבנה  המשיח לביאת התורה מן ראיות מביא הרמב"ם
שאינו  או בו מאמין שאינו ו"מי ישראל נדחי ויקבץ המקדש
ומאריך  מפרט מדוע להבין: ויש בתורה". כופר לביאתו... מחכה
וההלכה  הלכות ספר הוא והרי משיחים, שני שיש בכך הרמב"ם
הידיעה  מוסיפה ומה המשיח, לביאת ולחכות להאמין היא

דוד"? הוא הראשון ש"משיח
והביאור:

ענינו  ידיעת היא לבואו והציפיה במשיח האמונה בכלל
המשיח  "המלך ההלכה: בתחילת הרמב"ם כתב ולכן ופעולותיו,
ומקבץ  מקדש ובונה ... לישנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד
ככל  מקודם... כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל. נדחי
הגדרת  אלא דברים סיפור זה אין כי בתורה", האמורה מצוותן

שהיו  החסרונות והשלמת לתיקון שיביא כמי משיח, של מהותו
היינו  בשלמות, התורה לקיום וחזרה בגלות, ישראל לעם

בתורה". האמורה מצוותן "ככל ויובלות שמיטין קרבנות,
הלוחם  מלך להיות צריך בשלמות התורה את לקיים וכדי

בית  את ובונה ה' שכבש מלחמות דוד בימי שהיה כפי הבחירה,
המקדש. בית את לבנות והתחיל הארץ את

בשני  נבא "שם בלעם מפרשת ראיה הרמב"ם מביא ולזה
מיד  ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,
ישראל", את שמושיע מבניו שיעמוד האחרון ובמשיח צריהם,

הוא משיח של שענינו למדים מכאן cecכי zekln xifgdl
dpyeil שיבנה הראשון', כ'משיח יהיה האחרון' ו'משיח ,

ויגאל  העולם על שישלוט ומאחר ישראל. נדחי ויקבץ המקדש
בשלימות, יהיה התורה קיום מלכויות, משעבוד ישראל את
יהיה  "ולא בתורה לעסוק פנויים ישראל יהיו מכך וכתוצאה

הבא" העולם לחיי שיזכו כדי ומבטל, נוגש ה"ד)להם פי"ב .(להלן
(271 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום פה  שבעל התורה כתיבת

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰àì ,LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦Ÿ¤©¥§©©¥©¨Ÿ
ìk ...àlà ät ìòaL äøBúa íéaøa BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤¤¨¨
Bîk äéúBëìäîe äøBzä øeàaî ,Bçk éôk Bîöòì áúBk ãçàå ãçà¤¨§¤¨¥§©§§¦Ÿ¦¥©¨¥¦§¤¨§

.òîML¤¨©
פה  שבעל התורה שנכתבה לפני שגם כאן מחדש הרמב"ם
ששמע. השמועות את לזיכרון לעצמו כותב אדם כל היה
רשאי  אתה אי פה שבעל "דברים הרי ביאור: צריך ולכאורה
תשתכח  שלא כדי לכותבה התירו יותר (מאוחר בכתב" לאומרם

מדבר  הרמב"ם כאן אך לה'", לעשות "עת מדין מישראל, תורה
האיסור)? התרת קודם

לכתוב  רק הוא האיסור הרמב"ם שלדעת מכך נראה אלא
איסור. בזה אין לעצמו כשכותב אך לאחרים, ללמד כדי ולהפיץ

יד)והנצי"ב ל, דברים דבר בלבד (העמק זו שלא ומחדש מוסיף
המלך שלמה כדברי בדבר, מצוה יש אלא איסור כאן (בסוף שאין

קהלת) שעל ספר היינו קץ", אין הרבה ספרים עשות הזהר "בני :
חידוש. כל לעצמם לכתוב להזהר חכמים תלמידי
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ה'תשע"ג  שבט כ"ג ראשון יום בבני־נח  אישות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰úLà ìò áiç çð-ïa ïéà¥¤Ÿ©©¨©¥¤
,äñøàî ìáà ;dìòáì äìòápL øçà dkøãk äéìò àBáiL ãò ,Bøáç£¥©¤¨¨¤¨§©§¨©©¤¦§£¨§©§¨£¨§Ÿ̈¨

.äéìò ïéáiç ïéà Z äìòáð àìå ätçì äñðëpL Bà¤¦§§¨§ª¨§Ÿ¦§£¨¥©¨¦¨¤¨
ברמב"ם אישות)מבואר הל' אדם (בריש היה תורה מתן "קודם :

לתוך  מכניסה אותה לישא והיא הוא רצה אם - בשוק אשה פוגע
שניתנה  כיון לאשה. לו ותהיה עצמו לבין בינו ובועלה ביתו
אותה  יקנה אשה לישא האיש ירצה שאם ישראל, נצטוו תורה
איש  יקח 'כי שנאמר: לאשה לו תהיה ואח"כ עדים בפני תחלה
וכיון  ... אירוסין או קידושין הנקראין הן אלו וליקוחין .'...
נכנסה  ולא נבעלה שלא אע"פ מקודשת, ונעשית האשה שנקנית
גט". צריכה לגרש רצה ואם איש... אשת היא הרי בעלה, לבית
מתןֿתורה  לפני כמו הוא כיום גם אישות גדר בניֿנח ואצל
כמבואר  אלא קנין, ידי על איש' 'אשת נעשית האשה שאין

משנה' שם)ב'מגיד אישות אשתו (הל' הויא בעלמא בייחוד "לגויים :
גוי  שחבירו איש, אשת לה הויא אישות לשם עליה שבא וכיון

ומלחמותיהן מלכים מהלכות ט' פרק כנזכר עליה ".(ה"ז)חייב
לבאר: ויש

ליצור  אפשר אי כיום, גם בניֿנח ואצל תורה, מתן קודם
אלא  עלֿזה נצטוו שלא בגלל רק לא קידושין, ידי על אישות
כי  'אישות'. של מושג קיים לא תורני ציווי שללא מפני (גם)
כחפץ  לבעל קנויה שהאשה פירושו אין איש' 'אשת המושג

הפסוק כלשון יחד, חיים והאשה שהאיש אלא ב,הנקנה (בראשית

שיש כד) לומר מקום אין התורה ציווי וללא באשתו", "ודבק
כאשר  איש' 'אשת שם האשה על להחיל שבכוחם 'ליקוחין'
והתורה  בעלה". לבית נכנסה לא ו(אפילו) נבעלה "לא עדיין
עצם  גם אלא תחלה, האשה את לקדש החיוב את רק לא חידשה

התורה. בציווי רק היא אשה לקנות האפשרות
התורה  של הקנינים מדרכי באחד אשה הקונה בןֿנח כן, ואם

עשה לא – אירוסין לפני melkלשם כמו פנויה עדיין והיא
עד... חבירו אשת על חייב נח בן "אין ולכן ממש, הקנין מעשה
ולא  לחופה שנכנסה או מאורסה אבל לבעלה, שנבעלה אחר

עליה". חייבין אין נבעלה
(243 'nr l ;31 'nr h"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום האחרון  ומשיח הראשון משיח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ba ïéîàî BðéàL éî ìë̈¦¤¥©£¦
... eðaø äLîáe äøBza ...øôBë àeä ..Búàéáì äkçî BðéàL éî Bà¦¤¥§©¤§¦¨¥©¨§¤©¥
ïBLàøä çéLna :íéçéLnä éðLa àað íLå ,øîàð íòìa úLøôa óà©§¨¨©¦§¨¤¡©§¨¦¨¦§¥©§¦¦©¨¦©¨¦

.åéðaî ãîBòL ïBøçàä çéLnáe ... ãåã àeäL¤¨¦©¨¦©¨©£¤¥¦¨¨
שיבנה  המשיח לביאת התורה מן ראיות מביא הרמב"ם
שאינו  או בו מאמין שאינו ו"מי ישראל נדחי ויקבץ המקדש
ומאריך  מפרט מדוע להבין: ויש בתורה". כופר לביאתו... מחכה
וההלכה  הלכות ספר הוא והרי משיחים, שני שיש בכך הרמב"ם
הידיעה  מוסיפה ומה המשיח, לביאת ולחכות להאמין היא

דוד"? הוא הראשון ש"משיח
והביאור:

ענינו  ידיעת היא לבואו והציפיה במשיח האמונה בכלל
המשיח  "המלך ההלכה: בתחילת הרמב"ם כתב ולכן ופעולותיו,
ומקבץ  מקדש ובונה ... לישנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד
ככל  מקודם... כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל. נדחי
הגדרת  אלא דברים סיפור זה אין כי בתורה", האמורה מצוותן

שהיו  החסרונות והשלמת לתיקון שיביא כמי משיח, של מהותו
היינו  בשלמות, התורה לקיום וחזרה בגלות, ישראל לעם

בתורה". האמורה מצוותן "ככל ויובלות שמיטין קרבנות,
הלוחם  מלך להיות צריך בשלמות התורה את לקיים וכדי

בית  את ובונה ה' שכבש מלחמות דוד בימי שהיה כפי הבחירה,
המקדש. בית את לבנות והתחיל הארץ את

בשני  נבא "שם בלעם מפרשת ראיה הרמב"ם מביא ולזה
מיד  ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,
ישראל", את שמושיע מבניו שיעמוד האחרון ובמשיח צריהם,

הוא משיח של שענינו למדים מכאן cecכי zekln xifgdl
dpyeil שיבנה הראשון', כ'משיח יהיה האחרון' ו'משיח ,

ויגאל  העולם על שישלוט ומאחר ישראל. נדחי ויקבץ המקדש
בשלימות, יהיה התורה קיום מלכויות, משעבוד ישראל את
יהיה  "ולא בתורה לעסוק פנויים ישראל יהיו מכך וכתוצאה

הבא" העולם לחיי שיזכו כדי ומבטל, נוגש ה"ד)להם פי"ב .(להלן
(271 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום פה  שבעל התורה כתיבת

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰àì ,LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦Ÿ¤©¥§©©¥©¨Ÿ
ìk ...àlà ät ìòaL äøBúa íéaøa BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤¤¨¨
Bîk äéúBëìäîe äøBzä øeàaî ,Bçk éôk Bîöòì áúBk ãçàå ãçà¤¨§¤¨¥§©§§¦Ÿ¦¥©¨¥¦§¤¨§

.òîML¤¨©
פה  שבעל התורה שנכתבה לפני שגם כאן מחדש הרמב"ם
ששמע. השמועות את לזיכרון לעצמו כותב אדם כל היה
רשאי  אתה אי פה שבעל "דברים הרי ביאור: צריך ולכאורה
תשתכח  שלא כדי לכותבה התירו יותר (מאוחר בכתב" לאומרם

מדבר  הרמב"ם כאן אך לה'", לעשות "עת מדין מישראל, תורה
האיסור)? התרת קודם

לכתוב  רק הוא האיסור הרמב"ם שלדעת מכך נראה אלא
איסור. בזה אין לעצמו כשכותב אך לאחרים, ללמד כדי ולהפיץ

יד)והנצי"ב ל, דברים דבר בלבד (העמק זו שלא ומחדש מוסיף
המלך שלמה כדברי בדבר, מצוה יש אלא איסור כאן (בסוף שאין

קהלת) שעל ספר היינו קץ", אין הרבה ספרים עשות הזהר "בני :
חידוש. כל לעצמם לכתוב להזהר חכמים תלמידי
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התירו  לא (ולכן מצויה היתה לא השכחה ההם שבימים ואף
שעל  בכתיבה מעלה יש לאחרים), לימוד לצורך הכתיבה את
... חידושים לתוספת ועד הענינים, בהבנת יותר "ניתוסף ידה

במוחש" ע'כנראה ח"ב תנש"א מנחם 58)(תורת הע' 104.
לאומרם  רשאי אתה אי פה שבעל ש'דברים הדין את והנה,
מתרגם  שה"מתורגמן התורה קריאת בדיני הרמב"ם הביא בכתב'

הדברים" ענין שיבינו כדי בתורה קורא שהקורא מה (הל'לעם

ה"י) פי"ב על (בהי"א)וכתבתפילה אלא הכתב מתוך יתרגם  "ולא :
לאומרם  שאסור פה שבעל דברים בכלל הוא התרגום כי פה",

התורה  קריאת לגבי  זה דין הביא מדוע ביאור: וצריך בכתב.
תורה? לימוד בכל הדין כך והלוא בציבור,

מובן: הדבר האמור ולפי
אחד  כל אך לרבים, בלימוד רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת
פה  שבעל תורה וללמוד לעצמו פה שבעל דברים לכתוב רשאי
כי  בציבור, התורה קריאת בדיני זה דין הביא ולכן הכתב, מתוך
שבעל  ש'דברים הדין עליו חל לרבים, תורה לימוד שהוא מאחר

בכתב' לאומרם רשאי אתה אי ב)פה ל, או"ח יעבץ .(משנת

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום לירושלמי  בבלי תלמוד בין

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰õøàa éîìLeøéä ãeîìzä øaç ïðçBé éaøå§©¦¨¨¦¥©©§©§©§¦§¤¤
.øòðL õøàa iìáaä ãeîìzä øaçL àeä éLà áø ..ìàøNé¦§¨¥©¨¥¤¦¥©©§©©§¦§¤¤¦§¨

בבבל, או ישראל בארץ התלמודים, שני נכתבו שבו המקום
גדול  הבדל ביניהם יש שכידוע שלהם הלימוד סגנון על השפיע

והנסמן (מאמ  פי"א, תש"ח רבא אמר ד"ה :שם)ר
אריכות  ללא עצמן, ההלכות את מכיל ירושלמי תלמוד
במסקנתה. שהיא כפי ההלכה אלא שבהלכה השקלאֿוטריא
בלי  פסוקות "הלכות של באופן היה ישראל בארץ הלימוד שכן,
מתאפיין  בבלי תלמוד זאת לעומת כך"; כל וארוך עמוק פלפול
בני  כי ותשובות, ושאלות פלפולים המכילים ארוכים בדיונים
ותירוצים  קושיות ברוב בפלפול דוקא היה עסקיהם "עיקר בבל
ודבר  דבר כל לאור שהוציאו עד רב בעומק ודין הלכה כל על

לאמיתתו".
ישראל  ארץ שבין מההבדל נובע הלימוד באופן זה וחילוק

ברוחניות: בבל לארץ

בגמרא נאמר בבל א)על כד, זה "mikygna:(סנהדרין .. הושבני
קשה  חושך, שורר כאשר שבגשמיות כשם בבל". של תלמודה
מקום  ולמצוא בחושך לגשש יש אלא החדר פתח את למצוא
או  הפתח חלל אכן זה האם הוכחות לחפש צריך אז וגם חלול,
כדי  הרוחני, במובן גם כך – וכדומה) חלון (של אחר חלל
להתייגע  צורך יש שבהלכה האמיתי הפירוש את למצוא
עד  דבר לכל הוכחות ולמצוא שונות, אפשרויות אחר בחיפוש

האמיתית. למסקנה מגיעים אשר
ישראל" ארץ כתורת תורה ש"אין ישראל, בארץ (ב"ר אבל

ד) למצוא פט"ז, ניתן האור ידי על שבגשמיות וכשם אור, שורר
של  הלימוד אופן גם כך – ובבהירות בקלות המבוקש את
צורך  אין ההלכה פשט את למצוא שכדי הוא ירושלמי תלמוד

אלא הפלפול, הנכונה.cinבאריכות הסברא את רואים
(367 'nr c"k ;16 'rd 375 'nr f"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום שן  לעקירת פאות הקפת בין

:‚Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓéwäì àlLúàt ó ¤Ÿ§©¦§©
.LàøŸ

וכתב: להקיף, איסור רק שמנה הרמב"ם על משיג הראב"ד
הגמרא מדברי ומקורו לניקף". ולאו למקיף ב)"לאו כ, :(מכות

לוקה". הניקף ואחד המקיף "אחד
הוא  א) הניקף: על באיסור דעות שתי מצינו בגמרא והנה,
הניקף  שהרי עליו" לוקים מעשה בו שאין ש"לאו הדעה לפי
למקיף, מסייע הניקף כלומר: "במסייע". ב) מאומה. עושה אינו

מעשה. כעושה ונחשב
הראב"ד  שלדעת נראה והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ובביאור

רש"י כפירוש עצמו, בפני איסור הניקף על ש"לא (שם)חל
הרמב"ם  לדעת אך והניקף, המקיף משמעו רבים לשון תקיפו"
למקיף  הסיוע שמפני אלא עצמו, בפני הניקף על איסור אין

באיסור גם הקיף.siwnעובר עצמו הוא כאילו ,
שן  עקירת לגבי האחרונים מחלוקת את לבאר יש זה ולפי

הרמ"א כתב בשבת: ס"ג)כואבת שכח סי' לגוי (או"ח לומר שמותר
הניקף  שכאשר בגמרא מבואר הרי הט"ז: והקשה להוציאה.
לוקה, הוא גם שערותיו, את לו שמזמין היינו למקיף, מסייע
מסייע  בגדר הוא הרי להוציאה השן את מזמין כאשר כן ואם

ואסור!
קצח)והש"ך  סי' בפסוק (יו"ד מפורש ניקף שלגבי לחלק כתב

נאמר  תקיפו" ש"לא הנ"ל רש"י (כדברי האיסור בכלל גם שהוא
וכאשר  לוקה אינו מעשה עושה אינו שאם אלא הניקף), על גם
מי  בשבת, שן עקירת לגבי אך ולוקה, כמעשה נחשב מסייע
חל  לא הסיוע ומצד מלכתחילה האיסור בכלל אינו לו שעוקרים

איסור.
הרמב"ם  במחלוקת תלויה והש"ך הט"ז שמחלוקת ונראה
לאו  נאמר שלא הרמב"ם בשיטת הלך הט"ז כאן: והראב"ד
כן  ואם מקיף, מדין לוקה הסיוע שבגלל אלא ניקף על מיוחד
ידי  שעל הדין והוא האיסור, את כעושה מחשיבו שהסיוע מוכח
בדעת  הלך הש"ך ואילו השן. עקירת את כעושה נחשב הסיוע
פירוש  אין זה ולפי הניקף, על עצמו בפני איסור שיש הראב"ד
אלא  ההקפה, במעשה משתתף הוא הסיוע שמחמת הדברים

נחש  הסיוע האיסורשמחמת מצד ולוקה מעשה כעושה zeidlב
swip הסיוע ידי שעל ולומר שן לעקירת מכאן ללמוד אין אך ,

העקירה. במעשה כמשתתף נחשב
(hl 'iq g"e` uari zpyn)
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ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום הדיוט  ובכהן גדול בכהן - אהל טומאת

:Â"Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓèBéãä ïäk ànhé àlL¤Ÿ¦©¨Ÿ¥¤§
ì."ànhé àì Lôðì" :øîàpL ,íéúî øàL ¦§¨¥¦¤¤¡©§¤¤Ÿ¦©¨

א. לאוין: שני הרמב"ם פירט גדול לכהן טומאה באיסור
יטמא" לא ולאמו לאביו שנאמר גדול... כהן יטמא (ל"ת "שלא

נפשות קס"ז) כל ועל שנאמר מת, עם גדול כהן יכנס "שלא ב. .
יבוא  בבל חייב שהוא השמועה מפי למדו כך יבוא. לא מת

יטמא". בבל וחייב
אבל ה"ו)ובהלכות שכהן (פ"ג האפשרות כי הרמב"ם כתב

רק  היא יטמא', 'לא ומשום יבוא' 'לא משום שתיים, ילקה גדול
כאשר  או לאהל נכנס כך ואחר מהטומאה ופירש נטמא אם
המת  לאהל שנכנס כגון יחד, באים ביאה ואיסור טומאה איסור
בתוכם  והנמצא הטומאה בפני (שחוצצים ומגדל תיבה בשידה
החציצה), (ובטלה הגג את והסיר חברו ובא נטמא) אינו
נכנס  אם אבל אחת. בבת הם המת לאהל וביאתו הגוף שטומאת
כי  ביאה, משום ולא טומאה משום רק חייב כדרכו, המת לאהל
ביאה  איסור ואילו נטמא, רגליו אצבעות או חוטמו הכנסת עם
מחולל  כבר הוא ואז רובו, או הגוף כל את הכניס כאשר רק חל

ועומד.

גם  שחייב כאן הרמב"ם הביא לא שלגביו הדיוט בכהן וגם
המצוות' ב'ספר הביא כבר גדול), בכהן (האמור יבוא' 'לא על

קס"ח) אלא (ל"ת יטמא' ב'לא וגם יבוא' ב'לא גם חייב הוא שגם
בין  נמנה אינו גדול, מכהן שווה' ב'גזירה נלמד שהדבר שכיון

המצוות. תרי"ג
בהלכות  מדוע ע"ב) (מצוה חינוך' ה'מנחת הקשה זה ולפי

ה"ג)אבל  לאהל (שם נכנס אם לוקה הדיוט שכהן הרמב"ם כתב
כמו  שתיים, ללקות אפשר שבו האופן את הביא ולא המת

גדול? כהן לענין שכתב
ישראל' 'חמדת בספר קס"ו)וביאר מצוה מצוה, :(נר

על  גם מוזהר הדיוט שכהן שווה' מ'גזירה למדים אמנם
בכהן  כמו שלא אך ומשא, מגע טומאת על רק ולא אהל, טומאת
הדיוט  בכהן יטמא', 'לא על בנוסף יבא' 'לא על גם הלוקה גדול
אבל  אהל, טומאת גם כולל יטמא' ש'לא מלמדת שווה' ה'גזירה
גדול. בכהן רק הנאמר יבא' 'לא משום שלוקה מלמדת איננה
הטומאה  כאשר שתיים, שילקה אפשרות יש גדול בכהן רק ולכן
אחת, אלא לוקה אינו הדיוט בכהן אך כאחד, באים והביאה

יטמא'. 'לא משום

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת בימינו  חסידות לימוד

: ·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eeö¦£¨¦
íéwîò íéøác elà íéøáãe .. elà íéøáãa Løãì àlL ,íéðBLàøä̈¦¦¤Ÿ¦§¦§¨¦¥§¨¦¥§¨¦£ª¦
íéNák" :ìLî Cøc Búîëça äîìL øîà íäéìòå ...ãàîì ãò íä¥©¦§Ÿ©£¥¤¨©§ŸŸ§¨§¨¤¤¨¨§¨¦
Eì :øîBìk ,ELeáìì eéäé ,íìBò ìL BðBLák ïäL íéøác "ELeáìì¦§¤§¨¦¤¥¦§¤¨¦§¦§¤§©§

. íéaøa íúBà Løãz ìàå ,Ecáì§©§§©¦§¨¨©¦
תורת  בלימוד שנאמרו וההגבלות התנאים בגדר לחקור יש

מצד הוא האם ברבים), לדורשם (שלא דתורה vtgd`הנסתר
חסרון  מצד רק או בהסתר, להיות צריך שבתורה זה שחלק

`xaba אלה דברים על לעמוד יכולים אינם אדם בני שרוב ,
היא  זו חכמה החפצא, מצד אבל להם, להזיק עלול זה ולימוד

אחד. לכל ושייכת הקדושה מתורתנו חלק
בגברא: חסרון מצד רק הן שההגבלות להוכיח ויש

הרמב"ם כתב המשיח ימות ספי"ב)על מלכים "ובאותו (הל' :
בלבד  ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא .. הזמן
הסתומים  דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך
דעה  הארץ מלאה כי שנאמר האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו

עסק המשיח שבימות מפורש הרי מכסים". לים כמים ה' lkאת
mlerd.'הסתומים 'דברים הבורא, בידיעת יהיה

התורה, מהלכות הלכה שום תתבטל לא המשיח בימות והנה,
גם  יפה כוחו אלו" בדברים לדרוש "שלא כאן הרמב"ם פסק וגם
שבימות  פוסק עצמו הרמב"ם מקום, ומכל המשיח, בימות
ההגבלה  שכל בהכרח אלא אלו! הגבלות יהיו לא המשיח
יכולים  אינם אדם בני רוב הזה שבזמן מפני רק היא  מלכתחילה
אדם  בני כאשר המשיח, בימות אבל אלו, חכמות על לעמוד
יתבטלו  כראוי, אלו בעניינים להתעמק ויוכלו מרומם במצב יהיו

בלבד". ה' את לדעת העולם כל "עסק ויהיה ההגבלות
החסידות  תורת נתגלתה האחרונים אלו בדורות אמנם,

החכמה" זאת לגלות סכ"ו)ו"מצוה אגה"ק אלו (תניא דורות כי .
כהכנה  שבאים ענינים כמה ומצינו המשיח, לימות קרובים

לבם" ולהכין ישראל "ליישר המשיח ה"ב)לביאת שם הרמב"ם ,(לשון
נתאוו  "לא - המשיח ימות של העיקרי לענין שבנוגע ובודאי
פנויין  שיהיו כדי אלא ... המשיח לימות והנביאים החכמים
יש  – בוראם' 'דעת בהשגת לעסוק ויוכלו וחכמתה" בתורה

התורה. פנימיות לימוד ידי על להתכונן
(jli`e 171 'nr ,l zegiy ihewl)
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התירו  לא (ולכן מצויה היתה לא השכחה ההם שבימים ואף
שעל  בכתיבה מעלה יש לאחרים), לימוד לצורך הכתיבה את
... חידושים לתוספת ועד הענינים, בהבנת יותר "ניתוסף ידה

במוחש" ע'כנראה ח"ב תנש"א מנחם 58)(תורת הע' 104.
לאומרם  רשאי אתה אי פה שבעל ש'דברים הדין את והנה,
מתרגם  שה"מתורגמן התורה קריאת בדיני הרמב"ם הביא בכתב'

הדברים" ענין שיבינו כדי בתורה קורא שהקורא מה (הל'לעם

ה"י) פי"ב על (בהי"א)וכתבתפילה אלא הכתב מתוך יתרגם  "ולא :
לאומרם  שאסור פה שבעל דברים בכלל הוא התרגום כי פה",

התורה  קריאת לגבי  זה דין הביא מדוע ביאור: וצריך בכתב.
תורה? לימוד בכל הדין כך והלוא בציבור,

מובן: הדבר האמור ולפי
אחד  כל אך לרבים, בלימוד רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת
פה  שבעל תורה וללמוד לעצמו פה שבעל דברים לכתוב רשאי
כי  בציבור, התורה קריאת בדיני זה דין הביא ולכן הכתב, מתוך
שבעל  ש'דברים הדין עליו חל לרבים, תורה לימוד שהוא מאחר

בכתב' לאומרם רשאי אתה אי ב)פה ל, או"ח יעבץ .(משנת

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום לירושלמי  בבלי תלמוד בין

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰õøàa éîìLeøéä ãeîìzä øaç ïðçBé éaøå§©¦¨¨¦¥©©§©§©§¦§¤¤
.øòðL õøàa iìáaä ãeîìzä øaçL àeä éLà áø ..ìàøNé¦§¨¥©¨¥¤¦¥©©§©©§¦§¤¤¦§¨

בבבל, או ישראל בארץ התלמודים, שני נכתבו שבו המקום
גדול  הבדל ביניהם יש שכידוע שלהם הלימוד סגנון על השפיע

והנסמן (מאמ  פי"א, תש"ח רבא אמר ד"ה :שם)ר
אריכות  ללא עצמן, ההלכות את מכיל ירושלמי תלמוד
במסקנתה. שהיא כפי ההלכה אלא שבהלכה השקלאֿוטריא
בלי  פסוקות "הלכות של באופן היה ישראל בארץ הלימוד שכן,
מתאפיין  בבלי תלמוד זאת לעומת כך"; כל וארוך עמוק פלפול
בני  כי ותשובות, ושאלות פלפולים המכילים ארוכים בדיונים
ותירוצים  קושיות ברוב בפלפול דוקא היה עסקיהם "עיקר בבל
ודבר  דבר כל לאור שהוציאו עד רב בעומק ודין הלכה כל על

לאמיתתו".
ישראל  ארץ שבין מההבדל נובע הלימוד באופן זה וחילוק

ברוחניות: בבל לארץ

בגמרא נאמר בבל א)על כד, זה "mikygna:(סנהדרין .. הושבני
קשה  חושך, שורר כאשר שבגשמיות כשם בבל". של תלמודה
מקום  ולמצוא בחושך לגשש יש אלא החדר פתח את למצוא
או  הפתח חלל אכן זה האם הוכחות לחפש צריך אז וגם חלול,
כדי  הרוחני, במובן גם כך – וכדומה) חלון (של אחר חלל
להתייגע  צורך יש שבהלכה האמיתי הפירוש את למצוא
עד  דבר לכל הוכחות ולמצוא שונות, אפשרויות אחר בחיפוש

האמיתית. למסקנה מגיעים אשר
ישראל" ארץ כתורת תורה ש"אין ישראל, בארץ (ב"ר אבל

ד) למצוא פט"ז, ניתן האור ידי על שבגשמיות וכשם אור, שורר
של  הלימוד אופן גם כך – ובבהירות בקלות המבוקש את
צורך  אין ההלכה פשט את למצוא שכדי הוא ירושלמי תלמוד

אלא הפלפול, הנכונה.cinבאריכות הסברא את רואים
(367 'nr c"k ;16 'rd 375 'nr f"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום שן  לעקירת פאות הקפת בין

:‚Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓéwäì àlLúàt ó ¤Ÿ§©¦§©
.LàøŸ

וכתב: להקיף, איסור רק שמנה הרמב"ם על משיג הראב"ד
הגמרא מדברי ומקורו לניקף". ולאו למקיף ב)"לאו כ, :(מכות

לוקה". הניקף ואחד המקיף "אחד
הוא  א) הניקף: על באיסור דעות שתי מצינו בגמרא והנה,
הניקף  שהרי עליו" לוקים מעשה בו שאין ש"לאו הדעה לפי
למקיף, מסייע הניקף כלומר: "במסייע". ב) מאומה. עושה אינו

מעשה. כעושה ונחשב
הראב"ד  שלדעת נראה והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ובביאור

רש"י כפירוש עצמו, בפני איסור הניקף על ש"לא (שם)חל
הרמב"ם  לדעת אך והניקף, המקיף משמעו רבים לשון תקיפו"
למקיף  הסיוע שמפני אלא עצמו, בפני הניקף על איסור אין

באיסור גם הקיף.siwnעובר עצמו הוא כאילו ,
שן  עקירת לגבי האחרונים מחלוקת את לבאר יש זה ולפי

הרמ"א כתב בשבת: ס"ג)כואבת שכח סי' לגוי (או"ח לומר שמותר
הניקף  שכאשר בגמרא מבואר הרי הט"ז: והקשה להוציאה.
לוקה, הוא גם שערותיו, את לו שמזמין היינו למקיף, מסייע
מסייע  בגדר הוא הרי להוציאה השן את מזמין כאשר כן ואם

ואסור!
קצח)והש"ך  סי' בפסוק (יו"ד מפורש ניקף שלגבי לחלק כתב

נאמר  תקיפו" ש"לא הנ"ל רש"י (כדברי האיסור בכלל גם שהוא
וכאשר  לוקה אינו מעשה עושה אינו שאם אלא הניקף), על גם
מי  בשבת, שן עקירת לגבי אך ולוקה, כמעשה נחשב מסייע
חל  לא הסיוע ומצד מלכתחילה האיסור בכלל אינו לו שעוקרים

איסור.
הרמב"ם  במחלוקת תלויה והש"ך הט"ז שמחלוקת ונראה
לאו  נאמר שלא הרמב"ם בשיטת הלך הט"ז כאן: והראב"ד
כן  ואם מקיף, מדין לוקה הסיוע שבגלל אלא ניקף על מיוחד
ידי  שעל הדין והוא האיסור, את כעושה מחשיבו שהסיוע מוכח
בדעת  הלך הש"ך ואילו השן. עקירת את כעושה נחשב הסיוע
פירוש  אין זה ולפי הניקף, על עצמו בפני איסור שיש הראב"ד
אלא  ההקפה, במעשה משתתף הוא הסיוע שמחמת הדברים

נחש  הסיוע האיסורשמחמת מצד ולוקה מעשה כעושה zeidlב
swip הסיוע ידי שעל ולומר שן לעקירת מכאן ללמוד אין אך ,

העקירה. במעשה כמשתתף נחשב
(hl 'iq g"e` uari zpyn)
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ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום הדיוט  ובכהן גדול בכהן - אהל טומאת

:Â"Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓèBéãä ïäk ànhé àlL¤Ÿ¦©¨Ÿ¥¤§
ì."ànhé àì Lôðì" :øîàpL ,íéúî øàL ¦§¨¥¦¤¤¡©§¤¤Ÿ¦©¨

א. לאוין: שני הרמב"ם פירט גדול לכהן טומאה באיסור
יטמא" לא ולאמו לאביו שנאמר גדול... כהן יטמא (ל"ת "שלא

נפשות קס"ז) כל ועל שנאמר מת, עם גדול כהן יכנס "שלא ב. .
יבוא  בבל חייב שהוא השמועה מפי למדו כך יבוא. לא מת

יטמא". בבל וחייב
אבל ה"ו)ובהלכות שכהן (פ"ג האפשרות כי הרמב"ם כתב

רק  היא יטמא', 'לא ומשום יבוא' 'לא משום שתיים, ילקה גדול
כאשר  או לאהל נכנס כך ואחר מהטומאה ופירש נטמא אם
המת  לאהל שנכנס כגון יחד, באים ביאה ואיסור טומאה איסור
בתוכם  והנמצא הטומאה בפני (שחוצצים ומגדל תיבה בשידה
החציצה), (ובטלה הגג את והסיר חברו ובא נטמא) אינו
נכנס  אם אבל אחת. בבת הם המת לאהל וביאתו הגוף שטומאת
כי  ביאה, משום ולא טומאה משום רק חייב כדרכו, המת לאהל
ביאה  איסור ואילו נטמא, רגליו אצבעות או חוטמו הכנסת עם
מחולל  כבר הוא ואז רובו, או הגוף כל את הכניס כאשר רק חל

ועומד.

גם  שחייב כאן הרמב"ם הביא לא שלגביו הדיוט בכהן וגם
המצוות' ב'ספר הביא כבר גדול), בכהן (האמור יבוא' 'לא על

קס"ח) אלא (ל"ת יטמא' ב'לא וגם יבוא' ב'לא גם חייב הוא שגם
בין  נמנה אינו גדול, מכהן שווה' ב'גזירה נלמד שהדבר שכיון

המצוות. תרי"ג
בהלכות  מדוע ע"ב) (מצוה חינוך' ה'מנחת הקשה זה ולפי

ה"ג)אבל  לאהל (שם נכנס אם לוקה הדיוט שכהן הרמב"ם כתב
כמו  שתיים, ללקות אפשר שבו האופן את הביא ולא המת

גדול? כהן לענין שכתב
ישראל' 'חמדת בספר קס"ו)וביאר מצוה מצוה, :(נר

על  גם מוזהר הדיוט שכהן שווה' מ'גזירה למדים אמנם
בכהן  כמו שלא אך ומשא, מגע טומאת על רק ולא אהל, טומאת
הדיוט  בכהן יטמא', 'לא על בנוסף יבא' 'לא על גם הלוקה גדול
אבל  אהל, טומאת גם כולל יטמא' ש'לא מלמדת שווה' ה'גזירה
גדול. בכהן רק הנאמר יבא' 'לא משום שלוקה מלמדת איננה
הטומאה  כאשר שתיים, שילקה אפשרות יש גדול בכהן רק ולכן
אחת, אלא לוקה אינו הדיוט בכהן אך כאחד, באים והביאה

יטמא'. 'לא משום

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת בימינו  חסידות לימוד

: ·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eeö¦£¨¦
íéwîò íéøác elà íéøáãe .. elà íéøáãa Løãì àlL ,íéðBLàøä̈¦¦¤Ÿ¦§¦§¨¦¥§¨¦¥§¨¦£ª¦
íéNák" :ìLî Cøc Búîëça äîìL øîà íäéìòå ...ãàîì ãò íä¥©¦§Ÿ©£¥¤¨©§ŸŸ§¨§¨¤¤¨¨§¨¦
Eì :øîBìk ,ELeáìì eéäé ,íìBò ìL BðBLák ïäL íéøác "ELeáìì¦§¤§¨¦¤¥¦§¤¨¦§¦§¤§©§

. íéaøa íúBà Løãz ìàå ,Ecáì§©§§©¦§¨¨©¦
תורת  בלימוד שנאמרו וההגבלות התנאים בגדר לחקור יש

מצד הוא האם ברבים), לדורשם (שלא דתורה vtgd`הנסתר
חסרון  מצד רק או בהסתר, להיות צריך שבתורה זה שחלק

`xaba אלה דברים על לעמוד יכולים אינם אדם בני שרוב ,
היא  זו חכמה החפצא, מצד אבל להם, להזיק עלול זה ולימוד

אחד. לכל ושייכת הקדושה מתורתנו חלק
בגברא: חסרון מצד רק הן שההגבלות להוכיח ויש

הרמב"ם כתב המשיח ימות ספי"ב)על מלכים "ובאותו (הל' :
בלבד  ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא .. הזמן
הסתומים  דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך
דעה  הארץ מלאה כי שנאמר האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו

עסק המשיח שבימות מפורש הרי מכסים". לים כמים ה' lkאת
mlerd.'הסתומים 'דברים הבורא, בידיעת יהיה

התורה, מהלכות הלכה שום תתבטל לא המשיח בימות והנה,
גם  יפה כוחו אלו" בדברים לדרוש "שלא כאן הרמב"ם פסק וגם
שבימות  פוסק עצמו הרמב"ם מקום, ומכל המשיח, בימות
ההגבלה  שכל בהכרח אלא אלו! הגבלות יהיו לא המשיח
יכולים  אינם אדם בני רוב הזה שבזמן מפני רק היא  מלכתחילה
אדם  בני כאשר המשיח, בימות אבל אלו, חכמות על לעמוד
יתבטלו  כראוי, אלו בעניינים להתעמק ויוכלו מרומם במצב יהיו

בלבד". ה' את לדעת העולם כל "עסק ויהיה ההגבלות
החסידות  תורת נתגלתה האחרונים אלו בדורות אמנם,

החכמה" זאת לגלות סכ"ו)ו"מצוה אגה"ק אלו (תניא דורות כי .
כהכנה  שבאים ענינים כמה ומצינו המשיח, לימות קרובים

לבם" ולהכין ישראל "ליישר המשיח ה"ב)לביאת שם הרמב"ם ,(לשון
נתאוו  "לא - המשיח ימות של העיקרי לענין שבנוגע ובודאי
פנויין  שיהיו כדי אלא ... המשיח לימות והנביאים החכמים
יש  – בוראם' 'דעת בהשגת לעסוק ויוכלו וחכמתה" בתורה

התורה. פנימיות לימוד ידי על להתכונן
(jli`e 171 'nr ,l zegiy ihewl)
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ה'תשע"ג  שבט כ"ג ראשון יום
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ז  ¤¤ּפרק
ּכהן ‡. ממּנין - הרׁשּות מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּבׁשמן  אֹותֹו ּומֹוׁשחין הּמלחמה, ּבׁשעת העם אל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלדּבר
מלחמה'. 'מׁשּוח הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָהּמׁשחה;

העם ·. אל מלחמה מׁשּוח מדּבר ּפעמים ּבּספר ׁשני אחת : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
בגבול] אֹומר [- - הּמלחמה ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעת

וגֹו'"; חּללֹו ולא ּכרם, נטע אׁשר האיׁש "מי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹאליהם:
ּבערכי  ואחת הּמלחמה. מערכי יחזר ּדברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁשמע

בחזית]הּמלחמה ואל [- ּתחּפזּו ואל ּתיראּו "אל אֹומר: , ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מּפניהם". ְְִֵֶַַּתערצּו

ׁשעֹורכ ‚. מׁשּוח ּבעת להּלחם, קרֹובים והם הּמערכֹות, ין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
ואֹומר  לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבֹוּה, ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
הּיֹום  קרבים אּתם יׂשראל! "ׁשמע הּקדׁש: ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהם
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר אל איביכם; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלּמלחמה
עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתחּפזּו
מׁשּוח  ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם, עם לכם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּלחם
ּבקֹול  העם לכל מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן אֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
ּבנה  אׁשר האיׁש "מי מלחמה: מׁשּוח אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָרם.
ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב יל - חנכֹו ולא חדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹבית
- חּללֹו ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש ּומי יחּנכּנּו. אחר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואיׁש
יחּללּנּו. אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ּפן לביתֹו; ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיל
לביתֹו; ויׁשב יל - לקחּה ולא אּׁשה ארׂש אׁשר האיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומי
מׁשּוח  ּכאן עד יּקחּנה". אחר ואיׁש ּבּמלחמה, ימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפן
ואחר  רם. ּבקֹול העם לכל מׁשמיע והּׁשֹוטר מדּבר, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלחמה
ור הּירא האיׁש "מי ואֹומר: מעצמֹו הּׁשֹוטר מדּבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּכ

העם. לכל מׁשמיע אחר וׁשֹוטר ְְְִֵֵֵַַַַָָָָהּלבב";
את „. מתּקנין הּמלחמה, מערכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואחר

ּומעמידין  העם. ּבראׁש צבאֹות ׂשרי ּופֹוקדים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹהּמערכֹות,
וכּׁשילין  ועּזים, חזקים ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמאחֹורי

מן [קרדומות] לחזר המבּקׁש וכל ּבידיהם; ּברזל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשל
נפילה  ׁשּתחּלת ׁשֹוקיו, את לקּפח ּבידם הרׁשּות - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
מערכי  אּלּו אנׁשים ׁשּמחזירין אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָניסה.

הר  ּבמלחמת הּכל הּמלחמה? - מצוה ּבמלחמת אבל ׁשּות. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מחּפתּה. וכּלה מחדרֹו חתן אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻיֹוצאין,

ּבית ‰. הּבקר, ּבית הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
האֹוצרֹות ּבית תבואה]העצים, לדירה;[- וראּוי הֹואיל - ְְִִִֵֵָָָָָ

אֹו ּבמּתנה, לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד הּבֹונה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
אכסדרה  ׁשער ּבית הּבֹונה אבל חֹוזר. זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּיֹורׁש

לבית] הבית]ּומרּפסת[פרוזדור ּבֹו[לפני ׁשאין ּבית אֹו , ְִִֵֶֶֶַ

אינֹו זה הרי - ּבית הּגֹוזל אֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַארּבע
ֵחֹוזר.

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
הּמברי ואחד הּנֹוטע, אחד מאכל. מיני מחמׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפּלּו

בעפר] ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף באילן]ואחד [אילן ְְִֶַַָ
ואחד  הּלֹוקח, אחד ּבערלה. חּיבת ׁשהיא והרּכבה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני  ארּבעה הּנֹוטע אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיֹורׁש,
חֹוזר  אינֹו - ּכרם ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליו.
.Ê,האלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד

יבמה לֹו נפלה אם בנים]וכן ללא שמת אחיו אפּלּו[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ
ח  ּכּלן - מהם אחד ּומת אחים, אּׁשה חמּׁשה קּדׁש ֹוזרין . ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר לא מעכׁשו אם שיחולו מנת על -] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
חודש] י"ב בו לֹו.יחזור ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á ּכגֹון לֹו, האסּורה אּׁשה והמארס ּגרּוׁשתֹו, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּמחזיר
ממזרת  הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]ּונתינה -]- ּולנתין לממזר יׂשראל ּובת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוזר. ֵֵאינֹו

.Ë את ּכׁשּׁשֹומעין - הּמלחמה מערכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
הּצבא, לאנׁשי ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין, הּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּדברי

הּדרכים  את .ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ
.È ואין עּקר, ּכל הּמלחמה לערכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָואּלּו

וחנכֹו, ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחין
אין  - ּכרמֹו את ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהּנֹוׂשא
אחת, ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹוצאין

הּקּבלה מּפי אׁשּתֹו". את נקי [ממרע"ה]וׂשּמח ׁשּיהיה למדּו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לכרם  ּבין ׁשּנׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה

ּפריֹו. לאכל ְְֱִִִֶֶֹׁשהתחיל
.‡È,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשֹומר העיר[קרשים]ולא [לחיזוק לפּסי ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ
העיר] יצא שער "לא ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשּום עליו יעבר ולא ,ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

לאוין, ּבׁשני עליו לעבר - ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּבּצבא,
הּגדּוד. לצרכי ולא העיר לצרכי ְְְְְְִֵֵַָָָֹֹלא

.·Èׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים, והׂשּכירֹו ּבית [מראש]ּבנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשחנכֹו. ּכמי זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה. עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא ְֲֲִֵֶַַָָֹהרי
.‚Èצרי היה אם - עליהם ונעל חפציו, ּבֹו ונתן ּבית, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה

והתחיל [מזמנו]לבּטל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי ׁשמירתם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכמי  זה הרי ּולׁשמרם, ליׁשב צריכין אינם ואם ּבֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָליׁשב

חנכֹו. ֲֶָֹׁשּלא
.„È חֹוזר אינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל

.עליהם  ֲֵֶ
.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי

ּבקׁשרי  אדם ׁשּיּכנס ּומאחר הּמלחמה. ּבקׁשרי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכח
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וידע הּמ צרה, ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבכּפֹו, נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבבניו, ולא ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ְְְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹֹֹֹולא
וכל  לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
עֹובר  - עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבלא
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּפזּו
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
לקּדׁש ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
רעה, ּתּגיעֹו ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאת
עֹולם, עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָויבנה
לאדני  ה' יעׂשה עׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויזּכה
ב תּמצא לא ורעה נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּבית
ה' את החּיים, ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וכּו' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּימי

."ֱֶֹאלהי
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חיילי]חלּוצי‡. ויכּבׁשּו[- הּגֹוים, ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּובׂשר  ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותם
מאכלֹות  אּלא ּיאכל מה מצא ולא רעב אם ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחזיר
למדּו: הּׁשמּועה מּפי .נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ּבהם. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל מלאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּובּתים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
ּפי  על אף "וחׁשקּת", לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
ׁשּתים. יבעל ׁשּלא ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאינּה
ויּניח  אחת יבעל ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹ"ולקחּת

לאחיו. אֹו לאביו ילחצּנהאחת ׁשּלא יבעלנה]ּומּנין -] ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ואחר  ּפנּוי למקֹום יכניסּה "והבאתּה", ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמלחמה?

יבעל. ְִָֹּכ
ּתֹורה „. ּדּברה ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻהּכהן

מּפני  ּכן, אחר אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּגּיֹורת  .ׁשהיא ִִֶֶ

ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּכנפי  ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
ּתׁשב  - קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה,
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבביתֹו
את  ּומגּדלת מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה  ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי  אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ּכדי [ישכנעה]ׁשּיקּוץ יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
וטֹובלת  מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתקּבל.

הּגרים. ְִֵַָּככל
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. ּבּה,חדׁשים חפץ לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹמׁשּלחּה
ואינּה ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנבעלה  אחר אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמכּורה,
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׁשם

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ"לא
.Ê לא חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצת
אֹותּה נֹוׂשא ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ,לנפׁשּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר

מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא
.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשהׁשלימה  עיר וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלאחר
ויאּבדּו זרה, ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּכל  נח; ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
אֹותֹו, הֹורגין - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּגֹוי

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו ְִֵֶַַָאם
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין
מצוֹות  ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף הּגבּורה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמּפי
הּוא  - אֹותן והמקּבל יהרג. קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנצטּוה
ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנקרא

חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו

ֶָֻׁשּבאּמֹות.
.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

הּבא  לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, אּמֹות והּוא,מחסידי ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו
מחכמיהם. (ולא) אּלא העֹולם אּמֹות מחסידי ואינֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּתֹוׁשב,

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ
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וידע הּמ צרה, ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יׂשראל מקוה על יּׁשען לחמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבכּפֹו, נפׁשֹו ויׂשים מלחמה, עֹוׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבבניו, ולא ּבאׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ְְְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹֹֹֹולא
וכל  לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו, זכרם ימחה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאּלא
עֹובר  - עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה, ּולהרהר לחׁשב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ואל  ּתיראּו אל לבבכם, יר "אל ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹּבלא
ּדמי  ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא מּפניהם". ּתערצּו ואל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּפזּו
מלחמה  עׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו; ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹיׂשראל
הּכל, ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי - נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכל
מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עֹוׂשה "ארּור ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקּבלה:
לקּדׁש ּכּונתֹו ותהיה ּפחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
רעה, ּתּגיעֹו ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ּבלבד הּׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאת
עֹולם, עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביׂשראל, נכֹון ּבית לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָויבנה
לאדני  ה' יעׂשה עׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויזּכה
ב תּמצא לא ורעה נלחם, אדני ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּבית
ה' את החּיים, ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וכּו' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּימי

."ֱֶֹאלהי

ח  ¤¤ּפרק
חיילי]חלּוצי‡. ויכּבׁשּו[- הּגֹוים, ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו - הּצבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּובׂשר  ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להם מּתר - מהם ויׁשּבּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותם
מאכלֹות  אּלא ּיאכל מה מצא ולא רעב אם ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחזיר
למדּו: הּׁשמּועה מּפי .נס יין ׁשֹותה וכן האסּורים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ּבהם. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל מלאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּובּתים
יבעל ·. לא אבל יצרֹו. ּתקפֹו אם ּבגיּותּה, אּׁשה ּבֹועל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכן

"וראית  ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה
ּביאה  אֹותּה לבעל ואסּור וכּו'". ּתאר יפת אׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. עד ְִִֶֶַָָָׁשנּיה,
הּׁשביה ‚. ּבׁשעת אּלא מּתרת ּתאר יפת אׁשת ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין - ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
ּפי  על אף "וחׁשקּת", לּגֹוים. איׁשּות ׁשאין איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
ׁשּתים. יבעל ׁשּלא ּבחברּתּה; ולא - "ּבּה" יפה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאינּה
ויּניח  אחת יבעל ׁשּתים, יּקח ׁשּלא - לאּׁשה" ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹ"ולקחּת

לאחיו. אֹו לאביו ילחצּנהאחת ׁשּלא יבעלנה]ּומּנין -] ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ואחר  ּפנּוי למקֹום יכניסּה "והבאתּה", ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמלחמה?

יבעל. ְִָֹּכ
ּתֹורה „. ּדּברה ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּתאר ּביפת מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻהּכהן

מּפני  ּכן, אחר אֹותּה לּׂשא יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּגּיֹורת  .ׁשהיא ִִֶֶ

ּביאה ‰. ׁשּיבעלּנה אחר ּתאר? ּביפת יׂשראל ּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
ּכנפי  ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם - ּבגיּותּה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹונה,
ּתׁשב  - קּבלה לא ואם מּיד. ּגרּות לׁשם מטּבילּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה,
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבביתֹו
את  ּומגּדלת מֹונעּה. ואינֹו ּדתּה, על ּבֹוכה וכן ימים"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה  ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה, את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי  אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבית: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו

עּמּה ויגלּגל ּבּה. ּכדי [ישכנעה]ׁשּיקּוץ יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
וטֹובלת  מתּגּירת, זֹו הרי - ּבּה ורצה קּבלה, אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתקּבל.

הּגרים. ְִֵַָּככל
.Â ּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוצריכה

וקּדּוׁשין  ּבכתּבה ונֹוׂשאּה אחריו. ּבּה,חדׁשים חפץ לא ואם . ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻ
תעׂשה, ּבלא עֹובר - אֹותּה מכר ואם לנפׁשּה. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹמׁשּלחּה
ואינּה ּבּה"; תתעּמר לא ּבּכסף, ּתמּכרּנה לא "ּומכר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנבעלה  אחר אֹותּה ּכבׁש אם וכן הּדמים. ּומחזיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָמכּורה,
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש - ׁשפחה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׁשם

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ּבּה", תתעּמר ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ"לא
.Ê לא חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל עּמּה מגלּגלין להתּגּיר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹלא

ּומׁשּלחּה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצת
אֹותּה נֹוׂשא ואינֹו הּתֹוׁשבים. הּגרים ּככל היא והרי ,לנפׁשּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áּבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

הּדברים  מן ּדין לדבר ׁשּבית אּלא הּגֹויה; מן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יפת  ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתן. על אֹותֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמטּבילין
נמצאת  הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּתאר
וכן  לאמנֹון; להּנׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמר

מּמּך". ימנעני לא ּכי ,הּמל אל נא "ּדּבר אֹומרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא
.Ëלהּניח רצת ׁשּלא ּתאר ה]יפת את זרה [לעזוב עבֹודה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשהׁשלימה  עיר וכן אֹותּה. הֹורגין חדׁש, עׂשר הּׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלאחר
ויאּבדּו זרה, ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית, להן ּכֹורתין אין -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּכל  נח; ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר ויקּבלּו מקֹומֹותיה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
אֹותֹו, הֹורגין - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות עליו קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּגֹוי

ידינּו. ּתחת יׁשנֹו ְִֵֶַַָאם
.È ליׂשראל אּלא והּמצוֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ,מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

להתּגּיר  הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
רצה, ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצוֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין
מצוֹות  ּכל לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף הּגבּורה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמּפי
הּוא  - אֹותן והמקּבל יהרג. קּבל, ׁשּלא מי וכל נח, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנצטּוה
ּבפני  עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב' 'ּגר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנקרא

חברים חכמים]ׁשלׁשה תלמידי למּול,[- עליו המקּבל וכל . ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
ּכמין  זה הרי - מל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹועברּו

ֶָֻׁשּבאּמֹות.
.‡È זה הרי - לעׂשֹותן ונזהר הּמצוֹות, ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

הּבא  לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, אּמֹות והּוא,מחסידי ; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ויעׂשה אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבל
מּקדם  נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה ידי על והֹודיענּו ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּוא
ּגר  זה אין - הּדעת הכרע מּפני עׂשין אם אבל ּבהן. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצטּוּו
מחכמיהם. (ולא) אּלא העֹולם אּמֹות מחסידי ואינֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּתֹוׁשב,

ט  ¤¤ּפרק
הראׁשֹון ‡. אדם נצטּוה ּדברים ׁשּׁשה זרה,על עבֹודה על : ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָ

ּברּכת ּגּלּוי [קללת]ועל ועל ּדמים, ׁשפיכּות ועל הּׁשם, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
הּדינין ועל הּגזל, ועל דיינים]עריֹות, ּפי [הושבת על אף . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ
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להן, נֹוטה והּדעת רּבנּו, מּמׁשה ּבידינּו הן קּבלה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּכּלן
אבר  לנח הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ׁשעל יראה הּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּכלל
תאכלּו"; לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" ׁשּנאמר: החי, ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמן

מצוֹות. ׁשבע אברהם.נמצאּו עד העֹולם ּבכל הּדבר היה וכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
ויצחק  ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה, אּלּו על יתר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָנצטּוה

אחר  ּתפּלה והֹוסיף מעׂשר, ויעקב הפריׁש הּיֹום. לפנֹות ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
עמרם  נצטּוה ּובמצרים ערבית. והתּפּלל הּנׁשה, ּגיד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהֹוסיף
ידֹו. על ּתֹורה ונׁשלמה רּבנּו מׁשה ׁשּבא עד יתרֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמצֹות

ּכדרּכּה·. ׁשּיעבד והּוא חּיב, - זרה עבֹודה ׁשעבד נח וכל ּבן . ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נהרג  נח ּבן עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ׁשּבית זרה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעבֹודה
ּבן  אין עליה, ממיתין יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ׁשאין וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעליה.
ואין  ּבּכל. אסּור נהרג, ׁשאינֹו ּפי על ואף עליה. נהרג ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנח

מּצבה להקים אֹותן עליה]מּניחין אׁשרה [להקריב לּטע ולא , ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
לע"ז] צּורֹות[אילן לעׂשֹות ולא לנֹואי.[אדם], ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲֵֶַַָֹ

ּבין ‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר נח ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבן
ּביׂשראל  ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי, ׁשּבר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עליו „. נהרג - אּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג נח .ּבן ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
טרפה הרג אם במחלתו]וכן שימות שמשוער חולה אֹו[- , ְְִֵֵַָָ

- ׁשּמת עד ּברעב ׁשהּניחֹו אֹו הארי, לפני ּונתנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתֹו
נהרג. מק ֹום, מּכל והמית רֹודףהֹואיל הרג אם [אחר וכן ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ

להורגו] להּצילֹוחברו הנרדף]ׁשּיכֹול מאבריו [את ּבאחד ְְִֵֵֶַַַָָָ
רודף] ּביׂשראל.[של ּכן ּׁשאין מה עליו, נהרג -ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ

נח ‰. ּבני על אסּורֹות עריֹות האב,ׁשׁש ואׁשת האם, : ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
"יעזב  ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו איׁש, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואׁשת
ּכמׁשמעּה; אּמֹו", "ואת אביו; אׁשת זֹו אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאיׁש
ּבזכּור; לא "ּבאׁשּתֹו", חברֹו; ּבאׁשת ולא ּבאׁשּתֹו", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
הּוא  ׁשאין ועֹוף, חּיה ּבהמה להֹוציא אחד", לבׂשר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והיּו
א [הוא], (היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ּבׂשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהם

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת ְְִִִִִַַָֹלא
.Âחּיב נח אביו[כשבא]ּבן ואנּוסת אביו מפּתת [שנולד על ְֲִִֶַַַַַַָָָֹֻ

אפּלּומהם] אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. מּכל אּמֹו היא הרי ;ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ועל  ּגדֹול; ּבין קטן ּבין הּזכּור, על וחּיב אביו. מיתת ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָלאחר
הֹורגין  ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה. ּבין קטּנה ּבין ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבהמה,

יׂשראל. אּלא ּבהמה, ּבהריגת נצטּוּו ׁשּלא - הּבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב נח ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה  ׁשּנכנסה אֹו מארׂשה, אבל לבעלּה. ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
עליה  חּיבין אין - נבעלה לא ּבעלת ועדין "והוא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

אבל  נח. ּבת על ׁשּבא נח ּבבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבעל".
- ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין הּיׂשראלית, על ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגֹוי
יׂשראל; ּכדיני עליה, נסקל - מארׂשה נערה היתה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹחּיב.
ּבחנק, זה הרי - נבעלה ולא לחּפה, ׁשּנכנסה אחר עליה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבא
ׁשּנבעלה  אחר יׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל יׂשראל. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכדיני

ּבסיף. והריגתֹו חברֹו, ּגֹוי אׁשת על ׁשּבא ּכמי זה הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á עליה נהרג זה הרי - לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד נח מּׁשּום ּבן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּה ויאמרּו הּדבר ׁשּיּפׁשט עד עליה, חּיב ואינֹו חברֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשת
ּדבית 'זֹו בית]העם: של ּתחזר [- ּומאימתי ּפלֹוני'. עבד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ויפרע מעבּדֹו, מּׁשּיפריׁשּנה ּבּׁשּוק.[יתגלה]להּתרּה? ראׁשּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּׁשּיֹוציאּה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב, ּגרּוׁשין להם ׁשאין לּה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

זה ּב[בבעל] לפרׁש היא אֹו הּוא ׁשּירצה זמן ּכל אּלא לבד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּפֹורׁשין. - ְִִֶמּזה

.Ë.יׂשראל ׁשּגזל ּבין ּגֹוי ׁשּגזל ּבין הּגזל, על חּיב נח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבן
ׂשכר  הּכֹובׁש אֹו נפׁש, ּגֹונב אֹו ממֹון, הּגֹונב אֹו הּגֹוזל, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחד
מלאכה  ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׂשכיר
ּכן  ּׁשאין מה ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על -ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּגזל ּביׂשראל  נח ּובן ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות על חּיב וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נהרגין  ׁשניהן - מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא ּפרּוטה, מּׁשוה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפחֹות

ֶָָעליה.
.È החי מן ּבׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ׁשהּוא;וכן ּבכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבדם  הּוא ּומּתר ּבלבד. ליׂשראל אּלא הּׁשעּורין, נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִַַמן

.‡È הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבׂשר, אֹו האבר החּיה;אחד מן אֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
החי  מן אבר על נהרג נח ּבן ׁשאין לי, יראה - העֹוף ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

ִֶמּמּנּו.
.·Èהּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו - הּבהמה את [-הּׁשֹוחט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

וושט] הּפֹורׁשין קנה ּובׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּורין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּמּנה

.‚È על אסּור החי, מן אבר מּׁשּום יׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
- נח ׁשּבני יׂשראל: ולא עליו, חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום  עליה חּיבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחד

החי  מן ּבׂשר ּומּׁשּום החי מן מן אבר הּפֹורׁשין ּובׂשר ואבר ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הרי  סימנין, ׁשני יׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט ּפי על אף - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמפרּכסת

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור ְִִִֵֵֶֶַַַָֹזה
.„È ּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על מצּוין הם ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּפל ּבכל מחוז]וׁשֹופטים מצוֹות,[- ּבׁשׁש לדּון ופל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ
מצוֹות  מּׁשבע אחת על ׁשעבר נח ּובן העם; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּולהזהיר
ׁשּבר אֹו זרה, עבֹודה העֹובד אחד ּכיצד? ּבסיף. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּלּו,
ׁשּלהן, עריֹות מּׁשׁש אחת ׁשּבעל אֹו ּדם, ׁשּׁשפ אֹו הּׁשם, ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּכל ׁשאכל אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אפּלּו ׁשּגזל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
על  ׁשעבר אחד ׁשראה אֹו החי, מן ּבׂשר אֹו החי מן ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמאבר
זה  ּומּפני ּבסיף. יהרג זה הרי - והרגֹו ּדנֹו ולא מאּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ראּו, והם ּגזל, ׁשכם ׁשהרי - הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנתחּיבּו
ּבלא  אחד, ּובדּין אחד, ּבעד נהרג נח ּובן ּדנּוהּו. ולא ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוידעּו,

ּפי ועל -]התראה, דיין או ּבעדּות [עד לא אבל קרֹובין; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ
להם  אּׁשה ּתדּון ולא .אּׁשה, ְִִֶָָָָֹ

המשיח) (ומלך ומלחמות מלכים הלכות

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום

י  ¤¤ּפרק
חּוץ ‡. מּכלּום; ּפטּור מּמצוֹותיו, ּבאחת ׁשּׁשגג נח ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּבן

עליו; נהרג אינֹו הּדם, ּגֹואל הרגֹו ׁשאם - ּבׁשגגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמרֹוצח
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מקלט  עיר ל ֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
ּפנּויה. אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּונה,
אסּורה  ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו
ונהרג. למזיד, קרֹוב זה הרי  - להרג ׁשאסּור ידע לא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא

לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן
ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קטן, לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם הּׁשם. קּדּוׁש על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמצּוין

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
יׂשראל  אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ְֲִִֵֶֶַַָָׁשּבעל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנכנסה  אחר ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻלחּפה

.Âהּקּבלה ּבהמה [ממרע"ה]מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
יׂשראל  ׁשהּכה וגֹוי עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובהרּכבת
נהרג. אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו -ֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - "אּתה הּמילה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל  זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזרע
אמר  יצחק ׁשהרי עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ"ּכי
מּכלל, - "ּולזרע ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה. המחּיבין והן ְְְְִִֵַַָָָָֻהיׁשרה,
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
ואין  מיתה; חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ְְְְִִֵַַַַָָָָָהחֹול

אין  ּדבר: ׁשל ּכללֹו לעצמֹו. מֹועד עׂשה אם לֹומר, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
ּבתֹורתֹו יעמד אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף חּדׁשולא אֹו ׁשבת, אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ
חּיב  ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ְְִִִִֶַַָָָּדבר

נהרג. אינֹו אבל זה; על ֱֲִֵֶֶַָָָמיתה
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ואם  ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מּמּנּו; מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהביא
נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
- צדקה ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָמקּבלין
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ׁשּלא  ּכדי אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגרים
מהם, ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׁשחת

מעמידין. מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעמידין;
.·È ׁשניהם ורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשני

- רֹוצה אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין -ְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
אם  - וגֹוי יׂשראל היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
לֹו: ואֹומרים ּבדיניהם לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיׁש

ּד לֹו'ּכ ּדנין - ּבדינינּו ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
לגר  ּכן עֹוׂשין ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָואֹומרים

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ׁשּנֹוהגין ּתֹוׁשב, לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשהרי  ּכיׂשראל, חסדים ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעם
ּתּתנּנה  ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאנּו

ׁשלֹום' להם ּכֹופלין 'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה [-ואכלּה". ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
שלום"] צּוּו"שלום - הּגֹוים אפּלּו ּתֹוׁשב. ּבגר לא ּבגֹוים, -ְְֲִִִִֵַָֹ

יׂשראל, מתי עם מתיהם ולקּבר חֹוליהם, לבּקר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹחכמים
הרי  ׁשלֹום; ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּולפרנס
ונאמר: מעׂשיו", ּכל על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב ְְֱֱֲֲֶֶַַַַַַָָָֹנאמר:

ׁשלֹום". נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּדרכיה

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה נּדחי ליׁשנּה, ּומקּבץ מקּדׁש, ּובֹונה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּקדם: ּכׁשהיּו ּבימיו, הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.
מצותּה ּככל ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוׂשין קרּבנֹות, ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָמקריבין

ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא  ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה
ׁשּנאמר: עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי רּבנּו; ּובמׁשה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
ה' יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים
הּדברים  ואּלּו .". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . ְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאלהי
ידי  על ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני  נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
את  ׁשהֹוׁשיע ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים
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מקלט  עיר ל ֹו אֹותֹו.ואין ממיתין אין ּדיניהם ּבּתי אבל , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּבלא  ועבר מּמצוֹות ּבאחת ּבׁשֹוגג אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּבּמה
ּפנּויה. אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו, אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּונה,
אסּורה  ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו, מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו
ונהרג. למזיד, קרֹוב זה הרי  - להרג ׁשאסּור ידע לא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו ּתחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא

לֹו·. מּתר מּמצוֹותיו, אחת על לעבר אּנס ׁשאנסֹו נח ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבן
ׁשאינם  לפי עֹובד, - זרה עבֹודה לעבד נאנס אפּלּו ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קטן, לא מהן עֹונׁשין אין ּולעֹולם הּׁשם. קּדּוׁש על ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמצּוין

מצוֹות  ּבני ׁשאינן לפי - ׁשֹוטה ולא חרׁש, .ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
מאחרי ‚. לחזר רצה ּכ ואחר וטבל, ּומל ׁשּנתּגּיר, נח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבן

ׁשֹומעין  אין - מּקדם ּכׁשהיה ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
יהרג  אֹו ּדבר, לכל ּכיׂשראל יהיה אּלא קטן לֹו; היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ׁשּיגּדיל  ּבׁשעה למחֹות יכֹול - ּדין ּבית אֹותֹו ,ּכׁשהטּבילּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבׁשעתֹו מחה ׁשּלא וכיון ּבלבד; ּתֹוׁשב ּגר [מיד ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

צדק.כשהגדיל] ּגר הּוא הרי אּלא ממחה, אינֹו ׁשּוב -ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
ּכתּבתּה, ּכסף - ּדין ּבית ׁשהטּבילּוה לקטּנה ּבא אם ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפיכ
עד  ּדין, ּבית יד ּתחת הּכל יהיה מפּתה, אֹו אֹונס קנס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹאֹו
ותמחה, ותגּדיל ּתּטל, ׁשּמא ּבּגרּות; ּתמחה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתגּדיל
אּלא  ּבהן זכּות לּה ׁשאין מעֹות ּבגיּותּה אֹוכלת זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹונמצאת

יׂשראל. ְְִִֵֵָּבדיני
.„ׁשּבר נח קילל]ּבן זרה,[- עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפטּור. - ונתּגּיר חברֹו, ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על ׁשּבא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
חּיב; - ונתּגּיר יׂשראל, אׁשת על ׁשּבא אֹו יׂשראל, ּבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
יׂשראל  אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין יׂשראל, ּבן על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין

ּדינֹו. נׁשּתּנה ׁשהרי - ְֲִִֵֶֶַַָָׁשּבעל
ּבארנּו‰. ּבעל ּכבר אם אּלא - ּבסיף נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנכנסה  אחר ּבעלּה ואם יּסקל, מארׂשה, נערה יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאׁשת
יחנק. ׁשּתּבעל, קדם ְִֵֵֵֶֶָָָֹֻלחּפה

.Âהּקּבלה ּבהמה [ממרע"ה]מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
יׂשראל  ׁשהּכה וגֹוי עליהן. נהרגין ואין ּבלבד; אילן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובהרּכבת
נהרג. אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבֹו חבל אפּלּו -ֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.Ê ּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה - "אּתה הּמילה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל  זרעֹו יצא לדרֹותם". ,אחרי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזרע
אמר  יצחק ׁשהרי עׂשו, ויצא זרע". ל יּקרא ּביצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ"ּכי
מּכלל, - "ּולזרע ל אברהם, ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה. המחּיבין והן ְְְְִִֵַַָָָָֻהיׁשרה,
.Á אברהם ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני חכמים, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמרּו

והֹואיל  ּבמילה. חּיבין - ויצחק יׁשמעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּבאּו
קטּורה  ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום הּכל ונתערבּו יתחּיבּו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

עליה. נהרגין ואין ּבּׁשמיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּבמילה
.Ë ּבׁשבע אּלא יעסק לא מיתה; חּיב ּבּתֹורה, ׁשעסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹוי

מימֹות  ּביֹום אפּלּו - ׁשּׁשבת ּגֹוי וכן ּבלבד. ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצוֹות
ואין  מיתה; חּיב ׁשּבת, ּכמֹו לעצמֹו אֹותֹו עׂשה אם - ְְְְִִֵַַַַָָָָָהחֹול

אין  ּדבר: ׁשל ּכללֹו לעצמֹו. מֹועד עׂשה אם לֹומר, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
מּדעּתן, לעצמן מצוֹות ולעׂשֹות ּדבר, לחּדׁש אֹותם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּניחין
ּבתֹורתֹו יעמד אֹו הּמצוֹות, ּכל ויקּבל צדק ּגר יהיה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

יגרע  ולא יֹוסיף חּדׁשולא אֹו ׁשבת, אֹו ּבּתֹורה, עסק ואם . ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ
חּיב  ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו, ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ְְִִִִֶַַָָָּדבר

נהרג. אינֹו אבל זה; על ֱֲִֵֶֶַָָָמיתה
.È ּכדי הּתֹורה, מצוֹות מּׁשאר מצוה לעׂשֹות ׁשרצה נח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ואם  ּכהלכתּה. אֹותּה לעׂשֹות אֹותֹו מֹונעין אין - ׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלקּבל
מּמּנּו; מקּבלין צדקה, נתן מּמּנּו. מקּבלין עֹולה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהביא
נּזֹון  והּוא הֹואיל יׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
- צדקה ׁשּנתן הּגֹוי אבל להחיֹותֹו. עליהם ּומצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּגֹוים. לענּיי אֹותּה ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָמקּבלין
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעׂשֹות יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

ׁשּלא  ּכדי אּלּו, מׁשּפטים ּפי על להם לדּון הּתֹוׁשבים, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּגרים
מהם, ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ּדין ּבית ראּו אם העֹולם. ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׁשחת

מעמידין. מּיׂשראל, להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעמידין;
.·È ׁשניהם ורצּו יׂשראל, ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו ּגֹוים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשני

- רֹוצה אינֹו והאחד רֹוצה, האחד ּתֹורה. ּדין להם ּדנין -ְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
אם  - וגֹוי יׂשראל היה ּבדיניהם. אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
לֹו: ואֹומרים ּבדיניהם לֹו ּדנין - ּבדיניהם ליׂשראל זכּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיׁש

ּד לֹו'ּכ ּדנין - ּבדינינּו ליׂשראל זכּות יׁש ואם יניכם'; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
לגר  ּכן עֹוׂשין ׁשאין לי, ויראה ּדינינּו'. ּכ' לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָואֹומרים

ּבדיניהם  לֹו ּדנין לעֹולם אּלא ׁשּנֹוהגין ּתֹוׁשב, לי, יראה וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשהרי  ּכיׂשראל, חסדים ּוגמילּות ארץ ּבדר ּתֹוׁשב ּגרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעם
ּתּתנּנה  ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: להחיֹותם, מצּוין ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאנּו

ׁשלֹום' להם ּכֹופלין 'אין חכמים: ׁשאמרּו וזה [-ואכלּה". ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
שלום"] צּוּו"שלום - הּגֹוים אפּלּו ּתֹוׁשב. ּבגר לא ּבגֹוים, -ְְֲִִִִֵַָֹ

יׂשראל, מתי עם מתיהם ולקּבר חֹוליהם, לבּקר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹחכמים
הרי  ׁשלֹום; ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי ּבכלל ענּייהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּולפרנס
ונאמר: מעׂשיו", ּכל על ורחמיו לּכל, ה' "טֹוב ְְֱֱֲֲֶֶַַַַַַָָָֹנאמר:

ׁשלֹום". נתיבתיה וכל נעם, ּדרכי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּדרכיה

יא  ¤¤ּפרק
ּדוד ‡. ּבית מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמל

הראׁשֹונה  הּממׁשלה נּדחי ליׁשנּה, ּומקּבץ מקּדׁש, ּובֹונה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּקדם: ּכׁשהיּו ּבימיו, הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.
מצותּה ּככל ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוׂשין קרּבנֹות, ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָמקריבין

ׁשאינֹוה  מי אֹו ּבֹו, מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. אמּורה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא  ּכֹופר, הּוא ּבלבד נביאים ּבׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה
ׁשּנאמר: עליו, העידה ּתֹורה ׁשהרי רּבנּו; ּובמׁשה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
מּכל  וקּבצ וׁשב, ;ורחמ ,ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"וׁשב
ה' יקּבצ מּׁשם - הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה אם . . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעּמים
הּדברים  ואּלּו .". . הארץ אל אלהי ה' והביא . . ְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאלהי
ידי  על ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני  נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
את  ׁשהֹוׁשיע ּדוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח - ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים
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ּבניו, מּבני ׁשּיעמד האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל
"אראּנּו אֹומר: הּוא וׁשם עׂשו. ּבני מּיד יׂשראל את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹוׁשיע
הּמל זה קרֹוב", ולא "אׁשּורּנּו ּדוד; זה עּתה", ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹולא
ׁשבט  "וקם ּדוד; זה מּיעקב", ּכֹוכב ּדר" ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשיח.
זה  - מֹואב" ּפאתי "ּומחץ הּמׁשיח. הּמל זה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּיׂשראל",
ּבחבל". וימּדדם מֹואב, את וּי" אֹומר: הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּדוד,
ּבֹו: ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר

ים" עד מּים ׁשּנאמר:"ּומׁשלֹו לדוד, - ירׁשה" אדֹום "והיה . ְְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ
זה  - וגֹו'" ירׁשה "והיה וגֹו'". לעבדים לדוד אדֹום ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָ"וּתהי
לׁשּפט  צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמל

עׂשו". הר ֵֶַָאת
את ·. אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא מקלט ּבערי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאף

". . ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת . . היה ּגבל לא ּומעֹולם ; ְְְְְִֵַָָָָָָָֹֹֻ
זה ערים]ּדבר לּתהּו[ט' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה ולא ,-] ְִֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּכל לחינם] ראיה, צרי הּדבר אין הּנביאים ּבדברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

זה. מּדבר מלאים ְְִִִֵֶַָָָהּספרים
לעׂשֹות ‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ,ּדעּת על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל

מתים  מחּיה אֹו ּבעֹולם, ּדברים ּומחּדׁש ּומֹופתים, ,אֹותֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּכן! הּדבר אין אֹומרים; ׁשהּטּפׁשים אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
היה  והּוא היה, מׁשנה מחכמי ּגדֹול חכם עקיבה רּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשהרי
ׁשהּוא  עליו, אֹומר היה והּוא ,הּמל ּכֹוזבא ׁשל ּכליו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנֹוׂשא
הּמל ׁשהּוא ּדֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמה הּמׁשיח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשאינֹו להם נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון ּבעוֹונֹות; ׁשּנהרג עד ֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשיח,
ועּקר  מֹופת. ולא אֹות לא חכמים, מּמּנּו ׁשאלּו ולא ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹמׁשיח;
ּומׁשּפטיה  חּקיה אין הּזאת ׁשהּתֹורה הן: ּככה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדברים

ל  ולא מׁשּתּנים עליהן, מֹוסיפין ואין עֹולמים, ּולעֹולמי עֹולם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
ּבּתֹורה  ּפנים ׁשּגּלה אֹו ּגֹורע, אֹו הּמֹוסיף וכל מהן; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגֹורעין
רׁשע  ּבוּדאי זה הרי - מּפׁשּוטן מצוֹות ׁשל הּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוהֹוציא

ְִֶואּפיקֹורֹוס.
ּבּתֹורה „. הֹוגה ּדוד, מּבית מל יעמד ּבמצוֹות ואם ועֹוסק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל  ּכל ויכף ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב ּתֹורה ּכפי אביו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכדוד
ּבדקּה ּולחּזק ּבּה הדת]ליל -[פרצות ה' מלחמֹות ויּלחם , ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

ּכל  ונּצח והצליח, עׂשה אם מׁשיח. ׁשהּוא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
יׂשראל  נּדחי וקּבץ ּבמקֹומֹו, מקּדׁש ּובנה ׁשּסביביו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהאּמֹות
את  לעבוד כולו העולם את (ויתקן ּבוּדאי. מׁשיח זה הרי -ְֲִֵֶַַַָ
ברורה  שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה'
הצליח  לא ואם אחד) שכם ולעבדו ה' בשם כולם ְְִִִַֹלקרוא
עליו, ּתֹורה ׁשהבטיחה זה ׁשאינֹו ּבידּוע - נהרג אֹו ּכה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשּמתּו. הּכׁשרים הּׁשלמים ּדוד ּבית מלכי ּככל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהרי
רּבים, ּבֹו לנּסֹות אּלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש העמידֹו ְְֱִִֶֶַַַָָָֹולא
ּוללּבן  ּולברר ּבהם לצרֹוף יּכׁשלּו, הּמׂשּכילים "ּומן ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּדּמה  הּנֹוצרי יׁשּוע אף לּמֹועד". עֹוד ּכי קץ, עת עד -ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּדנּיאל, ּבֹו נתנּבא ּכבר - ּדין ּבבית ונהרג מׁשיח, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ע  ּפריצי "ּובני ונכׁשלּו".ׁשּנאמר: - חזֹון להעמיד יּנּׂשאּו ּמ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּמׁשיח  ּדּברּו הּנביאים ׁשּכל מּזה, ּגדֹול מכׁשֹול יׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכי
וזה  מצֹותן, ּומחּזק נדחיהם ּומקּבץ ּומֹוׁשיעם, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּגֹואל
ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולפּזר ּבחרב, יׂשראל לאּבד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגרם
אלֹוּה לעבד העֹולם רב ּולהטעֹות הּתֹורה, ְְְְֱֲִַַַַַָָָֹֹּולהחליף
ּבאדם  ּכח אין - העֹולם ּבֹורא מחׁשבֹות אבל ה'?! ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמּבלעדי
מחׁשבֹותיו. מחׁשבֹותינּו ולא ּדרכיו ּדרכינּו לא ּכי ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹלהּׂשיגם,
הּיׁשמעאלי  זה וׁשל הּנֹוצרי, יׁשּוע ׁשל האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכל

אחריו מוחמד]ׁשעמד -]למל ּדר ליּׁשר אּלא אינן - ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: ּביחד, ה' את לעבד ּכּלֹו העֹולם ּולתּקן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמׁשיח,
ה', ּבׁשם ּכּלם לקרא ברּורה, ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ"ּכי
מּדברי  ּכּלֹו העֹולם נתמּלא ּכבר ּכיצד? אחד". ׁשכם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּולעבדֹו
ּדברים  ּופׁשטּו הּמצוֹות, ּומּדברי הּתֹורה ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמׁשיח,
נֹוׂשאים  והם לב; ערלי רּבים ּובעּמים רחֹוקים, ּבאּיים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַאּלּו
אֹומרים: אּלּו - הּתֹורה ּובמצוֹות אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָונֹותנים
היּו ולא הּזה, ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר היּו, אמת אּלּו ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ'מצוֹות
ּבהן, יׁש נסּתרים 'ּדברים אֹומרים: ואּלּו לדֹורֹות'. ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָנֹוהגֹות
ּוכׁשּיעמד  נסּתריהם'. וגּלה מׁשיח, ּבא ּוכבר ּכפׁשּוטן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואינן
ּכּלם  הם מּיד - ויּנׂשא וירּום ויצליח ּבאמת, הּמׁשיח ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמל
וׁשּנביאיהם  אבֹותיהם, נחלּו ׁשּׁשקר ויֹודעים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָחֹוזרים

הטעּום. ְֲִֵֶַואבֹותיהם

יב ּפרק ¤¤
ּדבר ‡. יּבטל הּמׁשיח ׁשּבימֹות ,ּדעּת על יעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל

ּבראׁשית; ּבמעׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמנהגֹו
זאב  "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה .הֹול ּכמנהגֹו עֹולם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
- הּדבר ענין וחידה. מׁשל ירּבץ", ּגדי עם ונמר ּכבׂש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָעם
העֹולם  אּמֹות רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיהיּו
נמר  - יׁשדדם ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ּכזאב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּמׁשּולים
ולא  יגזלּו ולא האמת, לדת ּכּלם ויחזרּו עריהם". על ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשקד
ׁשּנאמר: ּכיׂשראל, ּבנחת הּמּתר ּדבר יאכלּו אּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻיׁשחיתּו,
הּדברים  ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ּתבן". יאכל ּכּבקר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ואריה,
הּמל ּובימֹות הם; מׁשלים הּמׁשיח, ּבענין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּכתּובים
רמּוז  ענין ּומה מׁשל, היּו ּדבר לאיזה לּכל יּודע ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּמׁשיח

ֶָּבהם.
אּלא ·. הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין 'אין חכמים: ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאמרּו

הּנביאים, ּדברי ׁשל מּפׁשּוטם ויראה ּבלבד'. מלכּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשעּבּוד
גֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות המלך]ׁשּבתחּלת שם -] ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

אומתו]ּומגֹוג שם נביא [- יעמד ּומגֹוג, גֹוג מלחמת וׁשּקדם ; ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ
אנכי  "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ּולהכין יׂשראל ליּׁשר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹליׂשראל
ולא  הּטמא לטהר לא ּבא ואינֹו וגֹו'". אלּיה את לכם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשֹולח
ולא  ּכׁשרּות, ּבחזקת ׁשהם אנׁשים לפסל ולא הּטהֹור, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלטּמא
ּבעֹולם, ׁשלֹום לׂשּום אּלא ּפסּולין; ׁשהחזקּו מי ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻלהכׁשיר
החכמים  מן ויׁש ּבנים". על אבֹות לב "והׁשיב ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
אּלּו וכל אלּיהּו. יבֹוא הּמׁשיח, הּמל ּביאת ׁשּקדם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאֹומר,
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ׁשּיהיּו; עד יהיּו, היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּדברים
להם  אין החכמים ּגם הּנביאים. אצל הם סתּומין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים
יׁש ּולפיכ הּפסּוקים; הכרע לפי אּלא אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּבלה
הוית  סּדּור אין ּפנים, ּכל ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהם
יתעּסק  לא ּולעֹולם ּבּדת. עּקר ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדברים
האמּורים  מדרׁשֹות ּבדברי יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאדם
מביאין  ׁשאינן - עּקר יׂשימם ולא ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבענינים
הּקּצין; יחּׁשב לא וכן יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹלא
יחּכה  אּלא קּצין'. מחּׁשבי ׁשל ּדעּתן 'ּתּפח חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאמרּו

ּבכלל בעיקר]ויאמין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו הּדבר, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ
.‚הּמל אליו ּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח [יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הּוא  הרי ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
לאּורים  ּכהן עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאֹומר:
הּמחזקין, מתיחסין הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּולתּמים".
לׁשבטיהם, אּלא יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּומֹודיעין
אינֹו אבל ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּמֹודיע

עבד' וזה ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על [כנעני]אֹומר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
נטמעה. ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין -ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

ּכדי „. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו
ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ולׁשּתֹות  לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
יהיה  ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש הּבא,[מהתורה]להם העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשּובה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֶַָּכמֹו

ולא ‰. מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו
וכל  הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ותחרּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻקנאה
אּלא  העֹולם, ּכל עסק יהיה ולא ּכעפר. מצּויין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמעדּנים
ויֹודעים  ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ ּבלבד. ה' את ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלדעת
ּכח  ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; הּסתּומים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹֻּדברים
לּים  ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאדם,

ְִַמכּסים".
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּברי
הלכֹות  ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּומנין
ׁשנים  עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָסנהדרין,
הלכֹות  ּפרקים; ׁשבעה ממרים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָועׂשרים
ּומלחמֹות, מלכים הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאבל,

ּפרקים. עׂשר ְְִֵָָָׁשנים

הל"א  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום

הל"ב  מחזור תחילת

ליום  פרקים ג' במסלול

עֹולם. אל ה' ¨¥¥§ּבׁשם

מצֹותיך. ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ¨¤§¦¨¤¦¦©§¥Ÿ̈אז

¨¨§©הקּדמה 
Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּתֹורה  האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו "ּתֹורה", ְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהּמצוה".
היא  זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, לעׂשֹות ְְְֲִִִִִַַַַָָָָוצּונּו
רּבנּו מׁשה ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנקראת
וׁשבט; ׁשבט לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ׁשּימּות, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדם
ספר  את "לקח ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - אחד ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוספר
אלהיכם; ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם הּזה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּתֹורה
לא  - הּתֹורה ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ּב ׁשם ְְְְְִֵֵַַָָָָָֹוהיה
יׂשראל, ּכל ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה צּוה אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכתבּה;
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אף  ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה נקראת זה ּומּפני לעׂשֹות". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָתׁשמרּו
ּכּלּה רּבנּו מׁשה לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה נכּתבה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל
ויהֹוׁשע, ּופינחס ואלעזר זקנים; לׁשבעים ּדינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֻּבבית
מׁשה  ׁשל ּתלמידֹו ׁשהּוא וליהֹוׁשע מּמׁשה. קּבלּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשלׁשּתן
ּכל  יהֹוׁשע, וכן עליה; וצּוהּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מסר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻרּבנּו,
וקּבל  מיהֹוׁשע, קּבלּו רּבים ּוזקנים ּפה. על לּמד חּייו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּדינֹו, ּובית מעלי קּבל ּוׁשמּואל ּומּפינחס; הּזקנים מן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָעלי
מּיֹוצאי  הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹודוד
מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
הּׁשילני  מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹוהּוא
הּכהן  ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּובית

ּדינֹו ּובית מאליׁשע ּדינֹו,קּבל ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה , ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּובית  מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוהֹוׁשע
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ׁשּיהיּו; עד יהיּו, היא אדם ידע לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּדברים
להם  אין החכמים ּגם הּנביאים. אצל הם סתּומין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים
יׁש ּולפיכ הּפסּוקים; הכרע לפי אּלא אּלּו, ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּבלה
הוית  סּדּור אין ּפנים, ּכל ועל אּלּו. ּבדברים מחלקת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהם
יתעּסק  לא ּולעֹולם ּבּדת. עּקר ּדקּדּוקיהם, ולא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדברים
האמּורים  מדרׁשֹות ּבדברי יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאדם
מביאין  ׁשאינן - עּקר יׂשימם ולא ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבענינים
הּקּצין; יחּׁשב לא וכן יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹלא
יחּכה  אּלא קּצין'. מחּׁשבי ׁשל ּדעּתן 'ּתּפח חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאמרּו

ּבכלל בעיקר]ויאמין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו הּדבר, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ
.‚הּמל אליו ּבימי ויתקּבצּו מלכּותֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

יתיחסּו יׂשראל, המשפחה]ּכל ּברּוח [יחוס ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: עליו, ׁשּתנּוח ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש

מטהר לוי מייחס]ּובבני ּכהן,[- מיחס 'זה ואֹומר: ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻ
הּוא  הרי ליׂשראל; מיחסין ׁשאין את ודֹוחה לוי', מיחס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻוזה
לאּורים  ּכהן עמד עד . . להם הּתרׁשתא "וּיאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאֹומר:
הּמחזקין, מתיחסין הּקדׁש ׁשּברּוח למדּת, הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּולתּמים".
לׁשבטיהם, אּלא יׂשראל מיחס ואינֹו המיחס. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּומֹודיעין
אינֹו אבל ּפלֹוני. מּׁשבט וזה ּפלֹוני מּׁשבט ׁשּזה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּמֹודיע

עבד' וזה ממזר, 'זה ּכׁשרּות: ּבחזקת ׁשהם על [כנעני]אֹומר ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
נטמעה. ׁשּנטמעה, ׁשּמׁשּפחה הּוא ׁשהּדין -ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

ּכדי „. לא - הּמׁשיח ימֹות והחכמים הּנביאים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתאּוּו
ׁשּירּדּו ּכדי ולא העֹולם, ּכל על ּבּגֹוים,[ישתעבדו]ׁשּיׁשלטּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ולׁשּתֹות  לאכל ּכדי ולא העּמים, אֹותם ׁשּינּׂשאּו ּכדי ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
יהיה  ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה ּפנּויין ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹולׂשמח;

ּומבּטל נֹוגׂש הּבא,[מהתורה]להם העֹולם לחּיי ׁשּיזּכּו ּכדי , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשּובה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֶַָּכמֹו

ולא ‰. מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו
וכל  הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה - ותחרּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻקנאה
אּלא  העֹולם, ּכל עסק יהיה ולא ּכעפר. מצּויין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמעדּנים
ויֹודעים  ּגדֹולים, חכמים יהיּו ּולפיכ ּבלבד. ה' את ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלדעת
ּכח  ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו העמּקים; הּסתּומים ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹֻּדברים
לּים  ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאדם,

ְִַמכּסים".
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ארּבעה ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּברי
הלכֹות  ּוׁשמֹונים: אחד זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּומנין
ׁשנים  עדּות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָסנהדרין,
הלכֹות  ּפרקים; ׁשבעה ממרים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָועׂשרים
ּומלחמֹות, מלכים הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאבל,

ּפרקים. עׂשר ְְִֵָָָׁשנים

הל"א  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום

הל"ב  מחזור תחילת

ליום  פרקים ג' במסלול

עֹולם. אל ה' ¨¥¥§ּבׁשם

מצֹותיך. ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ¨¤§¦¨¤¦¦©§¥Ÿ̈אז

¨¨§©הקּדמה 
Ïk,נּתנּו ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

והּתֹורה  האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו "ּתֹורה", ְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהּמצוה".
היא  זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, לעׂשֹות ְְְֲִִִִִַַַַָָָָוצּונּו
רּבנּו מׁשה ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנקראת
וׁשבט; ׁשבט לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ׁשּימּות, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹקדם
ספר  את "לקח ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - אחד ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוספר
אלהיכם; ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם הּזה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּתֹורה
לא  - הּתֹורה ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ּב ׁשם ְְְְְִֵֵַַָָָָָֹוהיה
יׂשראל, ּכל ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה צּוה אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכתבּה;
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אף  ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה נקראת זה ּומּפני לעׂשֹות". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָתׁשמרּו
ּכּלּה רּבנּו מׁשה לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה נכּתבה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל
ויהֹוׁשע, ּופינחס ואלעזר זקנים; לׁשבעים ּדינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֻּבבית
מׁשה  ׁשל ּתלמידֹו ׁשהּוא וליהֹוׁשע מּמׁשה. קּבלּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשלׁשּתן
ּכל  יהֹוׁשע, וכן עליה; וצּוהּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מסר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻרּבנּו,
וקּבל  מיהֹוׁשע, קּבלּו רּבים ּוזקנים ּפה. על לּמד חּייו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּדינֹו, ּובית מעלי קּבל ּוׁשמּואל ּומּפינחס; הּזקנים מן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָעלי
מּיֹוצאי  הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית מּׁשמּואל קּבל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹודוד
מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ולוי היה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹמצרים
הּׁשילני  מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית מּדוד קּבל ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹוהּוא
הּכהן  ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ואליׁשע ּדינֹו, ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּובית

ּדינֹו ּובית מאליׁשע ּדינֹו,קּבל ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה , ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
ּובית  מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה קּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוהֹוׁשע
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מיׁשעיה  קּבל ּומיכה ּדינֹו, ּובית מעמֹוס קּבל ויׁשעיה ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּדינֹו,
מּיֹואל  קּבל ונחּום ּדינֹו, ּובית מּמיכה קּבל ויֹואל ּדינֹו, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָּובית
קּבל  ּוצפניה ּדינֹו, ּובית מּנחּום קּבל וחבּקּוק ּדינֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּובית
ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל וירמיה ּדינֹו, ּובית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמחבּקּוק
קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית מּירמיה קּבל נרּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּנקראין  הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ּובית נרּיה ּבן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּברּו
ודנּיאל  ּומלאכי, זכריה חּגי - והם הּגדֹולה'. ּכנסת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'אנׁשי
ּבלׁשן  ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ועזריה, מיׁשאל ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחנניה
זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, חכמים והרּבה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוזרּבבל;
הּמאה  מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון הּוא מהם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון
ּגדֹול  ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻועׂשרים,
מּׁשמעֹון  קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס עזרא. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָאחר
יֹוחנן  ּבן ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ּובית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּצּדיק
ּדינֹו, ּובית מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ירּוׁשלים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָאיׁש
מּיֹוסף  קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻויהֹוׁשע
טּבאי  ּבן ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
ונּתאי  ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ׁשטח ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוׁשמעֹון
ּדינם  ּובית הּצדק ּגרי ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ּובית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהארּבלי
ּדינם  ּובית וׁשּמאי הּלל ּדינם. ּובית וׁשמעֹון מיהּודה ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָקּבלּו
זּכאי  ּבן יֹוחנן ורּבן ּדינם. ּובית ואבטליֹון מּׁשמעיה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָקּבלּו
ּדינֹו. ּובית הּזקן מהּלל קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ׁשמעֹון ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָורּבן
ּגדֹולי  והם זּכאי, ּבן יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ּתלמידים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ורּבי  הּגדֹול, אליעזר רּבי - הם ואּלּו מּמּנּו; ׁשּקּבלּו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחכמים
ורּבי  נתנאל, ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּכהן, יֹוסי ורּבי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֻיהֹוׁשע,
אליעזר  מרּבי קּבל יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ער ּבן ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאלעזר
מאיר  ורּבי יׁשמעאל ורּבי היה. צדק ּגר אביו ויֹוסף ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
וחבריו  מאיר רּבי קּבל וגם עקיבה, מרּבי קּבלּו הּצדק ּגר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבן

יׁשמעאל  ורּבי מרּבי יהּודה, רּבי הם - מאיר רּבי ׁשל חבריו . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ורּבי  ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי נחמיה, ורּבי ׁשמעֹון, ורּבי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹוסי,
וכן  ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן וׁשמעֹון הּסנּדלר, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָיֹוחנן
וחבריו  הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ׁשל חבריו ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּבלּו
הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - עקיבה רּבי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשל
ּגמליאל  רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָורּבי
ורּבן  הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן קּבל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקן
ורּבן  מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמעֹון
זה, ׁשמעֹון רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ּבנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשמעֹון
אלעזר  ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו הּנקרא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ׁשּמּוע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבן
חּבּור  חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומימֹות
ּדֹור  ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב  הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,
על  מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים  ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי  למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
עליהן  והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
הּקדֹוׁש. רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבית

והּפרּוׁשין  הּבאּורין וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּוא
ודֹור, ּדֹור ּכל ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּׁשמעּו
לחכמים  וׁשּננֹו הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבכל
ּבכל  ורּבצֹו ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּברּבים,
ולּמה  מּיׂשראל. ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום,
לפי  ׁשהיה? ּכמֹות הּדבר הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
מתחּדׁשֹות  והּצרֹות והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל  ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת הרׁשעה ּומלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובאֹות,
ּביד  להיֹות אחד חּבּור חּבר - לקצוֹות והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמתּגלּגלין
הּוא  ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ולא ּבמהרה ׁשּילמדּוהּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּכּלם,
החכמים  ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון  מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו

חמא  ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, חּיא,וגמליאל ורּבי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ורּבי  יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן  מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד  ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן  יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן  ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב  חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא  ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר  הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר  יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב  הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל  מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש
ּומּגדֹולי  ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב -ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים  ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
מרב  ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר  ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
‡ˆÓ ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ƒ¿»ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ורבא  (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵַָָָָָּדֹורֹות,
ורב  יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ורּבה (ג) ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמרּבה,
הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי (ה) ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּוׁשמּואל,
מרּבן  ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן הּקדֹוׁש ורּבנּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ו)
אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) אביו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגמליאל
ּגמליאל  ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ(ט)
אביו  מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן אביו ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּזקן
ּוׁשמעיה  (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
ּבן  מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן  ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון  (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק  (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, וירמיה ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ(כא)
ּומיכה  (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
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מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע  (לא) מיהֹוידע , ּוזכריה (ל) מּזכריה, והֹוׁשע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ(כט)
מאחּיה, ואלּיהּו (לג) מאלּיהּו, ואליׁשע (לב) ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמאליׁשע,
ּוׁשמּואל  (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ואחּיה ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ(לד)
מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ועלי (לז) ְְְִִִִִִֵֵֵַָָֻמעלי,
- הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) רּבנּו, מּמׁשה ויהֹוׁשע ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ(לט)

יׂשראל. אלהי ה' מעם ׁשּכּלם ְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹֻנמצא
Ïk מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּסנהדרי  ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
מהם  ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּגדֹולה.

אׁשי ועּמהם. ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר אחר [בבל]הּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

וענין  ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשחּבר
עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשני
רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּודברים
ּומן  הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. חּבּור ועד ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּקדֹוׁש

הּתֹוספּתֹות ּומן וספרי, ּומּספרא -[הברייתות]הּתֹוספּתא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
החּיב  והּטהֹור, הּטמא והּמּתר, האסּור יתּבאר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻֻמּכּלם
מּפי  איׁש מּפי איׁש ׁשהעּתיקּו ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּפטּור,

מּסיני. ִִֶַֹמׁשה
Ìb ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי  הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא  מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות  הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין  וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר  ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי

רבה]ּבראׁשית ורּבי [בראשית מ"אּלה . ּפרׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
רּבי  וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָׁשמֹות"
חּברּו אחריהם אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעקיבה

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמדרׁשֹות.
‡ˆÓ יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמעּתיקים
ּומנהגֹותם  ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות והנהיגּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָָּתּקנֹות
ׁשל  ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבכל
יׂשראל  נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר אׁשי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרב
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור הארצֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּבכל
ונתמעט  ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם  ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים  מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים  ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים

אחר  ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני  הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל  מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו,
ּבית  והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים  ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין  ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין  אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר  ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרהּוא, זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונתּבאר
למי  אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ÌÈ¯·„eׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּתלמּוד  הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאחר
ועיר  עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּבבלי,
חכמים  ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה מדינה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹוכל
וכל  הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד  ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור  אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה

ּובנּו הם [התבוננו]הּתלמּוד - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראים
הּתלמּוד  ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ׁשנער ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובארץ
עמּקה  ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ּתעלּומֹותיו לאֹור ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּו
עם  מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ועֹוד, למאד; עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹּדרּכֹו
לּכל  ּברּורה היתה הּלׁשֹון ׁשאֹותּה לפי אחרֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹונֹות
וכן  הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל הּתלמּוד; ׁשחּבר ּבעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבׁשנער
עד  הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין הּגאֹונים, ּבימי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבׁשנער
ועיר  עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמלּמדים
קׁשים  ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה אׁשר ּגאֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלכל

חכמתם  ּכפי להם מׁשיבים והם ואֹותם ׁשּבּתלמּוד, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להבין  ספרים מהן ועֹוׂשין הּתׁשּובֹות, מקּבצים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹואלים
לבאר  חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהם.
ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּתלמּוד:
מּסכּתֹות  ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרקים
והּמּתר  האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות חּברּו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֻּוסדרים.
ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים והּפטּור, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהחּיב
וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר  מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף  מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות  ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
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מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע  (לא) מיהֹוידע , ּוזכריה (ל) מּזכריה, והֹוׁשע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ(כט)
מאחּיה, ואלּיהּו (לג) מאלּיהּו, ואליׁשע (לב) ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמאליׁשע,
ּוׁשמּואל  (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ואחּיה ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ(לד)
מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ועלי (לז) ְְְִִִִִִֵֵֵַָָֻמעלי,
- הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) רּבנּו, מּמׁשה ויהֹוׁשע ְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ(לט)

יׂשראל. אלהי ה' מעם ׁשּכּלם ְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹֻנמצא
Ïk מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו »ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּסנהדרי  ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם יׁשיבֹות, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻראׁשי
מהם  ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ּבכל ועּמהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּגדֹולה.

אׁשי ועּמהם. ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ורב רבינא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשנער ּבארץ הּבבלי הּתלמּוד ׁשחּבר אחר [בבל]הּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

וענין  ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי הּתלמּוד יֹוחנן רּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשחּבר
עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא - הּתלמּודין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשני
רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּודברים
ּומן  הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. חּבּור ועד ְְְְִִִִֵַַַַַַָהּקדֹוׁש

הּתֹוספּתֹות ּומן וספרי, ּומּספרא -[הברייתות]הּתֹוספּתא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
החּיב  והּטהֹור, הּטמא והּמּתר, האסּור יתּבאר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻֻמּכּלם
מּפי  איׁש מּפי איׁש ׁשהעּתיקּו ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּפטּור,

מּסיני. ִִֶַֹמׁשה
Ìb ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי  הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא  מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות  הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין  וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר  ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי

רבה]ּבראׁשית ורּבי [בראשית מ"אּלה . ּפרׁש יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
רּבי  וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא הּתֹורה, סֹוף עד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָׁשמֹות"
חּברּו אחריהם אחרים וחכמים מכילּתא. חּבר ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָעקיבה

הּבבלי. הּתלמּוד קדם חּבר והּכל ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמדרׁשֹות.
‡ˆÓ יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ƒ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמעּתיקים
ּומנהגֹותם  ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות והנהיגּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָָּתּקנֹות
ׁשל  ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבכל
יׂשראל  נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר אׁשי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָרב
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור הארצֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָּבכל
ונתמעט  ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם  ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים  מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים  ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים

אחר  ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני  הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל  מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו,
ּבית  והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים  ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין  ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין  אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר  ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרהּוא, זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָונתּבאר
למי  אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ÌÈ¯·„eׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ¿»ƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּתלמּוד  הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאחר
ועיר  עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל חּיבים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּבבלי,
חכמים  ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה מדינה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹוכל
וכל  הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד  ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור  אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה

ּובנּו הם [התבוננו]הּתלמּוד - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל  ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל 'ּגאֹונים'. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנקראים
הּתלמּוד  ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ׁשנער ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובארץ
עמּקה  ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ּתעלּומֹותיו לאֹור ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּו
עם  מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ועֹוד, למאד; עד ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹּדרּכֹו
לּכל  ּברּורה היתה הּלׁשֹון ׁשאֹותּה לפי אחרֹות, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹונֹות
וכן  הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל הּתלמּוד; ׁשחּבר ּבעת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבׁשנער
עד  הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם אין הּגאֹונים, ּבימי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבׁשנער
ועיר  עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין רּבֹות ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמלּמדים
קׁשים  ּדברים להם לפרׁש ּבימיהם, היה אׁשר ּגאֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלכל

חכמתם  ּכפי להם מׁשיבים והם ואֹותם ׁשּבּתלמּוד, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
להבין  ספרים מהן ועֹוׂשין הּתׁשּובֹות, מקּבצים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹואלים
לבאר  חּבּורים ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהם.
ׁשּפרׁש מי ּומהם יחידֹות, הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּתלמּוד:
מּסכּתֹות  ׁשּפרׁש מי ּומהם ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרקים
והּמּתר  האסּור ּבענין ּפסּוקֹות, הלכֹות חּברּו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֻּוסדרים.
ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ׁשהּׁשעה ּבדברים והּפטּור, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהחּיב
וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד יכֹול ׁשאינֹו מי למּדע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָקרֹובים
ׁשחּבר  מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ּבּה ׁשעׂשּו ה' מלאכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהיא
ואלף  מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ׁשהיא זה, זמן ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד
מאֹות  ּותׁשע אלפים ארּבעת ׁשנת והיא הּבית, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָֻלחרּבן

עֹולם. לבריאת וׁשבע ְְִִִֶַַָָֹּוׁשלׁשים
ÔÓf·e,הּכל את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה «¿«ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָואבדה
ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות הּפרּוׁשין אֹותן ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָלפיכ
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ואין  ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ּדברים ׁשהם וראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּגאֹונים,
לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט אּלא ּכראּוי עניניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמבין
וספרי, וספרא, והּיר ּוׁשלמי, הּבבלי, עצמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָהּתלמּוד
ּוזמן  חכמה ונפׁש רחבה ּדעת צריכין ׁשהם - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹוספּתֹות
האסּורים  ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר מהם יּודע ּכ ואחר ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאר
נערּתי  זה ּומּפני הּוא. היא ּתֹורה ּדיני ּוׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוהּמּתרים
הּצּור  על ונׁשענּתי הּספרּדי, מיימֹון ּבן מׁשה אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחצני,
ּדברים  לחּבר וראיתי הּספרים, ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּברּו
והּמּתר  האסּור ּבענין החּבּורים, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהּמתּבררים

ּברּורה הּטמא ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ּדיני ׁשאר עם והּטהֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבפי  סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּתהא עד קצרה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻודר
אֹומר  וזה ּבכה אֹומר זה לא ּפרּוק, ולא קׁשיא ּבלא - ְְְְְֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹֹֻהּכל
הּמׁשּפט  ּפי על נכֹונים, קרֹובים ּברּורים ּדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹּבכה,
הּנמצאים  והּפרּוׁשים החּבּורים אּלּו מּכל יתּבאר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר
הּדינין  ּכל ׁשּיהיּו עד עכׁשו, ועד הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָמימֹות
הּדברים  ּכל ּובדין מצוה, ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹּגלּויין
יהא  ׁשּלא ּכדי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּונביאים. חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתּקנּו
אּלא  יׂשראל, מּדיני ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
הּתּקנֹות  עם ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻיהיה
חּבּור  ועד רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּמנהגֹות
ׁשחּברּו חּבּוריהם ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתלמּוד,
ּתֹורה' 'מׁשנה זה חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
קֹורא  ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לקרֹות  צרי ואינֹו ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזה,
הלכֹות  הלכֹות זה חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
ענין; ׁשּבאֹותֹו לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבכל
ׁשּיהיּו ּכדי קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוכל
מהן  יׁש - וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסדּורים
ׁשּיׁש הּמצוה והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהלכֹות
מהם  ויׁש עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה
אֹותן  יהיּו אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָהלכֹות
לפי  זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻהּמצוֹות
ּבֹו. לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהענינים,
ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּומנין
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה  לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
ׁשנת  ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ַַָהחּמה.

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום
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ראׁשֹונה ‡. אלֹוּה,מצוה ׁשם ׁשּיׁש לידע עׂשה, מּמצוֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"אלהי ה' "אנכי "ה'·..ׁשּנאמר: ׁשּנאמר: ליחדֹו, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
אחד" ה' ה'‚..אלהינּו, את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"אלהי..„אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה ְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה'להתּפּלל ‰..ּתירא" את "ועבדּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתפּלה. זֹו עבֹודה "ּובֹוÂ.אלהיכם"; ׁשּנאמר: ּבֹו, לדבקה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּתּׁשבע"Ê..תדּבק" "ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ּבׁשמֹו, .להּׁשבע ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָ

.Á והלכּתּבדרכיו להּדמֹות" ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּבתֹוË.ּבדרכיו". "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ׁשמֹו, את לקּדׁש ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יׂשראל" יֹום È..ּבני ּבכל ּפעמים ׁשמע קרּית ,לקרֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
."ּובקּומ בׁשכּב . . ּבם "ודּברּת ללמד È‡.ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

לבני".ּתֹורה  "וׁשּננּתם ׁשּנאמר: לקׁשר È·.ּוללּמדּה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו ׁשּנאמר: ּבראׁש, .ּתפּלין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

.‚È"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ּבּיד, ּתפּלין .לקׁשר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
.„È"ציצת להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: ציצית, .לעׂשֹות ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָ
.ÂË"ּבית מזּוזֹות על "ּוכתבּתם ׁשּנאמר: מזּוזה, .לקּבע ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹ
.ÊË,ׁשביעית ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע העם את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלהקהיל

העם" את "הקהל ּתֹורה ÊÈ..ׁשּנאמר: ספר איׁש ּכל לכּתב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּזאת".לעצמֹו הּׁשירה את לכם "ּכתבּו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

.ÁÈ ּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּתב
את  לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאדם,

הּזאת" הּתֹורה  ׁשּנאמר:ËÈ..מׁשנה הּמזֹון, אחר לבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
"אלהי ה' את ּוברכּת - וׂשבעּת ּבית Î.."ואכלּת, לבנֹות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

" ׁשּנאמר: (הּבחירה, מקּדׁש לי "ועׂשּו בתוכם) .ושכנתי ְְְֱִִִֶֶַַָָָ
.‡Î"ּתיראּו "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: זה, מּבית .ליראה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָ
.·Î לפני ,אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: ּתמיד, זה ּבית ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלׁשמר

העדת" ׁשּנאמר:Î‚..אהל ּבּמקּדׁש, עֹובד הּלוי להיֹות ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא" הּלוי ּבׁשעת Î„.."ועבד ורגליו ידיו הּכהן לקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ּובניו" אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: נרֹות Î‰..העבֹודה, לער ְֱֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּובניו" אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: לברÂÎ..ּבּמקּדׁש, ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את .הּכהנים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
.ÊÎ ׁשּבת ּבכל ה' לפני ּולבֹונה לחם ׁשּנאמר:להסּדיר , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּפנים". לחם הּׁשלחן על קטרת ÁÎ."ונתּת להקטיר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
סּמים" קטרת אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, .ּפעמים ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

.ËÎ,אׁש" ׁשּנאמר: ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלהבעיר
הּמזּבח" על ּתּוקד מעל להריםÏ..ּתמיד הּדׁשן את ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּדׁשן" את "והרים ׁשּנאמר: טמאים Ï‡..הּמזּבח, לׁשלח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
הּמקּדׁש ׁשהּוא ׁשכינה מן מּמחנה "ויׁשּלחּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל לחלק Ï·.הּמחנה, ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ׁשּבּקדּׁשה,ּכבֹוד ּדבר לכל  ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"וקּדׁשּתֹו". ּבגדי Ï‚.ׁשּנאמר: לעבֹודה הּכהנים להלּביׁש ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
קדׁש" בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: הארֹון Ï„..ּכהּנה, לׂשאת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

יּׂשאּו" "ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף .על ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‰Ï ּומל ּגדֹולים ּכהנים הּמׁשחה,למׁשח ּבׁשמן כים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹ

קדׁש" מׁשחת "ׁשמן הּכהנים ÂÏ..ׁשּנאמר: להיֹות ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
עֹובדים  ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִַַָָָעֹובדים
על  ממּכריו, לבד . . הּלוי יבא "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכאחד,

לקרֹוביהן ÊÏ..האבֹות" מּטּמאים הּכהנים להיֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
להתאּבל, מצּוין ׁשהן יׂשראל ּכׁשאר עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומתאּבלין

יּטּמא" "לּה נֹוׂשא ÁÏ..ׁשּנאמר: ּגדֹול ּכהן להיֹות ְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹ
יּקח" בבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: .ּבתּולה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.ËÏ עלה לּיֹום, "ׁשנים ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹלהקריב
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ׁשּנאמר:Ó..תמיד" יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּובניו" אהרן קרּבן ּבכל Ó‡.."זה אחר קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

כבׂשים" ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: .ׁשּבת, ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
.·Ó:ׁשּנאמר וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלהֹוסיף

חדׁשיכם" הּפסח,.Ó‚."ּובראׁשי ּבחג קרּבן להֹוסיף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת להקריב Ó„..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָ

אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
עמר" את "והבאתם ּביֹום Ó‰..ׁשּנאמר: קרּבן להֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּבּכּורים" "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּתי ÂÓ..עצרת, להביא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
על  והקרבּתם . . ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנאמר:ÊÓ..הּלחם" הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לחדׁש" ּבאחד הּׁשביעי קרּבן ÁÓ.."ּובחדׁש להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: הּצֹום, .ּביֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓ יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: הּצֹום , ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַָֹֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל הּכתּובה אהרן העבֹודה וכל , ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מֹות. אחרי הּסּכֹות,.ּבפרׁשת חג ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
"והקרבּתם ניחח"ׁשּנאמר: ריח אּׁשה להֹוסיף ‡..עלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא  עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום ׁשּנאמר:קרּבן , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמיני". "ׁשלׁש·."ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּברגלים, לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
לי" ּתחג "ׁשלׁש‚..רגלים ׁשּנאמר: ּברגלים, להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּברגלים,„..ּפעמים לׂשמח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
"ּבחּג "וׂשמחּת הּפסח,‰..ׁשּנאמר: ּכבׂש לׁשחט ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קהל" ּכל אתֹו "וׁשחטּו ּפסח Â..ׁשּנאמר: ּבׂשר לאכל ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
את  "ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָצלי

הּׁשני Ê..הּבׂשר" "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות ֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
עׂשר" מּצה .Á.ּבארּבעה  על  ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יאכלהּו" ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: לתקע Ë..ּומרֹור, ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻ
"ּותקעּתם  ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

ׁשמיני Ò..ּבחצצרת" מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹ
והלאה" הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: להיֹות Ò‡..והלאה, ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָ

לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה קרּבן .ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.·Ò ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹלמלח

קרּבנֹו"Ò‚..מלח" עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, .מעׂשה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.„Ò"החּטאת ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹ
.‰Ò"האׁשם ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂÒ זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמעׂשה

ּכי ÊÒ..הּׁשלמים" "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, מעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מנחה" קרּבן אם ÁÒ..תקריב קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

יׁשּגּו" יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, .טעּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
.ËÒ לא ּבמצות ׁשגג אם חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב

ּכרת  עליה ׁשחּיבים תחטא".תעׂשה ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: , ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.Ú חטא חטא אם לֹו נסּתּפק אם קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב

ואׁשם  ידע "ולא ׁשּנאמר: חטא, לא אֹו חּטאת עליו ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשחּיבים
אׁשמֹו" את והביא . ּתלּוי'.. 'אׁשם ּנקרא הּוא וזה ; ְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

.‡Ú ּבמעילה הּׁשֹוגג אֹולהקריב ּבגזלה, החֹוטא אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
קרּבן  מביא - ונׁשּבע ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשפחה

וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה קרּבן Ú·.אׁשם; להקריב ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ידֹו" תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, תּׂשיג".עֹולה לא "ואם , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

.‚Ú ּבׁשעת האדם, ׁשּיעׂשה חטא מּכל ה' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתוּדֹות
חּטאתם  את "והתוּדּו ׁשּנאמר: הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּקרּבן

עׂשּו" ׁשּיטהר,Ú„..אׁשר אחר קרּבן הּזב להקריב ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ
הּזב" יטהר "וכי אחר Ú‰..ׁשּנאמר: קרּבן הּזבה להקריב ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: להקריב ÂÚ..ׁשּתטהר, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
". . הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן .הּמצרע ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

.ÊÚ:ׁשּנאמר ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּיֹולדת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהקריב
טהרּה" ימי ׁשּנאמר:ÁÚ.."ּובמלאת הּבהמה, לעּׂשר ְְְְֱֳִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

וצאן" ּבקר מעׂשר הּבהמה ËÚ.."וכל ּבכֹור לקּדׁש ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹ
". . יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, .הּטהֹורה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.Ù ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפּדֹות
חמֹור Ù‡..האדם" "ּופטר ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָ

בׂשה" לא Ù·..ּתפּדה "ואם ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
וערפּתֹו" על Ù‚..תפּדה ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה ׁשּנאמר:האדם , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, הּקרּבנֹות Ù„."ּובאת ּכל להקריב ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ

אנכי  אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבבית
לארץ Ù‰..מצּוּך" מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
ּובאת" אּלא ּתּׂשא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לארץ. חּוצה מּומים ÂÙ.ּבקדׁשי ּבעלי קדׁשים לפּדֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּתזּבח" נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: מּתרים, מּפי ויהיּו ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֻ

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
הּוא ÊÙ.ׁשּיּפדּו. "והיה ׁשּנאמר: קדׁש, הּתמּורה להיֹות ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּקדׁש" יהיה ׁשּנאמר:ÁÙ..ּותמּורתֹו מנחֹות, ׁשירי לאכל ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּובניו" אהרן יאכלּו מּמּנה, ּבׂשר ËÙ.."והּנֹותרת לאכל ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, .חּטאת ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
יּגע ˆ. אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלׂשרף

טמא" מּבׂשר ˆ‡..ּבכל "והּנֹותר ׁשּנאמר: נֹותר, לׂשרף ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום - הּנזיר ˆ·..הּזבח לגּדל ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: הּנזיר ˆ‚..ׂשערֹו, לגּלח ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
אם  נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹׂשערֹו

עליו" מת ימּות "וכי ׁשּנאמר: אדם ˆ„..נטמא, לקּים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ּׁשּיֹוציא מה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי "מֹוצא לדּון ˆ‰..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּתֹורה  האמּורין הּדינים ּבכל נדרים להיֹות ˆÂ..ּבהפרת ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָ

הּבהמה" מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: טמא, ּבנבלה הּנֹוגע .ּכל ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Êˆ לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

"מּכל ˆÁ..הּטמא" ׁשּנאמר: מתטּמאין, האכלין להיֹות ְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
יאכל" אׁשר ּומטּמאה ˆË..האכל  טמאה הּנּדה  להיֹות  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּכנּדה ˜..לאחרים  טמאה הּיֹולדת להיֹות .˜‡.להיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּומטּמא  טמא טמא ˜·..הּמצרע מנּגע ּבגד להיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

מטּמא ˜‚..ּומטּמא  מנּגע ּבית להיֹות ˜„..להי ֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָֻ
מטּמא  מטּמאה ˜‰..הּזב זרע ׁשכבת .להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

.Â˜ מטּמאה הּזבה מטּמא ˜Ê..להיֹות הּמת .להיֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

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



פט dyr zeevn - hay e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנאמר:Ó..תמיד" יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּובניו" אהרן קרּבן ּבכל Ó‡.."זה אחר קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

כבׂשים" ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: .ׁשּבת, ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
.·Ó:ׁשּנאמר וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלהֹוסיף

חדׁשיכם" הּפסח,.Ó‚."ּובראׁשי ּבחג קרּבן להֹוסיף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
לה'" אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת להקריב Ó„..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָ

אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
עמר" את "והבאתם ּביֹום Ó‰..ׁשּנאמר: קרּבן להֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּבּכּורים" "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּתי ÂÓ..עצרת, להביא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
על  והקרבּתם . . ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנאמר:ÊÓ..הּלחם" הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לחדׁש" ּבאחד הּׁשביעי קרּבן ÁÓ.."ּובחדׁש להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשביעי" לחדׁש "ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: הּצֹום, .ּביֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹ
.ËÓ יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: הּצֹום , ּביֹום הּיֹום עבֹודת ְְֱֲֲֶֶַַַַַָֹֹלעׂשֹות

ּבקר" ּבן ּבפר הּקדׁש, אל הּכתּובה אהרן העבֹודה וכל , ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מֹות. אחרי הּסּכֹות,.ּבפרׁשת חג ּביֹום קרּבן להֹוסיף ְְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
"והקרבּתם ניחח"ׁשּנאמר: ריח אּׁשה להֹוסיף ‡..עלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

הּוא  עצמֹו ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום ׁשּנאמר:קרּבן , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמיני". "ׁשלׁש·."ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּברגלים, לחג ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
לי" ּתחג "ׁשלׁש‚..רגלים ׁשּנאמר: ּברגלים, להראֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

"זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּברגלים,„..ּפעמים לׂשמח ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
"ּבחּג "וׂשמחּת הּפסח,‰..ׁשּנאמר: ּכבׂש לׁשחט ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קהל" ּכל אתֹו "וׁשחטּו ּפסח Â..ׁשּנאמר: ּבׂשר לאכל ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
את  "ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָצלי

הּׁשני Ê..הּבׂשר" "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות ֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
עׂשר" מּצה .Á.ּבארּבעה  על  ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יאכלהּו" ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: לתקע Ë..ּומרֹור, ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻ
"ּותקעּתם  ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

ׁשמיני Ò..ּבחצצרת" מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹ
והלאה" הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: להיֹות Ò‡..והלאה, ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָ

לרצֹון" יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה קרּבן .ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
.·Ò ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹלמלח

קרּבנֹו"Ò‚..מלח" עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, .מעׂשה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.„Ò"החּטאת ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹ
.‰Ò"האׁשם ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, .מעׂשה ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂÒ זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמעׂשה

ּכי ÊÒ..הּׁשלמים" "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, מעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מנחה" קרּבן אם ÁÒ..תקריב קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

יׁשּגּו" יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, .טעּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
.ËÒ לא ּבמצות ׁשגג אם חּטאת קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב

ּכרת  עליה ׁשחּיבים תחטא".תעׂשה ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: , ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
.Ú חטא חטא אם לֹו נסּתּפק אם קרּבן הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב

ואׁשם  ידע "ולא ׁשּנאמר: חטא, לא אֹו חּטאת עליו ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשחּיבים
אׁשמֹו" את והביא . ּתלּוי'.. 'אׁשם ּנקרא הּוא וזה ; ְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

.‡Ú ּבמעילה הּׁשֹוגג אֹולהקריב ּבגזלה, החֹוטא אֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
קרּבן  מביא - ונׁשּבע ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשפחה

וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה קרּבן Ú·.אׁשם; להקריב ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ
ידֹו" תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, תּׂשיג".עֹולה לא "ואם , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

.‚Ú ּבׁשעת האדם, ׁשּיעׂשה חטא מּכל ה' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתוּדֹות
חּטאתם  את "והתוּדּו ׁשּנאמר: הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּקרּבן

עׂשּו" ׁשּיטהר,Ú„..אׁשר אחר קרּבן הּזב להקריב ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ
הּזב" יטהר "וכי אחר Ú‰..ׁשּנאמר: קרּבן הּזבה להקריב ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: להקריב ÂÚ..ׁשּתטהר, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
". . הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן .הּמצרע ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

.ÊÚ:ׁשּנאמר ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּיֹולדת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהקריב
טהרּה" ימי ׁשּנאמר:ÁÚ.."ּובמלאת הּבהמה, לעּׂשר ְְְְֱֳִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

וצאן" ּבקר מעׂשר הּבהמה ËÚ.."וכל ּבכֹור לקּדׁש ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹ
". . יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, .הּטהֹורה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.Ù ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפּדֹות
חמֹור Ù‡..האדם" "ּופטר ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָ

בׂשה" לא Ù·..ּתפּדה "ואם ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
וערפּתֹו" על Ù‚..תפּדה ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה ׁשּנאמר:האדם , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, הּקרּבנֹות Ù„."ּובאת ּכל להקריב ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ

אנכי  אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבבית
לארץ Ù‰..מצּוּך" מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
ּובאת" אּלא ּתּׂשא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לארץ. חּוצה מּומים ÂÙ.ּבקדׁשי ּבעלי קדׁשים לפּדֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּתזּבח" נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: מּתרים, מּפי ויהיּו ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֻ

הּמקּדׁשין  ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
הּוא ÊÙ.ׁשּיּפדּו. "והיה ׁשּנאמר: קדׁש, הּתמּורה להיֹות ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּקדׁש" יהיה ׁשּנאמר:ÁÙ..ּותמּורתֹו מנחֹות, ׁשירי לאכל ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּובניו" אהרן יאכלּו מּמּנה, ּבׂשר ËÙ.."והּנֹותרת לאכל ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבהם" ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, .חּטאת ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
יּגע ˆ. אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלׂשרף

טמא" מּבׂשר ˆ‡..ּבכל "והּנֹותר ׁשּנאמר: נֹותר, לׂשרף ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום - הּנזיר ˆ·..הּזבח לגּדל ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: הּנזיר ˆ‚..ׂשערֹו, לגּלח ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
אם  נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹׂשערֹו

עליו" מת ימּות "וכי ׁשּנאמר: אדם ˆ„..נטמא, לקּים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ּׁשּיֹוציא מה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי "מֹוצא לדּון ˆ‰..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּתֹורה  האמּורין הּדינים ּבכל נדרים להיֹות ˆÂ..ּבהפרת ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָ

הּבהמה" מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: טמא, ּבנבלה הּנֹוגע .ּכל ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.Êˆ לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

"מּכל ˆÁ..הּטמא" ׁשּנאמר: מתטּמאין, האכלין להיֹות ְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
יאכל" אׁשר ּומטּמאה ˆË..האכל  טמאה הּנּדה  להיֹות  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּכנּדה ˜..לאחרים  טמאה הּיֹולדת להיֹות .˜‡.להיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּומטּמא  טמא טמא ˜·..הּמצרע מנּגע ּבגד להיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

מטּמא ˜‚..ּומטּמא  מנּגע ּבית להיֹות ˜„..להי ֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָֻ
מטּמא  מטּמאה ˜‰..הּזב זרע ׁשכבת .להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

.Â˜ מטּמאה הּזבה מטּמא ˜Ê..להיֹות הּמת .להיֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

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



dyrצ zeevn - hay e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Á˜ טהֹור לאדם מטּמאין נּדה מי לאדם להיֹות ּומטהרין , ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
אּלּו, טמאין ׁשל הּדינין אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻטמא
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה מבאר מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻֻרב

.Ë˜,מקוה ּבמי ּבטבילה הּטמאֹות מּכל הּטהרה ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָֻלהיֹות
ּבׂשרֹו" ּכל את ּבּמים "ורחץ הּׁשמּועה,ׁשּנאמר: מּפי למדּו ; ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

אחת. ּבבת ּבהן עֹולה ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשרחיצה
.È˜ צרעת ּבין אדם צרעת ּבין הּצרעת, מן הּטהרה ְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָלהיֹות

חּיים, ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבית,
הּמצרע" ּתֹורת ּתהיה "זאת להיֹות ˜È‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹֹ

הּׁשביעי, בּיֹום "והיה ׁשּנאמר: ׂשערֹו, ּכל את מגּלח ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמצרע
ׂשערֹו" ּכל את לּכל ˜È·..יגּלח ידּוע הּמצרע להיֹות ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹ

יהיה  וראׁשֹו פרמים, יהיּו "ּבגדיו ּבֹו: האמּורים ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֻּבּדברים
יקרא" טמא, וטמא יעטה; ׂשפם ועל ׁשאר פרּוע, ּכל וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

עצמן. את להֹודיע צריכין ּפרה ˜È‚.הּטמאים לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבני  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: מּוכן, אפרּה להיֹות ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאדּמה

הּקצּובין ˜È„..יׂשראל" ּדמים נֹותן אדם מערי להיֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
נדר" יפלא ּכי "איׁש ׁשּנאמר: להיֹות ˜ÂË..ּבּפרׁשה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבהמה את מערי "והעמיד ׁשּנאמר: ּדמיה, נֹותן טמאה ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּכהן,˜ÊË..הּבהמה" ּכער נֹותן ּביתֹו מערי להיֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

הּכהן" "והעריכֹו ׂשדהּו˜ÊÈ..ׁשּנאמר: מקּדיׁש להיֹות ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכפי  ערּכ "והיה ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, הּקצּוב ּכער ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנֹותן

לה'˜ÁÈ..זרעֹו" ּׁשּמעל מה ּבמעילה הּׁשֹוגג לׁשּלם ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
יׁשּלם" הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת ׁשּנאמר: חמׁש, .ּולהֹוסיף ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.ËÈ˜קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: קדׁש, רבעי נטע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהיֹות
ּפאה ˜Î..הּלּולים" לקט ˜Î‡..להּניח .להּניח ְְִִִִֵֶֶַַַַָ

.·Î˜ הּׁשכחה עמר ּבּכרם ˜Î‚..להּניח עֹוללֹות .להּניח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

.„Î˜ ולּגר "לעני נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי הּכרם. ּפרט ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלהּניח
אתם" ׁשּלהם.ּתעזב עׂשה מצות וזהּו ;.‰Î˜ להביא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

"אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית .ּבּכּורים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
.ÂÎ˜ּדגנ "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהפריׁש

לֹו" "וכל ˜ÊÎ..ּתּתן ׁשּנאמר: ללוּים, ּדגן מעׂשר להפריׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'" הארץ להאכל ˜ÁÎ..מעׂשר ׁשני מעׂשר להפריׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּתעּׂשר" "עּׂשר ׁשּנאמר: ּבירּוׁשלים, הּׁשמּועה לבעליו מּפי ; ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשני. מעׂשר ׁשהּוא מפריׁשין ˜ËÎ.למדּו, הלוּים להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ׁשּלקחּו הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמעׂשר
ּתדּבר" הלוּים "ואל עני ˜Ï..ׁשּנאמר: מעׂשר להפריׁש ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ׁשני  מעׂשר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּתחת
"ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש ."מקצה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

.‡Ï˜'ה לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: מעׂשר, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהתוּדֹות
הּקדׁש" ּבערּתי ,אלהי..·Ï˜,הּבּכּורים על לקרֹות ְְֱִִִִִֶֶַַַַֹֹ

"אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית להפריׁש˜Ï‚..ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתרימּו חּלה, - ערסתכם "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחּלה

"והּׁשביעת ˜Ï„..תרּומה" ׁשּנאמר: קרקע, להׁשמיט ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָ
ּונטׁשּתּה" הארץ,˜Ï‰..ּתׁשמטּנה מעבֹודת לׁשּבֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש ׁשנת ˜ÂÏ..ׁשּנאמר: לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשנת  את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ּבׁשביתה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹובל

ׁשנה" הּיֹובל,˜ÊÏ..החמּׁשים ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ

ּתרּועה" ׁשֹופר "והעברּת ּגאּלה .˜ÁÏ.ׁשּנאמר: לּתן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּגאּלה  אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: הּיֹובל, ּבׁשנת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלארץ

לארץ" עד ˜ËÏ..ּתּתנּו חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת להיֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
חֹומה" עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש, ׁשּנאמר: .ׁשנה, ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

.Ó˜ ּוׁשמּטים ׁשנים יֹובל ׁשני ללמנֹות "וספרּת ׁשּנאמר : , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וגֹו'". ׁשּנאמר:˜Ó‡.ׁשבע ּבּׁשביעית, ּכספים להׁשמיט ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָ

ידֹו" מּׁשה ּבעל ּכל ׁשּנאמר:˜Ó·.."ׁשמֹוט לנכרי, לנּגׂש ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
"יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, הּנכרי ."את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.‚Ó˜,והּקבה והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹלּתן
הּזרֹוע" לּכהן "ונתן הּגז ˜Ó„..ׁשּנאמר: ראׁשית לּתן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לֹו" ּתּתן - צאנ ּגז "וראׁשית ׁשּנאמר: לדּון ˜Ó‰..לּכהן, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ
(ה) ּכל א" ׁשּנאמר: לּכהן, ּומהם לה' מהם חרמים, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבדיני

יחרם" אׁשר ואחר ˜ÂÓ..חרם ועֹוף חּיה ּבהמה לׁשחט ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: ּבׂשרם, יאכל ּכ"ּומּצאנ מּבקר ."וזבחּת ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.ÊÓ˜,ּדמֹו את וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּדם ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָלכּסֹות
ּבעפר" ׁשּנאמר:˜ÁÓ..וכּסהּו הּקן, מן צּפֹור אם לׁשלח ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

האם" את ּתׁשּלח ּבהמה,˜ËÓ.."ׁשּלח ּבסימני לבּדק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבסימני ˜..ׁשּנאמר: לבּדק ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

צּפֹור" "ּכל ׁשּנאמר: לטהֹור, טמא ּבין ׁשּיבּדיל עד .העֹוף ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
.‡˜:ׁשּנאמר הּטמא, מן טהֹור לידע חגבים ּבסימני ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבּדק

כרעים" לֹו ׁשּנאמר:˜·.."אׁשר ּדגים, ּבסימני לבּדק ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּמים" אׁשר מּכל ּתאכלּו זה חדׁשים ˜‚.."את לקּדׁש ְְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּבלבד  ּדין ּבבית וחדׁשים ׁשנים "החדׁשּולחּׁשב ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חדׁשים". ראׁש לכם ׁשּנאמר:˜„.הּזה ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְֱֳִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי ׁשּנאמר:˜‰.."ּובּיֹום ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את חמץ,˜Â.."זכֹור לבער ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מּבּתיכם" ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

.Ê˜,הּמּצֹות חג ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ּביציאת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָלסּפר
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת מּצה ˜Á..ׁשּנאמר: לאכל ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מּצֹות" ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, לׁשּבֹות ˜Ë..ּבליל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל .ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ò˜ מקרא הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָלׁשּבֹות
ׁשּנאמר:.˜Ò‡.קדׁש" יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר ְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם ּביֹום ˜Ò·.."ּוספרּתם לׁשּבֹות ְְְְֳִִֶֶַַַַָָָ
מקרא  הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּׁשים,

הּׁשביעי,˜Ò‚..קדׁש" חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְְִִִִֶֶֶַָֹֹ
ׁשּבתֹון" לכם יהיה לחדׁש, "ּבאחד .ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.„Ò˜ּתעּנּו לחדׁש "ּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבעׂשירי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלהתעּנֹות
נפׁשתיכם" ׁשּנאמר:˜Ò‰..את הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹ
ׁשּבתֹון" הּסּכֹות,˜ÂÒ.."ׁשּבת חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות ְִִֶַַַַַָָֻ

קדׁש" מקרא הראׁשֹון, "ּבּיֹום .ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜ הּׁשמיני "ּוּבּיֹום ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַלׁשּבֹות

קדׁש" ׁש˜ÁÒ..מקרא ּבּסּכה ׁשּנאמר:ליׁשב ימים, בעת ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו ׁשּנאמר:˜ËÒ.."ּבּסּכֹות לּולב, לּטל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּתמרים" ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם ."ּולקחּתם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
.Ú˜ ּתרּועה "י ֹום ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹלׁשמע

לכם" וׁשנה,˜Ú‡..יהיה ׁשנה ּבכל הּׁשקל מחצית לּתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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הּפקדים" על העבר ּכל יּתנּו "זה לׁשמע ˜Ú·..ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
יגרע  ולא יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא ,מּכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ

ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר:˜Ú‚.ׁשּנאמר: ,מל למּנֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
"מל עלי ּתׂשים ּדין ˜Ú„.."ׂשֹום ּבית מּכל  לׁשמע  ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ליׂשראל  להם ׁשּיעמדּו אׁשר הּגדֹול הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתעׂשה". - ל אם ˜Ú‰.יאמרּו רּבים, אחרי לנטֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ

רּבים  "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
להּטֹות" -..ÂÚ˜ קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ְְְְְְִִַַָָָ

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: מּיׂשראל, .וקהל ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
.ÊÚ˜,ּבּדין ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלהׁשוֹות

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ּדין ˜ÁÚ..ׁשּנאמר: ּבבית להעיד ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, לֹו ׁשּיׁש .למי ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ׁשּזממּו˜Ù..וׁשאלּת, ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לערף ˜Ù‡..לעׂשֹות, ֱֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
העגלה  את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאת

לÙ˜·..ּבּנחל" "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר..‚Ù˜ הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ערים".ֹות קֹולט  ללוּים "ונתנּו ׁשּנאמר: ,.„Ù˜ לעׂשֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
"לגּג מעקה "ועׂשית ׁשּנאמר: לאּבד ˜Ù‰..מעקה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, וכל זרה .עבֹודה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂÙ˜:ׁשּנאמר העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר אנׁשי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג

ׁשללּה" ּכל ואת העיר את באׁש לאּבד ˜ÊÙ.."וׂשרפּת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, מארץ עממים .ׁשבעה ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.ÁÙ˜ זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר {לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק".( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָתמיד)
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן ˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין ˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ

"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב ˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגזל" אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּגזל, .את ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.‰ˆ˜"יד את ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: צדקה, .לּתן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Âˆ˜"לֹו ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: עברי, לעבד וכן להעניק ; ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

עברּיה. ּכסף ˜ˆÊ.אמה "אם ׁשּנאמר: לעני, להלוֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
עּמי" את ׁשּנאמר:ּתלוה מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו זה "אם" ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּתעביטּנּו". ּברּבית,˜ˆÁ."והעבט לנכרי להלוֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָ
"תּׁשי "לּנכרי מצות ׁשּנאמר: ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

"הׁשב ˜ˆË.עׂשה. ׁשּנאמר: לבעליו, הּמׁשּכֹון להׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העבֹוט" את לֹו ׁשּנאמר:¯..ּתׁשיב ּבזמּנֹו, ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשכרֹו" תּתן ּבזמן ¯‡.."ּביֹומֹו אֹוכל הּׂשכיר להיֹות ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבקמת  תבא "ּכי ,"רע ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׂשכירּותֹו,
"ׁשּנאמר:¯·..רע ּבהמּתֹו, מעל אֹו חברֹו מעל לעזב ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

עּמֹו" ּתעזב הּבהמה,¯‚.."עזב על הּמּׂשא להקים ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹ
עּמֹו" ּתקים "הקם האבדה,¯„..ׁשּנאמר: להׁשיב ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב החֹוטא,¯‰..ׁשּנאמר: להֹוכיח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
"עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח אדם ¯Â..ׁשּנאמר: ּכל לאהב ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, לאהב ¯Ê..מּבני ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּגר" את "ואהבּתם ׁשּנאמר: הּגר, לצּדק ¯Á..את ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

צדק" אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, עם .הּמאזנים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Ë¯"ּתקּום ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, .לכּבד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.È¯"אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, אב .לכּבד ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.‡È¯"ּתיראּו ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, מאב .ליראה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·È¯) ׁשּנאמר: ולרּבֹות, ּורבּו".לפרֹות ּפרּו ואתם) ְְְְְֱִִֶֶַ
.‚È¯ׁשּנ ּבקּדּוׁשין, ּובא לבעל אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי אמר: ְְֱִִִִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשּנאמר:¯È„..אליה" אחת, ׁשנה אׁשּתֹו את חתן לׂשּמח ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
וגֹו'" אחת ׁשנה לביתֹו יהיה הּבן,¯ÂË.."נקי את למּול ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ליּבם ¯ÊË..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
עליה" יבא  "יבמּה ׁשּנאמר: אח, ליבם,¯ÊÈ..אׁשת לחלץ ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה את ¯ÁÈ..ׁשּנאמר: אֹונס לּׂשא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: מֹוציא ¯ËÈ..אנּוסתֹו, ליׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

לא  לאּׁשה, תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם
ימיו" ּכל לׁשּלחּה ׁשקל ¯Î..יּוכל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

יפּתה" "וכי ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר ליפת ¯Î‡..עם לעׂשֹות ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָ
ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, .ּתאר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.·Î¯ ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ׁשּנאמר: ּבׁשטר, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגרׁש
"ועׂשה ¯Î‚..ּבידּה" ׁשּנאמר: ּכתֹורתה, לּׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָָָ

הּזאת" הּתֹורה ּכל את הּכהן, להלקֹות ¯Î„..לּה ְְֵֵַַַַָָָֹֹ
והּכהּו" הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: .הרׁשעים, ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

.‰Î¯ מֹות עד ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָלהגלֹות
"נקם ¯ÂÎ..הּכהן" ׁשּנאמר: ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
"מֹות ¯ÊÎ..יּנקם" ׁשּנאמר: ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

והּנאפת" הּנאף [יּומת] ּדין ¯ÁÎ..(ימּות) ּבית להיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, .ׂשֹורפין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

.ËÎ¯ ּוסקלּתם" ׁשּנאמר: ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָלהיֹות
"ותלית ¯Ï..אתם" ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

עץ" על "ּכי ¯Ï‡..אתֹו ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו עברי ¯Ï·..קבר ּבעבד לדּון ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ

עברי" עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ליעד ¯Ï‚..ּכהלכֹותיו, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ייעדּנה" לבנֹו "ואם יעדּה", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, .אמה ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

.„Ï¯"והפּדּה" ׁשּנאמר: עברּיה, אמה .לפּדֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.‰Ï¯ ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
"וכי ¯ÂÏ..ּתעבדּו" ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

איׁש" והּכה אנׁשים, ּבהמה,¯ÊÏ..יריבן ּבנזקי לדּון ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻ
רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי לדּון ¯ÁÏ..ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּבֹור" איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, לדּון ¯ËÏ..ּבנזקי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ

יגנב" "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין "אם ּבגּנב , ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב הבער,¯Ó.ּבּמחּתרת", ּבנזקי לדּון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

כרם" אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ּבנזקי ¯Ó‡..ׁשּנאמר: לדּון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
קֹוצים" ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: לדּון ¯Ó·..האׁש, ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי ¯Ó‚..כלים" ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ
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הּפקדים" על העבר ּכל יּתנּו "זה לׁשמע ˜Ú·..ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
יגרע  ולא יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא ,מּכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ

ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר:˜Ú‚.ׁשּנאמר: ,מל למּנֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
"מל עלי ּתׂשים ּדין ˜Ú„.."ׂשֹום ּבית מּכל  לׁשמע  ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ליׂשראל  להם ׁשּיעמדּו אׁשר הּגדֹול הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּתעׂשה". - ל אם ˜Ú‰.יאמרּו רּבים, אחרי לנטֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַֹ

רּבים  "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
להּטֹות" -..ÂÚ˜ קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ְְְְְְִִַַָָָ

"ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: מּיׂשראל, .וקהל ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
.ÊÚ˜,ּבּדין ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלהׁשוֹות

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ּדין ˜ÁÚ..ׁשּנאמר: ּבבית להעיד ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ידע" אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, לֹו ׁשּיׁש .למי ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.ËÚ˜וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב" ׁשּזממּו˜Ù..וׁשאלּת, ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

זמם" ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לערף ˜Ù‡..לעׂשֹות, ֱֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
העגלה  את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, העגלה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאת

לÙ˜·..ּבּנחל" "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וׁשּלׁשּת" ,הּדר..‚Ù˜ הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ערים".ֹות קֹולט  ללוּים "ונתנּו ׁשּנאמר: ,.„Ù˜ לעׂשֹות ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
"לגּג מעקה "ועׂשית ׁשּנאמר: לאּבד ˜Ù‰..מעקה, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

וגֹו'" ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, וכל זרה .עבֹודה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÂÙ˜:ׁשּנאמר העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר אנׁשי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג

ׁשללּה" ּכל ואת העיר את באׁש לאּבד ˜ÊÙ.."וׂשרפּת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתחרימם" "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, מארץ עממים .ׁשבעה ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.ÁÙ˜ זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
עמלק˜ËÙ..עמלק" לנּו ּׁשעׂשה מה }ּתדיר {לזּכר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עמלק".( ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָתמיד)
ּבּתֹורה,˜ˆ. הּכתּוב ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

עיר" אל תקרב "ּכי ּכהן ˜ˆ‡..ׁשּנאמר: למׁשח ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמלחמה,

העם" אל ודּבר ּבּמחנה,˜ˆ·..הּכהן יד להתקין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לּמחנה" מחּוץ ל ּתהיה "ויד להתקין ˜ˆ‚..ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָ

"אזנ על ל ּתהיה "ויתד ׁשּנאמר: להׁשיב ˜ˆ„..יתד, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגזל" אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּגזל, .את ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.‰ˆ˜"יד את ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: צדקה, .לּתן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Âˆ˜"לֹו ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: עברי, לעבד וכן להעניק ; ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

עברּיה. ּכסף ˜ˆÊ.אמה "אם ׁשּנאמר: לעני, להלוֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
עּמי" את ׁשּנאמר:ּתלוה מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו זה "אם" ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּתעביטּנּו". ּברּבית,˜ˆÁ."והעבט לנכרי להלוֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָ
"תּׁשי "לּנכרי מצות ׁשּנאמר: ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

"הׁשב ˜ˆË.עׂשה. ׁשּנאמר: לבעליו, הּמׁשּכֹון להׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העבֹוט" את לֹו ׁשּנאמר:¯..ּתׁשיב ּבזמּנֹו, ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשכרֹו" תּתן ּבזמן ¯‡.."ּביֹומֹו אֹוכל הּׂשכיר להיֹות ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבקמת  תבא "ּכי ,"רע ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׂשכירּותֹו,
"ׁשּנאמר:¯·..רע ּבהמּתֹו, מעל אֹו חברֹו מעל לעזב ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

עּמֹו" ּתעזב הּבהמה,¯‚.."עזב על הּמּׂשא להקים ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹ
עּמֹו" ּתקים "הקם האבדה,¯„..ׁשּנאמר: להׁשיב ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב החֹוטא,¯‰..ׁשּנאמר: להֹוכיח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
"עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח אדם ¯Â..ׁשּנאמר: ּכל לאהב ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, לאהב ¯Ê..מּבני ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּגר" את "ואהבּתם ׁשּנאמר: הּגר, לצּדק ¯Á..את ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

צדק" אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, עם .הּמאזנים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Ë¯"ּתקּום ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, .לכּבד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.È¯"אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, אב .לכּבד ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.‡È¯"ּתיראּו ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, מאב .ליראה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·È¯) ׁשּנאמר: ולרּבֹות, ּורבּו".לפרֹות ּפרּו ואתם) ְְְְְֱִִֶֶַ
.‚È¯ׁשּנ ּבקּדּוׁשין, ּובא לבעל אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי אמר: ְְֱִִִִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשּנאמר:¯È„..אליה" אחת, ׁשנה אׁשּתֹו את חתן לׂשּמח ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
וגֹו'" אחת ׁשנה לביתֹו יהיה הּבן,¯ÂË.."נקי את למּול ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ערלתֹו" ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ליּבם ¯ÊË..ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
עליה" יבא  "יבמּה ׁשּנאמר: אח, ליבם,¯ÊÈ..אׁשת לחלץ ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה את ¯ÁÈ..ׁשּנאמר: אֹונס לּׂשא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: מֹוציא ¯ËÈ..אנּוסתֹו, ליׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

לא  לאּׁשה, תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם
ימיו" ּכל לׁשּלחּה ׁשקל ¯Î..יּוכל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

יפּתה" "וכי ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר ליפת ¯Î‡..עם לעׂשֹות ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָ
ּתאר" יפת אׁשת ּבּׁשביה "וראית ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, .ּתאר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.·Î¯ ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ׁשּנאמר: ּבׁשטר, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגרׁש
"ועׂשה ¯Î‚..ּבידּה" ׁשּנאמר: ּכתֹורתה, לּׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָָָ

הּזאת" הּתֹורה ּכל את הּכהן, להלקֹות ¯Î„..לּה ְְֵֵַַַַָָָֹֹ
והּכהּו" הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: .הרׁשעים, ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

.‰Î¯ מֹות עד ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָלהגלֹות
"נקם ¯ÂÎ..הּכהן" ׁשּנאמר: ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
"מֹות ¯ÊÎ..יּנקם" ׁשּנאמר: ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

והּנאפת" הּנאף [יּומת] ּדין ¯ÁÎ..(ימּות) ּבית להיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, .ׂשֹורפין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

.ËÎ¯ ּוסקלּתם" ׁשּנאמר: ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָלהיֹות
"ותלית ¯Ï..אתם" ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

עץ" על "ּכי ¯Ï‡..אתֹו ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו עברי ¯Ï·..קבר ּבעבד לדּון ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ

עברי" עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ליעד ¯Ï‚..ּכהלכֹותיו, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ייעדּנה" לבנֹו "ואם יעדּה", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, .אמה ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

.„Ï¯"והפּדּה" ׁשּנאמר: עברּיה, אמה .לפּדֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָ

.‰Ï¯ ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
"וכי ¯ÂÏ..ּתעבדּו" ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

איׁש" והּכה אנׁשים, ּבהמה,¯ÊÏ..יריבן ּבנזקי לדּון ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻ
רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי לדּון ¯ÁÏ..ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּבֹור" איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, לדּון ¯ËÏ..ּבנזקי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ

יגנב" "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין "אם ּבגּנב , ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב הבער,¯Ó.ּבּמחּתרת", ּבנזקי לדּון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

כרם" אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ּבנזקי ¯Ó‡..ׁשּנאמר: לדּון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
קֹוצים" ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: לדּון ¯Ó·..האׁש, ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי ¯Ó‚..כלים" ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ
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ׁשֹור" אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש ּבדין ¯Ó„..יּתן לדּון ְֲִִִֵֵֵֶָ
רעהּו" מעם איׁש יׁשאל "וכי ׁשּנאמר: .הּׁשֹואל, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

.‰Ó¯ ו" ׁשּנאמר: ּוממּכר, מּקח ּבדין ממּכר לדּון תמּכרּו כי ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָ
"לעמית..ÂÓ¯ ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, טֹוען ּבדין לדּון ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשע" הרֹודף,¯ÊÓ..ּדבר ּבנפׁש ואפּלּו הּנרּדף להּציל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכּפּה" את "וק ּצתה נחלֹות,¯ÁÓ..ׁשּנאמר: ּבדיני לדּון ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יׂשראל" לבני והיתה . . לֹו אין ּובן ימּות, ּכי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¥
לעלֹות ‡. ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצוֹות ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה
ּפני" על אחרים יעׂשה ·..אלהים לא ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אחרים  לֹו יעׂשּו ולא פסל".ּבידֹו ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
לאחרים ‚. אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ׁשּנאמר:,ׁשּלא ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לכם". תעׂשּו לא מּסכה, צּורֹות „."ואלהי לעׂשֹות ׁשּלא ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
תעׂשּון  "לא ׁשּנאמר: אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלנֹואי,

ּפי ‰..אּתי" על ואף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹ
ּבהׁשּתחויה  עבֹודתּה ּדר תׁשּתחוה ׁשאין "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּדרּכּהÂ.להם". ּבדברים זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
תעבדם" "ולא ׁשּנאמר: ּבהם, להעביר Ê..להעבד ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ׁשּנאמר: ,לּמל .ּבנֹו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, מעׂשה לעׂשֹות ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא

"ואל Ë..האבת" ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר:È..הּיּדענים" זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

האלילים" אל ּתפנּו מּצבה,È‡.."אל להקים ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּצבה" ל תקים "ולא אבן È·..ׁשּנאמר: לּתן ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבארצכם" תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: .מׂשּכית, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ
.‚È,אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אילן לּטע ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

עץ" ולא È„..ּכל לעֹובדיה, זרה ּבעבֹודה ליּׁשבע ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא  אחרים אלהים "וׁשם ׁשּנאמר: ּבּה, אֹותן ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשּביעין

"ּפי על יּׁשמע לא יׂשראל ÂË..תזּכירּו, ּבני להּדיח ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
"ּפי על יּׁשמע "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אזהרה אחר זֹו ; ְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עבֹודה ÊË.למּדיח. אחר מּיׂשראל אדם להסית ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשֹות" יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר ׁשּלא ÊÈ..זרה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

לֹו" תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, לעזב ÁÈ..לאהב ׁשּלא ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ
אליו"ה  תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, ׁשּלא ËÈ..ּׂשנאה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

תחֹוס  "לא ׁשּנאמר: ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּציל
עליו" עינ..Î,הּמסית על זכּות הּמּוסת ילּמד ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

תחמל" "לא מּללּמד Î‡..ׁשּנאמר: הּמּוסת יׁשּתק ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
תכּסה  "ולא ׁשּנאמר: חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹחֹובה

"לא Î·..עליו" ׁשּנאמר: נעבד, ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
עליהם" וזהב ּכסף הּנּדחת Î‚..תחמד עיר לבנֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

עֹוד" תּבנה "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, ׁשּלא Î„..לכמֹות ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: הּנּדחת, עיר ּבממֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹליהנֹות

החרם" מן ּובכל Î‰..מאּומה זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

"ולא  ׁשּנאמר: לּה, ׁשּנתנּס ּוביין ׁשּלּה ּובתקרבת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשּמׁשיה
"ּבית אל תֹועבה ּבׁשמּה,ÂÎ..תביא להתנּבא ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אחרים" אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּלא ÊÎ..ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
את  ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשקר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהתנּבא

צּויתיו" לא ּבׁשם ÁÎ..אׁשר לּמתנּבא לׁשמע ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
הּנביא" ּדברי אל תׁשמע "לא ׁשּנאמר: זרה, .עבֹודה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,מּמּנּו נירא ולא הּׁשקר נביא מהריגת נּמנע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
מּמּנּו" תגּור "לא עֹובדי Ï..ׁשּנאמר: ּבחּקֹות ללכת ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבחּקֹות  תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבמנהגֹותם, ולא זרה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻעבֹודה
קסם Ï‡..הּגֹוי" ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לקסם, ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

תעֹוננּו"Ï·..קסמים" "לא ׁשּנאמר: לעֹונן, .ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹֹ
.‚Ï"תנחׁשּו "לא ׁשּנאמר: לנחׁש, ׁשּלא Ï„..ׁשּלא ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּומכּׁשף" וגֹו' ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא Ï‰..לכּׁשף, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
חבר" "וחבר ׁשּנאמר: חבר, לׁשאל ÂÏ..לחּבר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ

אֹוב" "וׁשֹואל ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני,ÊÏ..ּבאֹוב, לׁשאל ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹ
"ויּדעני" הּמתים,ÁÏ..ׁשּנאמר: מן ּבחלֹום לׁשאל ׁשּלא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ

הּמתים" אל "ודֹורׁש אּׁשה ËÏ..ׁשּנאמר: ּתעדה ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
אּׁשה" על גבר כלי יהיה "לא ׁשּנאמר: איׁש, .עדי ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

.Ó ּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: אּׁשה, עדי איׁש יעדה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
אּׁשה" עבֹודה Ó‡..ׂשמלת ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ

ּבכם".זרה  תּתנּו לא קעקע, "ּוכתבת ׁשּנאמר: ,.·Ó ׁשּלא ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ׁשּלֹובׁשין ּכמֹו ׁשעטנז ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללּבׁש

ׁשעטנז" תלּבׁש ּככמרי Ó‚.."לא ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹ
זרה  ראׁשכם".עבֹודה ּפאת תּקיפּו "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ

.„Ó זרה עבֹודה ּכעֹובדי הּזקן ּכל להׁשחית ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
."זקנ ּפאת את תׁשחית להתּגֹודד Ó‰."ולא ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

זרה  עבֹודה ּוגדידא ּכעֹובדי תתּגֹודדּו"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ
היא. אחת מצרים ÂÓ.ּוׂשריטה ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÓ,העינים ּוראּית הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא .ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
.ÁÓ תכר "לא ׁשּנאמר: עממין, לׁשבעה ּברית לכרת ת ׁשּלא ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ּברית" עממין,ËÓ..להם מּׁשבעה אדם להחיֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא עֹובדי ..ׁשּנאמר: על לחן ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: זרה, להֹוׁשיב ‡..עבֹודה ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: ּבארצנּו, זרה עבֹודה .עֹובדי ְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.· ולא" ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּבעֹובדי להתחּתן ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּבם" יׂשראל ‚..תתחּתן ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא "לא ׁשּנאמר: .לעֹולם, ְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹ
.„ ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן עׂשו זרע להרחיק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אדמי" תתעב "לא ׁשּנאמר: להרחיק ‰..ּדֹורֹות, ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמצרי

מצרי" ּומֹואב Â..תתעב לעּמֹון ׁשלֹום לקרא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
תדרׁש "לא ׁשּנאמר: הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּבּתחּלה

וטֹובתם" וכן Ê..ׁשלֹומם מאכל, אילני להׁשחית ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
את  תׁשחית "לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

יפחדּוÁ..עצּה" ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
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מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת ,מאֹויביהם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּתיראּום". עמלק Ë."לא מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה מזהרין Ò..הרע ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת ונאמר על , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבענׁש:
תעׂשה  לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעליו
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לא Ò·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את את Ò‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם  את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

תנּסּוÒ„..קדׁשי" "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' ּבּתי Ò‰..את אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמֹות  את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד  ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,

. . אלהיכם".ּתאּבדּון לה' ּכן תעׂשּון ילין ÂÒ.לא ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
העץ" על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על .הּצלּוב ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÊÒ:ׁשּנאמר לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה להׁשּבית ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מׁשמרּתי" את להיכל ÁÒ.."ּוׁשמרּתם ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, .ּבכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ËÒ.:ׁשּנאמר ולפנים, הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א"..Ú,מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר מּום Ú‡..ׁשּנאמר: ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

יקרב" לא מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: .עֹובר, ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ
.·Ú הּכהנים ולא הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

ואל  הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבעבֹודת
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא יּכנס Ú‚..הּמזּבח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבּתֹורה  יֹורה ולא אל לּמקּדׁש וׁשכר "יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבני  את "ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּתׁשּת

לא Ú„.יׂשראל". "וזר ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אליכם" ׁשּנאמר:Ú‰..יקרב טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי טבּול ÂÚ.."ויּנזרּו ּכהן יעבד ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
יחּללּו" "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד ׁשּלא ÊÚ..יֹום ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

מחניהם" את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן ;יּכנס ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשכינה. מחנה לוּיה,ÁÚ.זה למחנה טמא יּכנס ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּבית  הר לדֹורֹות ּתֹוׁשּכנגּדֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לוּיה. מחנה זה מזּבח ËÚ.הּמחנה"; אבני לבנֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּגזית" אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: לפסע Ù..ּגזית, ׁשּלא ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מזּבחי" על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: הּמזּבח, .על ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ

.‡Ù לא" ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
זרה" קטרת עליו הּמזּבח,Ù·..תעלּו אׁש לכּבֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תכּבה" לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‚Ù:ׁשּנאמר הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת לעׂשֹות ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא הּמׁשחה Ù„.."ּובמתּכנּתֹו ּבׁשמן לסּו ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: לעׂשֹות Ù‰..זר, ׁשּלא ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעׂשּו" לא "ּוּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: הּקטרת, .ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻ
.ÂÙ"מּמּנּו יסּורּו "לא ׁשּנאמר: הארֹון, ּבּדי להֹוציא .ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÙ החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, מעל החׁשן יּזח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
האפֹוד" "ּכפי ÁÙ..מעל ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

יּקרע" לא - ּלֹו יהיה קדׁשים ËÙ..תחרא להעלֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
"עלתי ּתעלה ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ׁשּלא ˆ..ּבחּוץ, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלׁשחט
הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּלא ˆ‡..ונכרת"כׂשב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ

מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לּמזּבח, מּומין ּבעלי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהקּדיׁש
תקריבּו" הקּדׁשֹו.לא אּסּור זהּו ּבעלי ˆ·.; לׁשחט ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹ

לה'" אּלה תקריבּו "לא ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם .מּומין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּנאמר ˆ‚. הּמזּבח, לגּבי מּומין ּבעלי ּדם לזרק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא

לה'" תקריבּו "לא מּומין: ּדמם.ּבבעלי זריקת אּסּור וזהּו ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
לא ˆ„. "ואּׁשה ׁשּנאמר: מּומין, ּבעלי אמּורי להקטיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא

מהם" ׁשּנאמר:ˆ‰..תּתנּו עֹובר, מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מּום" ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח זהּו"לא ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

עֹובר. הּגֹוים,ˆÂ.מּום מּיד מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַַַֹ
תקריבּו" לא נכר, ּבן "ּומּיד מּום ˆÊ..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו" יהיה לא "מּום ׁשּנאמר: ּבֹוּבּקדׁשים, ּתּתן לא ּכלֹומר, ; ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
כל ˆÁ.מּום. "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ׂשאֹור להקריב ְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא

תקטירּו" לא ּדבׁש, וכל ּתפל,ˆË..ׂשאֹור להקריב ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
"אלהי ּברית מלח תׁשּבית "ולא ׁשּלא ˜..ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּומחיר  זֹונה אתנן תביא "לא ׁשּנאמר: ּומחיר, אתנן ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלהקריב
"אתֹו˜‡..ּכלב" ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו, ׁשמן ˜·..ואת לּתן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹֹ
ׁשמן" עליה יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּבמנחת .זית ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליה ˜‚. יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליה לּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
"לא ˜„..לבנה" ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ּבמנחת ׁשמן יּתן ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשמן" עליו ׁשּנאמר:˜‰..יּצק לבֹונה, עליו יּתן ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לבנה" עליו יּתן הּקדׁשים,˜Â.."ולא את להמיר ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אתֹו" ימיר ולא יחליפּנּו, "לא לׁשּנֹות ˜Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים

אחר.אתֹו" לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, ;.Á˜ ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
וגֹו' ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָלפּדֹות

תפּדה" "לא ˜Ë..לא ׁשּנאמר: ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"לא ˜È..יּגאל" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
"לא ˜È‡..יּמכר" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר:˜È·..יּגאל" העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ערּפֹו" מּמּול ראׁשֹו את לעבד ˜È‚.."ּומלק ׁשּלא ְֲִֶֶַַָָֹֹֹ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד  "לא  ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜È„..ּבּקדׁשים, ְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את .לגזז ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
.ÂË˜ קּים והחמץ הּפסח יׁשחט תׁשחט ׁשּלא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

זבחי". ּדם חמץ עד ˜ÊË.על הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
ּבקר" עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ּבלינה, .ׁשּיּפסלּו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.ÊÈ˜תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר להֹותיר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
ּבקר" עד עׂשר ˜ÁÈ..מּמּנּו ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּבׂשר" מן ילין "ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, מּפי לּיֹום ; ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ׁשּבבׂשר למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
ׁשהּוא  הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - "לּבקר" ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹוזה
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מּפניהם" תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת ,מאֹויביהם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּתיראּום". עמלק Ë."לא מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

תׁשּכח" "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה מזהרין Ò..הרע ׁשאנּו ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
תקּלל" לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת ונאמר על , ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

ׁשענׁש ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבענׁש:
תעׂשה  לא מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעליו
עׂשה. מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.‡Òתּׁשבעּו "ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
לּׁשקר" "לא Ò·..בׁשמי ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשוא" אלהי ה' ׁשם את את Ò‚..תּׂשא לחּלל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשם  את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם

תנּסּוÒ„..קדׁשי" "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אלהיכם" ה' ּבּתי Ò‰..את אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמֹות  את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד  ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,

. . אלהיכם".ּתאּבדּון לה' ּכן תעׂשּון ילין ÂÒ.לא ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
העץ" על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, על .הּצלּוב ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.ÊÒ:ׁשּנאמר לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה להׁשּבית ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
מׁשמרּתי" את להיכל ÁÒ.."ּוׁשמרּתם ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּקדׁש" אל עת ּבכל יבא "ואל ׁשּנאמר: עת, .ּבכל ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ËÒ.:ׁשּנאמר ולפנים, הּמזּבח מן מּום ּבעל ּכהן יּכנס ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

יבא" לא הּפרכת אל א"..Ú,מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ
מּום" ּבֹו יהיה "אׁשר מּום Ú‡..ׁשּנאמר: ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

יקרב" לא מּום, ּבֹו אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: .עֹובר, ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ
.·Ú הּכהנים ולא הּכהנים ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

ואל  הּקדׁש ּכלי "אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבעבֹודת
אּתם" ּגם הם ּגם יקרבּו לא יּכנס Ú‚..הּמזּבח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבּתֹורה  יֹורה ולא אל לּמקּדׁש וׁשכר "יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבני  את "ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם . . ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּתׁשּת

לא Ú„.יׂשראל". "וזר ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אליכם" ׁשּנאמר:Ú‰..יקרב טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

יׂשראל" בני מּקדׁשי טבּול ÂÚ.."ויּנזרּו ּכהן יעבד ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
יחּללּו" "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד ׁשּלא ÊÚ..יֹום ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

מחניהם" את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן ;יּכנס ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשכינה. מחנה לוּיה,ÁÚ.זה למחנה טמא יּכנס ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּבית  הר לדֹורֹות ּתֹוׁשּכנגּדֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לוּיה. מחנה זה מזּבח ËÚ.הּמחנה"; אבני לבנֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּגזית" אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: לפסע Ù..ּגזית, ׁשּלא ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מזּבחי" על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: הּמזּבח, .על ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ

.‡Ù לא" ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
זרה" קטרת עליו הּמזּבח,Ù·..תעלּו אׁש לכּבֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תכּבה" לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, .ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.‚Ù:ׁשּנאמר הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת לעׂשֹות ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא הּמׁשחה Ù„.."ּובמתּכנּתֹו ּבׁשמן לסּו ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: לעׂשֹות Ù‰..זר, ׁשּלא ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעׂשּו" לא "ּוּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: הּקטרת, .ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻ
.ÂÙ"מּמּנּו יסּורּו "לא ׁשּנאמר: הארֹון, ּבּדי להֹוציא .ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÙ החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, מעל החׁשן יּזח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
האפֹוד" "ּכפי ÁÙ..מעל ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

יּקרע" לא - ּלֹו יהיה קדׁשים ËÙ..תחרא להעלֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
"עלתי ּתעלה ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ׁשּלא ˆ..ּבחּוץ, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלׁשחט
הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ׁשּלא ˆ‡..ונכרת"כׂשב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ

מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לּמזּבח, מּומין ּבעלי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלהקּדיׁש
תקריבּו" הקּדׁשֹו.לא אּסּור זהּו ּבעלי ˆ·.; לׁשחט ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹ

לה'" אּלה תקריבּו "לא ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם .מּומין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּנאמר ˆ‚. הּמזּבח, לגּבי מּומין ּבעלי ּדם לזרק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא

לה'" תקריבּו "לא מּומין: ּדמם.ּבבעלי זריקת אּסּור וזהּו ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
לא ˆ„. "ואּׁשה ׁשּנאמר: מּומין, ּבעלי אמּורי להקטיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא

מהם" ׁשּנאמר:ˆ‰..תּתנּו עֹובר, מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מּום" ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח זהּו"לא ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ

עֹובר. הּגֹוים,ˆÂ.מּום מּיד מּום ּבעל להקריב ׁשּלא ְְִִִֵֶַַַַַֹ
תקריבּו" לא נכר, ּבן "ּומּיד מּום ˆÊ..ׁשּנאמר: יּתן ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו" יהיה לא "מּום ׁשּנאמר: ּבֹוּבּקדׁשים, ּתּתן לא ּכלֹומר, ; ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
כל ˆÁ.מּום. "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ׂשאֹור להקריב ְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא

תקטירּו" לא ּדבׁש, וכל ּתפל,ˆË..ׂשאֹור להקריב ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
"אלהי ּברית מלח תׁשּבית "ולא ׁשּלא ˜..ׁשּנאמר: ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּומחיר  זֹונה אתנן תביא "לא ׁשּנאמר: ּומחיר, אתנן ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלהקריב
"אתֹו˜‡..ּכלב" ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו, ׁשמן ˜·..ואת לּתן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹֹ
ׁשמן" עליה יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּבמנחת .זית ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליה ˜‚. יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליה לּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
"לא ˜„..לבנה" ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ּבמנחת ׁשמן יּתן ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשמן" עליו ׁשּנאמר:˜‰..יּצק לבֹונה, עליו יּתן ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
לבנה" עליו יּתן הּקדׁשים,˜Â.."ולא את להמיר ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אתֹו" ימיר ולא יחליפּנּו, "לא לׁשּנֹות ˜Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים

אחר.אתֹו" לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, ;.Á˜ ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
וגֹו' ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָלפּדֹות

תפּדה" "לא ˜Ë..לא ׁשּנאמר: ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"לא ˜È..יּגאל" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ
"לא ˜È‡..יּמכר" ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּנאמר:˜È·..יּגאל" העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ערּפֹו" מּמּול ראׁשֹו את לעבד ˜È‚.."ּומלק ׁשּלא ְֲִֶֶַַָָֹֹֹ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד  "לא  ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜È„..ּבּקדׁשים, ְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את .לגזז ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
.ÂË˜ קּים והחמץ הּפסח יׁשחט תׁשחט ׁשּלא "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

זבחי". ּדם חמץ עד ˜ÊË.על הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
ּבקר" עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ּבלינה, .ׁשּיּפסלּו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.ÊÈ˜תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר להֹותיר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
ּבקר" עד עׂשר ˜ÁÈ..מּמּנּו ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּבׂשר" מן ילין "ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, מּפי לּיֹום ; ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ׁשּבבׂשר למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
ׁשהּוא  הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - "לּבקר" ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹוזה
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לּׁשחיטה. עד .˜ËÈׁשליׁשי ׁשני ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבקר" עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜Î..ּבקר, ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

מּמּנּו תֹותירּו "ולא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלהֹותיר
ּבקר" אֹותן עד מּניחין ׁשאין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ; ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אכילתן. זמן ּבּפסח,˜Î‡.לאחר עצם לׁשּבר ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, עצם ˜Î·..ׁשּנאמר: לׁשּבר ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

ּבֹו" תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשּלא ˜Î‚..ּבפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
מן  תֹוציא "לא ׁשּנאמר: החבּורה, מן הּפסח מּבׂשר ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹלהֹוציא

ׁשּנאמר:˜Î„..הּבית" חמץ, מנחֹות ׁשירי לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חלקם" חמץ, תאפה הּפסח ˜Î‰.."לא ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל ׁשּנאמר: ּומבּׁשל, .נא ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ
ÂÎ˜. ּתֹוׁשב" ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר להאכיל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ּבֹו" יאכל לא ּפסח,˜ÊÎ..וׂשכיר, ּבׂשר הערל יאכל ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
ּבֹו" יאכל לא ערל, "וכל להאכיל ˜ÁÎ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

לא  נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל הּפסח ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבׂשר
ּבֹו" עבֹודה יאכל ועבד נכר לבני ׁשּנלוה יׂשראל ּכלֹומר, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבֹו. יאכל לא ּכמֹותם, אדם ˜ËÎ.זרה יאכל ׁשּלא ְֶַַָָָָָֹֹֹֹ
מּזבח  ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: קדׁשים, ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנטמא

עליו" וטמאתֹו לה', אׁשר מן ˜Ï..הּׁשלמים לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמאּו, ְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקדׁשים

יאכל" "ואכליו ˜Ï‡..לא ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
ההיא" הּנפׁש ונכרתה . . יּׂשא לאכל ˜Ï·..עֹונֹו ׁשּלא ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו "הּמקריב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפּגּול,
ּתּׂשא" עֹונּה מּמּנּו, האכלת ּבכרת.והּנפׁש והּוא ; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

.‚Ï˜ יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, זר יאכל ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ּוׂשכירֹו˜Ï„..קדׁש" ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַַֹֹֹֹ

קדׁש" יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: .ּתרּומה, ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
.‰Ï˜.קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה, ערל יאכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, ּבגזרה הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
הּתֹורה  -מן ּבּקדׁשים ערל ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, ּכהן ˜ÂÏ.מּגּופי יאכל ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹ
לא  ּבּקדׁשים וגֹו' מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, ְְְֱֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹטמא

ולא ˜ÊÏ..יאכל" ּתרּומֹות לא קדׁש, חללה ּתאכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹ
היא  זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחזה

תאכל" לא הּקדׁשים מנחת ˜ÁÏ..ּבתרּומת ּתאכל ׁשּלא ְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ
תאכל" לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: .ּכהן, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.ËÏ˜:ׁשּנאמר ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
מּדמּה" יּובא אׁשר חּטאת ּפסּולי ˜Ó.."וכל לאכל ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻֻהּמקּדׁשין
ׁשהּטל ּתֹועבה" הּמקּדׁשין ׁשּבפסּולי למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

מדּבר. הּכתּוב מּום ׁשני ˜Ó‡.ּבהם מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשל

"ּדגנ ּתירֹוׁש˜Ó·..מעׂשר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, לאכל ˜Ó‚..חּוץ ׁשּלא ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

"ויצהר" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ יצהר ׁשל ׁשני .מעׂשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.„Ó˜ לא" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתמים ּבכֹור לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ּובכֹורֹות" וגֹו' חּטאת ˜Ó‰..תּוכל הּכהנים יאכלּו ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָֹֹֹ
"וצאנ ּבקר וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ ;ואׁשם ְְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׂשר  לאסר אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי
ל  חּוץ ואׁשמֹות חּוץ חּטאֹות ׁשּיאכל ּדבר ׁשּכל לפי עזרה, ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבֹו. אקרא "ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא - אכילתֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹֹלמקֹום
.ÂÓ˜'וגֹו תּוכל "לא ׁשּנאמר: העֹולה, ּבׂשר לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּתּדר" אׁשר אׁשר ּונדרי נדרי לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
הּקדׁשים  מן יהנה ׁשּלא מ ֹועל, ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתּדר.

מעל. נהנה, ואם מהן; ליהנֹות לאכל ˜ÊÓ.האסּורין ׁשּלא ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבׂשר

"ונדבתי ׁשּיּזרק וגֹו' עד נדבֹותי לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר:˜ÁÓ.ּדמם. קדׁשים, קדׁשי ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הם" קדׁש ּכי יאכל, לא ּכהן ˜ËÓ.."וזר יאכל ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
ּבעזרה  הּנחה קדם ּותרּומת ּבּכּורים . . תּוכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הּבּכּורים. אּלּו ;"יד.˜ ּבטמאה ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
מּמּנּו בערּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה, עד ּבירּוׁשלים, ְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹואפּלּו

ׁשּנאמר:˜‡..ּבטמא" ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
מּמּנּו" באני אכלּתי מעׂשר ˜·.."לא ּדמי להֹוציא ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ

נתּתי  "ולא ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ׁשאין ּבדברים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשני
למת" מּמּנּומּמּנּו "נתּתי החי, הּגּוף לצרכי חּוץ ׁשהּוא וכל ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבֹו. אקרא הּוא ˜‚.למת" והּטבל, הּטבל; לאכל ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּלא  ּומעׂשרֹות, ּבתרּומֹות החּיב הארץ מן ׁשּגּדּוליו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבר
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ה', ּתרּומת מּמּנּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהֹוציאּו

לה'" ירימּו אׁשר את עתידין יׂשראל ׁשהם ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל אֹותן יעׂשּו לא לה', אֹותן ְְְְְֲִִַַָָָָָֹֹֹלהרים

.„˜ ראׁשֹון מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה להקּדים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשּלא
הּסדר: על מֹוציאין אּלא לראׁשֹון, ׁשני מעׂשר ולא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלתרּומה,
מעׂשר  ּכ ואחר ּגדֹולה, ּתרּומה ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבּכּורים
לא  ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ׁשני; מעׂשר ּכ ואחר ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹראׁשֹון,

להקּדימֹו.תאחר" הראּוי ּדבר ּתאחר לא ,.‰˜ ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
תאחר  "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּנדר והּנדבֹות הּנדרים ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

ׁשּנאמר:˜Â..לׁשּלמֹו" קרּבן, ּבלא לחג לעלֹות ׁשּלא ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ריקם" פני יראּו ׁשאסר ˜Ê.."ולא ּדברים על לעבר ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּדברֹו" יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על יּקח ˜Á..אדם ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, .ּכהן ֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

.Ë˜"יּקחּו לא "וחללה ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח .ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
.Ò˜ לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ׁשּנאמר: ּגרּוׁשה, יּקח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:˜Ò‡..יּקחּו" אלמנה, ּגדֹול ּכהן יּקח ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יּקח" לא אּלה את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה ."אלמנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

.·Ò˜,קּדּוׁשין ּבלא ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מזהר מּפני הּוא הרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ּכׁשרה. לחּלל ּפרּוע ˜Ò‚.ׁשּלא לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: יּכנס ˜Ò„..ראׁש, ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

תפרמּו" לא "ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש .ּכהן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
.‰Ò˜:ׁשּנאמר עבֹודה, ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

תצאּו" לא מֹועד אהל ּכהן ˜ÂÒ.."ּומּפתח יּטּמא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
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יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול ˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא ּבּבּזה ˜Ú.."ונחלה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ּבׁשע  . הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ונחלה" ׁשּנאמר:˜Ú‡..חלק מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו לאכל ˜Ú·.."לא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

מּמעלי  תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהמה
יהיּו˜Ú‚..הּגרה" "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם טמא,˜Ú„..לכם, עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ

הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,
יאכל" "ולא ˜ÊÚ..לא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את .תטּמאּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.ËÚ˜ את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל ˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ù˜הּנפׁש תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

הּבׂשר" "על ˜Ù‚..עם ׁשּנאמר: הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ׁשּלא ˜Ù„..ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
תאכלּו" לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, ׁשּלא ˜Ù‰..לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

לא  - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלאכל
"לא ˜ÂÙ..תאכלּו" ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי ּבׂשר˜ÊÙ..תבּׁשל לאכל ּבחלב,ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּגדי" תבּׁשל "לא מּפי ׁשּנאמר למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
.ÁÙ˜ יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבׂשרֹו" קדם ˜ËÙ..את חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
תאכלּו" לא וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ..הּפסח, ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

תאכלּו" לא . . "וקלי ׁשּנאמר: החדׁש, מן קלי .לאכל ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לא ˜ˆ‡. "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ּכרמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ׁשנים ˜ˆ·..תאכלּו" "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
יאכל" לא ערלים, לכם ּכלאי ˜ˆ‚..יהיה לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ

ּתזרע, אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכרם,
הּכרם" אכילה.ּותבּואת אּסּור הּוא זה ׁשּלא ˜ˆ„.; ְֲִִֶֶֶַַָָֹ

יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלׁשּתֹות
נסיכם" וסֹובא,˜ˆ‰..יין זֹולל ּדר ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

וסבא" זֹולל זה "ּבננּו ּביֹום ˜ˆÂ..ׁשּנאמר: לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ
תעּנה" לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: .הּצֹום, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

.Êˆ˜"חמץ יאכל "ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
.Áˆ˜ לא מחמצת, "ּכל ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

ארּבעה ˜ˆË..תאכלּו" יֹום חצֹות אחר חמץ לאכל ׁשּלא ְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
חמץ" עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: יראה ¯..עׂשר, ׁשּלא ֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

חמץ" ל יראה "לא ׁשּנאמר: יּמצא ¯‡..חמץ, ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯·..חמץ, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

יין, ּכטעם וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁשּתה
ענבים" מׁשרת "וכל ּדבר ׁשּנאמר: אֹו הּיין החמיץ ואפּלּו ; ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

יין  "חמץ ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתערב
יׁשּתה". לא ׁשכר לחים,¯‚.וחמץ ענבים יאכל ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
לחים" "וענבים יבׁשים,¯„..ׁשּנאמר: ענבים יאכל ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים חרצּנים,¯‰..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא . . "מחרצּנים זּוגין,¯Â..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

יאכל" לא - זג "ועד הּנזיר ¯Ê..ׁשּנאמר: יּטּמא ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Á..לּמת, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

יבא" לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ּבאהל .יּכנס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
.Ë¯"ראׁשֹו על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, יגּלח .ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹ
.È¯ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל לקצר ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבׁשעת ¯È‡..לקצֹור" הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַֹֹ
תלּקט" לא ,קציר "ולקט ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯È·..קצירה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, עֹוללֹות .לבצר ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
.‚È¯ לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

"לא ¯È„..תלּקט" ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לקחּתֹו" תפאר תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, כל וכן ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

."אחרי.ÂË¯ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי לזרע ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכלאים" תזרע ירק ¯ÊË..לא אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÊÈ..ּבּכרם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא  ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהרּביע

ּכלאים" מיני ¯ÁÈ..תרּביע ּבׁשני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, .ּבהמה ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.ËÈ¯ ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
ונהנית  ּבדיׁשֹו".מּמּנּו ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

.Î¯ לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:¯Î‡..תזרע" ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

תזמר" לא וכרמ"..·Î¯ ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֹֹ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ׁשּקֹוצרין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר

תקצֹור" ּבּׁשביעית ¯Î‚..לא האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹֹ
נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ׁשאֹוספין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר

תבצר" ּבין ¯Î„..לא אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹ
תזרעּו" "לא ׁשּנאמר: ספיחי ¯Î‰..אילן, לקצר ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ

ספיחיה" את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשנים, ּכׁשאר .יֹובל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂÎ¯ ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות לאסף ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

נזריה" את תבצרּו "ולא ׂשדה ¯ÊÎ..ּבֹו: למּכר ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹֹ
תּמכר  לא "והארץ, ׁשּנאמר: לצמיתּות, יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ

ּוׂשדֹותיהם,¯ÁÎ..לצמיתּות" הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ
יּמכר" לא עריהם, מגרׁש "ּוׂשדה הּׁשמּועה ׁשּנאמר: מּפי ; ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יׁשּתּנה. ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו את ¯ËÎ.למדּו, לעזב ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
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יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול ˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא ּבּבּזה ˜Ú.."ונחלה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ּבׁשע  . הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ונחלה" ׁשּנאמר:˜Ú‡..חלק מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו לאכל ˜Ú·.."לא ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

מּמעלי  תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהמה
יהיּו˜Ú‚..הּגרה" "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם טמא,˜Ú„..לכם, עֹוף לאכל ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
יאכלּו" לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת .ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.‰Ú˜,העֹוף ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ׁשרץ לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
יאכלּו" לא לכם, הּוא ׁשרץ ˜ÂÚ..טמא לאכל ׁשּלא ֱֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ

הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהארץ,
יאכל" "ולא ˜ÊÚ..לא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם, את .תטּמאּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
.ÁÚ˜:ׁשּנאמר לאויר, ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

תאכלּום" לא - הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ."לכל ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.ËÚ˜ את ּתׁשּקצּו "אל ׁשּנאמר: הּמים, ׁשרץ לאכל ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּלא

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל מתה,˜Ù..נפׁשתיכם לאכל ׁשּלא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
נבלה" ּכל תאכלּו "לא לאכל ˜Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: .טרפה, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.·Ù˜הּנפׁש תאכל "ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹׁשּלא

הּבׂשר" "על ˜Ù‚..עם ׁשּנאמר: הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּנׁשה" ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ׁשּלא ˜Ù„..ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
תאכלּו" לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, ׁשּלא ˜Ù‰..לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

לא  - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלאכל
"לא ˜ÂÙ..תאכלּו" ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי ּבׂשר˜ÊÙ..תבּׁשל לאכל ּבחלב,ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּגדי" תבּׁשל "לא מּפי ׁשּנאמר למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
.ÁÙ˜ יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבׂשרֹו" קדם ˜ËÙ..את חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא ְְֱֲֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
תאכלּו" לא וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ..הּפסח, ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

תאכלּו" לא . . "וקלי ׁשּנאמר: החדׁש, מן קלי .לאכל ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
לא ˜ˆ‡. "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ּכרמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ׁשנים ˜ˆ·..תאכלּו" "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
יאכל" לא ערלים, לכם ּכלאי ˜ˆ‚..יהיה לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ

ּתזרע, אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכרם,
הּכרם" אכילה.ּותבּואת אּסּור הּוא זה ׁשּלא ˜ˆ„.; ְֲִִֶֶֶַַָָֹ

יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלׁשּתֹות
נסיכם" וסֹובא,˜ˆ‰..יין זֹולל ּדר ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

וסבא" זֹולל זה "ּבננּו ּביֹום ˜ˆÂ..ׁשּנאמר: לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ
תעּנה" לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: .הּצֹום, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

.Êˆ˜"חמץ יאכל "ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
.Áˆ˜ לא מחמצת, "ּכל ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

ארּבעה ˜ˆË..תאכלּו" יֹום חצֹות אחר חמץ לאכל ׁשּלא ְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
חמץ" עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: יראה ¯..עׂשר, ׁשּלא ֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

חמץ" ל יראה "לא ׁשּנאמר: יּמצא ¯‡..חמץ, ׁשּלא ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯·..חמץ, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

יין, ּכטעם וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁשּתה
ענבים" מׁשרת "וכל ּדבר ׁשּנאמר: אֹו הּיין החמיץ ואפּלּו ; ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

יין  "חמץ ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתערב
יׁשּתה". לא ׁשכר לחים,¯‚.וחמץ ענבים יאכל ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
לחים" "וענבים יבׁשים,¯„..ׁשּנאמר: ענבים יאכל ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים חרצּנים,¯‰..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ
יאכל" לא . . "מחרצּנים זּוגין,¯Â..ׁשּנאמר: יאכל ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

יאכל" לא - זג "ועד הּנזיר ¯Ê..ׁשּנאמר: יּטּמא ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Á..לּמת, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

יבא" לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ּבאהל .יּכנס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
.Ë¯"ראׁשֹו על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, יגּלח .ׁשּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹ
.È¯ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל לקצר ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבׁשעת ¯È‡..לקצֹור" הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַֹֹ
תלּקט" לא ,קציר "ולקט ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯È·..קצירה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, עֹוללֹות .לבצר ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
.‚È¯ לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

"לא ¯È„..תלּקט" ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לקחּתֹו" תפאר תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, כל וכן ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

."אחרי.ÂË¯ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי לזרע ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכלאים" תזרע ירק ¯ÊË..לא אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÊÈ..ּבּכרם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא  ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהרּביע

ּכלאים" מיני ¯ÁÈ..תרּביע ּבׁשני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, .ּבהמה ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.ËÈ¯ ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
ונהנית  ּבדיׁשֹו".מּמּנּו ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

.Î¯ לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:¯Î‡..תזרע" ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

תזמר" לא וכרמ"..·Î¯ ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֹֹ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ׁשּקֹוצרין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר

תקצֹור" ּבּׁשביעית ¯Î‚..לא האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹֹ
נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ׁשאֹוספין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר

תבצר" ּבין ¯Î„..לא אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹ
תזרעּו" "לא ׁשּנאמר: ספיחי ¯Î‰..אילן, לקצר ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ

ספיחיה" את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר הּׁשנים, ּכׁשאר .יֹובל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂÎ¯ ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות לאסף ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

נזריה" את תבצרּו "ולא ׂשדה ¯ÊÎ..ּבֹו: למּכר ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹֹ
תּמכר  לא "והארץ, ׁשּנאמר: לצמיתּות, יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ

ּוׂשדֹותיהם,¯ÁÎ..לצמיתּות" הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹ
יּמכר" לא עריהם, מגרׁש "ּוׂשדה הּׁשמּועה ׁשּנאמר: מּפי ; ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יׁשּתּנה. ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו את ¯ËÎ.למדּו, לעזב ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
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הּלוי" את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: אּלא הלוּים, ; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּב ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים מּתנֹותיהם להם ורגל.נֹותנין רגל כל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.Ï¯:ׁשּנאמר ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה יתּבע ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
רעהּו" את יּגׂש לעני ¯Ï‡.."לא מּלהלֹות ימנע ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּדבר" יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: הּׁשמּטה, זה מּפני . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ׁשּנאמר מקֹום ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכלל

תעׂשה. לא מצות לעני ¯Ï·.אּלא מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
"לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,צרי ּׁשהּוא מה לֹו .ּומּלּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

עיניו  והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - צדקה הּנֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא:
תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על יתר - הּצדקה ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמן

.‚Ï¯:ׁשּנאמר חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי עבד לׁשלח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ריקם" תׁשּלחּנּו ּבחֹובֹו¯Ï„.."לא העני יתּבע ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ולא עני, ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּידע
ׁשּנאמר:¯Ï‰..ּכנׁשה" ליׂשראל, ּברּבית להלֹות ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

"ּבנׁש לֹו תּתן לא - ּכסּפ ללֹות .¯ÂÏ."את ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹ
"לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: מּפי ּברּבית, למדּו ּכ ; ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹ

לּמלוה. ינּׁש ׁשּלא לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשמּועה,
.ÊÏ¯ להיֹות ולא ּברּבית, ּומלוה לוה ּבין יד להׁשית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
"לא ערב  ׁשּנאמר: ּביניהם, ׁשטר לכּתב ולא עד, ולא , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

."נׁש עליו ׂשכיר,¯ÁÏ.תׂשימּון ּפעּלת לאחר ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
"אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא ׁשּלא ¯ËÏ..ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֻ

לעבט  ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּנאמר: ּבזרֹוע, חֹובֹו ּבעל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹימׁשּכן
ּבעת ¯Ó..עבטֹו" העני מּבעליו העבֹוט למנֹוע ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא ׁשּנאמר: לֹו, צרי לא ׁשהּוא ּכלֹומר, ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
והּוא  הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו אּלא ,עּמ ועבֹוטֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָּתׁשּכב

ּבּלילה. לֹו צרי.‡Ó¯:ׁשּנאמר האלמנה, למׁשּכן ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אלמנה" ּבגד תחבל לח ¯Ó·.."ולא ּכלים ׁשּלא בל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ורכב" רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבהם .ׁשעֹוׂשין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
.‚Ó¯"תגנב "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, נפׁש לגנב זֹוׁשּלא ; ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ

נפׁש. "לא ¯Ó„.ּגנבת ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
ממֹון.ּתגנבּו" ּגנבת זֹו ;.‰Ó¯ לא" ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
תּסיג ¯ÂÓ..תגזל" "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, להּסיג ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַֹֹֹ

"רע את ¯ÊÓ..ּגבּול תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, ׁשּלא ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
"רע..ÁÓ¯ ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש ׁשּלא ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חברֹו,¯ËÓ..תכחׁשּו" ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
תׁשּקרּו" "ולא ּבממֹון ׁשּנאמר: לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.ּביד לחבר ּוממּכר,¯.ׁשּיׁש ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחיו" את איׁש ּתֹונּו "אל יֹונה ¯‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶֶַַָֹ

עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: אֹונאת ּבדברים, זֹו ; ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:¯·.ּדברים. ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

תֹונה" לא ּבמּקח ¯‚.."וגר הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ
תלחצּנּו" "ולא ׁשּנאמר: להחזיר ¯„..ּוממּכר, ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

לארץ  ׁשּבחּוצה לאד ֹוניו יׂשראל לארץ ׁשּברח ׁשּנאמר:עבד , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדניו". אל עבד תסּגיר זה,¯‰."לא עבד להֹונֹות ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
ּתֹונּנּו" ׁשּנאמר:¯Â..לא ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

תעּנּון" לא ויתֹום, אלמנה ּבעבד ¯Ê.."ּכל לעבד ׁשּלא ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

עבד" עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: עבד, עבֹודת .עברי ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
.Á¯יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו למּכר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

עבד" ּבפרË¯,..ממּכרת עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
"ּבפר בֹו תרּדה "לא הּגֹוי ¯Ò..ׁשּנאמר: להּניח ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו הּנמּכר עברי ּבעבד ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלעבד
"לעיני ּבפר..‡Ò¯,לאחר עברּיה אמה למּכר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

למכרּה" ימׁשל "לא מאמה ¯Ò·..ׁשּנאמר: למנע ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ּכסּות ׁשאר היעּודה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָעברּיה

יגרע" לא הּנׁשים.ועֹונתּה, לׁשאר הּדין והּוא ;.‚Ò¯ ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ
"לא  ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת אׁשת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹלמּכר

להיֹות ¯Ò„..תמּכרּנה" ּתאר יפת אׁשת לכּבׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ּבּה" תתעּמר "לא ׁשּנאמר: לחמד,¯Ò‰..ׁשפחה, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

"רע אׁשת תחמד "לא להתאּוֹות,¯ÂÒ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
"רע ּבית תתאּוה "לא יאכל ¯ÊÒ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

עֹוׂשה  ׁשהּוא המחּבר מן מלאכה ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׂשכיר
תניף" לא "וחרמׁש ׁשּנאמר: יּקח ¯ÁÒ..ּבֹו, ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכנפׁש ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: אכילתֹו, על יתר ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׂשכיר
תּתן" לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע..ËÒ¯ מן יתעּלם ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

להתעּלם" תּוכל "לא ׁשּנאמר: להּניח ¯Ú..האבדה, ׁשּלא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
תראה  "לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהמה

"אחי ׁשּנאמר:¯Ú‡..חמֹור ּבמּדה, עול לעׂשֹות ׁשּלא ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ׁשהּכתּוב "לא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמּדה. ּבמׁשּפט עול ּתעׂשּו לא ׁשּלא ¯Ú·.מזהיר: ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
יהיה  "לא ׁשּנאמר: ואיפה, איפה ואבן אבן אצלנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות

וגֹו'" ּבבית ל..‚Ú¯:ׁשּנאמר הּמׁשּפט, לעּול ׁשּלא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ׁשחד,¯Ú„.."לא לּקח ׁשּלא ְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ

תּקח" לא "וׁשחד, ּגדֹול ¯Ú‰..ׁשּנאמר: לכּבד ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגדֹול" ּפני תהּדר "ולא ׁשּנאמר: יירא ¯ÂÚ..ּבּדין, ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

איׁש" מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: רע, מאדם ּבּדין .הּדּין ְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÊÚ¯ תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, עני על לרחם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:¯ÁÚ..ּבריבֹו" חֹוטא, אדם מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ
"אבינ מׁשּפט תּטה ּבמצוֹות."לא אביֹון ּזה ; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

.ËÚ¯ לא" ׁשּנאמר: קנסֹות, ּבדיני הּמּזיק על לרחם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
"עינ ויתֹומים,¯Ù..תחֹוס ּגרים מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא לׁשמע ¯Ù‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
תּׂשא  "לא ׁשּנאמר: עּמֹו, חברֹו ואין ּדינין מּבעלי ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאחד

ׁשוא" ּבדברי ¯Ù·..ׁשמע רּבים אחרי לנטֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשּנאמר: אחד, המזּכין על יֹותר המחּיבין היּו אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנפׁשֹות,

לרעת" רּבים אחרי תהיה חֹובה ¯Ù‚.."לא ילּמד ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
תענה  "ולא ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי

לנטת" רב, ׁשאינֹו¯Ù„..על אדם ּבּדּינין למּנֹות ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אחרֹות, ּבחכמֹות חכם ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָחכם

ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא להעיד ¯Ù‰..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשקר" עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÂÙ..ּבׁשקר, ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

להית  רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: עברה, ּבעל ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיעיד
חמס" יּומתּו¯ÊÙ..עד "לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּבנים" על אבֹות אבֹות יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
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ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ׁשּלא ¯ÁÙ.ּבעדּות ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
אחד  עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלכרת

תרצח"¯ËÙ..ּבאיׁש" "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג .ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ
עדים ¯ˆ. ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשל .ּגּופֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ
נפׁשֹות,¯ˆ‡. ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד יֹורה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

בנפׁש" יענה לא אחד, "ועד להרג ¯ˆ·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּיעמד קדם הריגה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻמחּיב

העדה" לפני עמדֹו הרֹודף,.¯ˆ‚.עד על לחּוס ׁשּלא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
יגּלה  אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע קדם אֹותֹו הֹורגין ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא
"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את "וקּצתה ׁשּנאמר: .ערותֹו, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

תעׂשה ¯ˆ„. לא "ולּנערה ׁשּנאמר: האנּוס, לענׁש ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
"ולא ¯ˆ‰..ּדבר" ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר לּקח ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

רֹוצח" לנפׁש כפר ּבגלּות ¯ˆÂ..תּקחּו ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
עיר  אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹרֹוצח

תעמד ¯ˆÊ..מקלטֹו" "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
"רע ּדם "ולא ¯ˆÁ..על ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ

"ּבבית ּדמים ּבּדרËˆ¯,..תׂשים ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, "ולפני להֹוסיף ˘..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב .ּבמלקּות ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח ˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא ˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘ לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר ˘È‡.."מכ ּׁשפה חתן יתחּיב  ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וכּיֹוצא  החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמּצרכי
ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: .ּבהן, ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

.·È˘ תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר על ˘È‚..מּכל להֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

על  ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצוֹות
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

עליו" תסף לא לעׂשֹות; מּכל ˘È„..תׁשמרּו לגרע ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
מּמּנּו" תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ׁשּלא ˘ÂË..מצוֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
תקּלל" לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ׁשּלא .˘ÊË.לקּלל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
תאר" לא ,בעּמ "ונׂשיא לקּלל ˘ÊÈ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, מּׁשאר .אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב לקּלל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ׁשּנאמר:˘ËÈ..מֹות ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְֱֵֶֶֶַַָָָֹ
יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו לעׂשֹות ˘Î.."ּומּכה ׁשּלא ְֲִִֶֶַַָָֹ

מלאכה" כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .מלאכה ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Î˘ ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום חּוץ להּל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

מּמקמֹו" איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Î·..ּבׁשּבת, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .לענׁש ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

.‚Î˘:ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה לעׂשֹות ˘Î„.."ּכל ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לא  מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה
ּבהם" ּבחג ˘Î‰..יעׂשה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר .הּׁשבּועֹות, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ÂÎ˘ ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל לעׂשֹות ˘ÊÎ..ּבֹו: ׁשּלא ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹ
לא  מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה

חג,˘ÁÎ..תעׂשּו" ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּלא ˘ËÎ..ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

"ּכל  ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבדה אם,˘Ï..מלאכת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ערותּה" תגּלה לא היא, אּמ" ׁשּלא ˘Ï‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ערות .לגּלֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

.·Ï˘ אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי..‚Ï˘ מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, [ּו]מן [אֹו] ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאב
ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות ,אבי .מֹולדת ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

.„Ï˘ ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּלא
"ּבנ..‰Ï˘אֹו" ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַֹ

ערותן" תגּלה לא ,ּבּת ערות ˘ÂÏ..ּבת לגּלֹות ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבת;
מּגּופי  הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשתק

עריֹות  ּכׁשאר אּׁשה ˘ÊÏ..ּתֹורה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: .ּובּתּה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.ÁÏ˘ ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּבּתּה,˘ËÏ..ּבנּה" ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

תּקח" לא ּבּתּה ּבת "ואת לגּלֹות ˘Ó..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האם, אחֹות .ערות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.‡Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת ˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

תגּלה" ׁשּנאמר:˘Ó„..לא אח, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אחי אׁשת ערות ˘Ó‰.."ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

תּקח" לא אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, .אחֹות ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
.ÂÓ˘ ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

תקרב" לא - אׁשת ˘ÊÓ..טמאתּה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻ
לזרע" ׁשכבּת תּתן לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: .איׁש, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.ÁÓ˘ לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ּבהמה, עם לׁשּכב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
לזרע" ׁשכבּת ּבהמה ˘ËÓ..תּתן אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

לרבעּה" בהמה לפני תעמד לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: .עליה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.˘"תׁשּכב לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: זכר, עם לׁשּכב .ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ׁשּלא ¯ÁÙ.ּבעדּות ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
אחד  עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלכרת

תרצח"¯ËÙ..ּבאיׁש" "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג .ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ
עדים ¯ˆ. ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ׁשל .ּגּופֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ
נפׁשֹות,¯ˆ‡. ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד יֹורה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

בנפׁש" יענה לא אחד, "ועד להרג ¯ˆ·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשּיעמד קדם הריגה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻמחּיב

העדה" לפני עמדֹו הרֹודף,.¯ˆ‚.עד על לחּוס ׁשּלא ְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
יגּלה  אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע קדם אֹותֹו הֹורגין ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא
"עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את "וקּצתה ׁשּנאמר: .ערותֹו, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

תעׂשה ¯ˆ„. לא "ולּנערה ׁשּנאמר: האנּוס, לענׁש ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
"ולא ¯ˆ‰..ּדבר" ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר לּקח ׁשּלא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

רֹוצח" לנפׁש כפר ּבגלּות ¯ˆÂ..תּקחּו ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ
עיר  אל לנּוס כפר, תקחּו "ולא ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹרֹוצח

תעמד ¯ˆÊ..מקלטֹו" "לא ׁשּנאמר: הּדם, על לעמד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
"רע ּדם "ולא ¯ˆÁ..על ׁשּנאמר: מכׁשֹול, להּניח ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ

"ּבבית ּדמים ּבּדרËˆ¯,..תׂשים ּתם להכׁשיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור, "ולפני להֹוסיף ˘..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ

יֹוסיף" ּפן יֹוסיף; "לא ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב .ּבמלקּות ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֻ
.‡˘"ּבעּמי רכיל תל "לא ׁשּנאמר: לרּגל, .ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.·˘אחי את תׂשנא "לא ׁשּנאמר: ּבּלב, לׂשנא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

"ׁשּנאמר:˘‚..ּבלבב מּיׂשראל, אדם ּפני להלּבין ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטא" עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח ."הֹוכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

תּקם"˘„. "לא ׁשּנאמר: לנקם, לנטר,˘‰..ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶֶַֹֹֹֹֹֹ
תּטר" "ולא הּבנים,˘Â..ׁשּנאמר: על אם לּקח ׁשּלא ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

הּבנים" על האם תּקח "לא לגּלח ˘Ê..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
יגּלח" לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׁשּלא ˘Á..ׂשער ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּצרעת" ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני .לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.Ë˘ לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹׁשּלא

יּזרע" ולא ּבֹו, ׁשּנאמר:˘È..יעבד מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
תחּיה" לא ּבדבר ˘È‡.."מכ ּׁשפה חתן יתחּיב  ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וכּיֹוצא  החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל צּבּור ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמּצרכי
ּדבר" לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ׁשּנאמר: .ּבהן, ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

.·È˘ תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
"ל יּגידּו אׁשר הּדבר על ˘È‚..מּכל להֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

על  ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצוֹות
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

עליו" תסף לא לעׂשֹות; מּכל ˘È„..תׁשמרּו לגרע ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
מּמּנּו" תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ׁשּלא ˘ÂË..מצוֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
תקּלל" לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ׁשּלא .˘ÊË.לקּלל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
תאר" לא ,בעּמ "ונׂשיא לקּלל ˘ÊÈ..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

חרׁש" תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, מּׁשאר .אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈ˘,ואּמֹו אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב לקּלל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יּומת" ׁשּנאמר:˘ËÈ..מֹות ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְֱֵֶֶֶַַָָָֹ
יּומת" מֹות ואּמֹו, אביו לעׂשֹות ˘Î.."ּומּכה ׁשּלא ְֲִִֶֶַַָָֹ

מלאכה" כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .מלאכה ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‡Î˘ ּדרכים ּכהֹולכי מדינה לתחּום חּוץ להּל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

מּמקמֹו" איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˘Î·..ּבׁשּבת, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשבתיכם" ּבכל אׁש תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, .לענׁש ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ

.‚Î˘:ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם" יעׂשה לא מלאכה לעׂשֹות ˘Î„.."ּכל ׁשּלא ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

לא  מלאכה "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה
ּבהם" ּבחג ˘Î‰..יעׂשה מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹ

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר .הּׁשבּועֹות, ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ÂÎ˘ ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא

תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל לעׂשֹות ˘ÊÎ..ּבֹו: ׁשּלא ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹ
לא  מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה

חג,˘ÁÎ..תעׂשּו" ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּלא ˘ËÎ..ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

"ּכל  ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבדה אם,˘Ï..מלאכת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ערותּה" תגּלה לא היא, אּמ" ׁשּלא ˘Ï‡..ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
תגּלה" לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ערות .לגּלֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

.·Ï˘ אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי..‚Ï˘ מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: האם, [ּו]מן [אֹו] ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאב
ערותּה" תגּלה לא - היא אחֹות ,אבי .מֹולדת ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

.„Ï˘ ּבת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, ּבת ערות לגּלֹות ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹׁשּלא
"ּבנ..‰Ï˘אֹו" ׁשּנאמר: הּבת, ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַֹ

ערותן" תגּלה לא ,ּבּת ערות ˘ÂÏ..ּבת לגּלֹות ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּבת, ּבת ׁשאסר מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבת;
מּגּופי  הּבת ׁשאּסּור למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשתק

עריֹות  ּכׁשאר אּׁשה ˘ÊÏ..ּתֹורה, ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: .ּובּתּה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.ÁÏ˘ ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ּבּתּה,˘ËÏ..ּבנּה" ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

תּקח" לא ּבּתּה ּבת "ואת לגּלֹות ˘Ó..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האם, אחֹות .ערות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.‡Ó˘ ערות" ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות לגּלֹות ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
תגּלה" לא אבי אׁשת ˘Ó·..אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

היא" ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו "אל ׁשּנאמר: האב, .אחי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
.‚Ó˘,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּלא

תגּלה" ׁשּנאמר:˘Ó„..לא אח, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
תגּלה" לא אחי אׁשת ערות ˘Ó‰.."ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

תּקח" לא אחתּה אל "ואּׁשה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, .אחֹות ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
.ÂÓ˘ ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ערות לגּלֹות ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

תקרב" לא - אׁשת ˘ÊÓ..טמאתּה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻ
לזרע" ׁשכבּת תּתן לא - עמית אׁשת "ואל ׁשּנאמר: .איׁש, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.ÁÓ˘ לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ּבהמה, עם לׁשּכב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
לזרע" ׁשכבּת ּבהמה ˘ËÓ..תּתן אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

לרבעּה" בהמה לפני תעמד לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: .עליה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.˘"תׁשּכב לא - זכר "ואת ׁשּנאמר: זכר, עם לׁשּכב .ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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.‡˘אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב ערות לגּלֹות ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
תגּלה" עצמֹו,˘·..לא האב אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ

תגּלה" לא אבי אחי "ערות לקרב ˘‚..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
חּבּוק  ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי לידי המביאין ּבדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָלעריֹות
לא  ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל "אל ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹונּׁשּוק

ערוה" לגּלֹות אזהרה תקרבּו ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ערוה  ּגּלּוי לידי המביאה ממזר ˘„..לקרבה יּׂשא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה'" ּבקהל ממזר יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, .ּבת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
.‰˘ ּכתּבה ּבלא הּנבעלת והיא קדׁשה, ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

קדׁשה" תהיה "לא ׁשּנאמר: יחזיר ˘Â..וקּדּוׁשין, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
יּוכל  "לא ׁשּנאמר: לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמגרׁש

לקחּתּה" לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ׁשּלא ˘Ê..ּבעלּה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
תהיה  "לא ׁשּנאמר: מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתּנׂשא

הּמת" ׁשּנאמר:˘Á..אׁשת אנּוסתֹו, האֹונס יגרׁש ׁשּלא ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל ׁשם ˘Ë.."לא מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ימיו" ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את .רע ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Ò˘ פצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת סריס יּקח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ולא .˘Ò‡.ּדּכא" אדם לא הּמינין, מּכל זכר לסרס ׁשּלא ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה .ּבהמה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.·Ò˘:ׁשּנאמר ּגרים, מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

נכרי" איׁש עלי לתת תּוכל ירּבה ˘Ò‚.."לא ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
סּוסים" לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל. ְֱִִֶֶֶֶֶַַַֹ

.„Ò˘לֹו ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר:˘Ò‰..נׁשים" וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מאד" לֹו ירּבה לא וזהב, ."וכסף ְְְְֶֶֶַָָֹֹ

elà למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ¥ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹ
וכל  ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבסיני,
ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין הּכללֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן
ויׁש ּדין. ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָהיא
אֹותן  וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו אחרֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמצוֹות
מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו וחכמים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָנביאים

וערּובין  וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית חנּכה, לכל ונר ויׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
ּבחּבּור  יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ּומצוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹמצוה

ֶזה.
Ïk,ּולׁשמרם לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו »ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

על  ּתֹוספת ואינן וכּו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ולא  עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר  ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצוֹות  להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה  ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.

- ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה אין הּזמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
צּוה  הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹזֹו
ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ערּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלעׂשֹות
ׁשהּנביאים  אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה. על מֹוסיפין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהיּו
ּכדי  ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָעם
ׁשעׂשה  ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחיו ְְְְִֶֶַַָָָָָָלהזּכיר

ּולהּללֹו לברכֹו ּכדי לׁשוענּו קרֹוב והיה להֹודיע לנּו, ּוכדי , ְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת הּבאים ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּדֹורֹות
זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול, גֹוי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ"ּומי
ּובין  עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה מצוה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָהיא

תעׂשה. לא
הקדמת הרמב "ם 

ֲֶַֹ

ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
¦¨§ספרים:

¯ÙÒÔBL‡¯ מׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יחּוד  ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ּברּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמֹו

הּמּדע'. ֵֶַַָ'ספר
¯ÙÒÈLׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ

קרּית  ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ּכדי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן
ׁשהּוא  לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ּותפּלה, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָׁשמע,
ולא  ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ּבבׂשרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹות

אהבה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
¯ÙÒÈLÈÏL ידּועים ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון -ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ְִַזמּנים'.

¯ÙÒÈÚÈ·¯ ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
ספר  ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום וגרּוׁשין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין

נׁשים'. 'ספר ִֵֶֶָזה,
¯ÙÒÈLÈÓÁ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ

ענינים  ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
ּבעריֹות  האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום קּדׁשנּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻהאּלּו
מן  אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם אסּורֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּובמאכלֹות
ׁשם  וקראתי הע ּמים". מן אתכם הבּדלּתי "אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּמים",

קדּׁשה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶָֻספר
¯ÙÒÈML ׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשם  וקראתי ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַָָָָעצמֹו
הפלאה'. 'ספר זה, ְֵֵֶֶֶַָָספר

¯ÙÒÈÚÈ·L ּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצוֹות  ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְִִִַַָׁשמּטין
זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. עּמהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנגללין

¯ÙÒÈÈÓLמקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. צּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוקרּבנֹות

ֲָעבֹודה'.
¯ÙÒÈÚÈLz.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
¯ÙÒÈ¯ÈNÚ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ

טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי
¯ÙÒ¯NÚ „Á‡,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשם  וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
נזיקין'. 'ספר זה, ְִִֵֵֶֶֶספר
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m"anxd zncwd - hay g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

¯ÙÒ¯NÚ ÌÈL.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין - ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין  עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים  וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע  ¨©©¤¥ספר
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
ּבמחׁשבה  יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרטן:
(ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ְְֱֲֳִֵֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשּלא  (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹליראה
הּנביא  מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאּבד

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא  ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
לעּנֹות  ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹאחים;
ׁשּלא  (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻאמללין;

ְִֹלנטר.
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב  הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
ּפסל  לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודתּה;
ׁשּלא  (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו;
(י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
ליהנֹות  ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלׂשרף
לאהב  ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹמּכל
(יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
הּמתנּבא  מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ(יט)

(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם  לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות  ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיּדעֹוני;
לּטע  ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(כח)
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשרה;
ׁשּלא  (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
עבֹודה  לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹליהנֹות
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ׁשּלא (לד) ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹזרה;
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם לנהֹוג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מא)
ׁשּלא  (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מג)
ׁשּלא  (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש איׁש;יעּדה עדי אּׁשה  ה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּלא  (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹ(מט)

מת. על קרחה ְֲֵַַָָלעׂשֹות
˙BÎÏ‰.‰·eLz החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה  ה', לפני .מחטאֹו ְְְְִִֵֵֶֶַ
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

אהבה  ¨£©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜ לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

(ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְֲֲִִֵֶַָָֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶָָָֹלבר

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙzחמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵֵָָָ
ּתפּלין  להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְְֲִִִִֵֶָָמצוֹות
ּבפתחי  מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹעל
לכּתב  (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשערים;
ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆ ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ
הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ

˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
אכילה. ֲִַַָאחר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÓ הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום

מצוֹות  עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו
ֲֵעׂשה.

זמּנים  ¦©§¤¥ספר
הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
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צט m"anxd zncwd - hay g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

¯ÙÒ¯NÚ ÌÈL.ּוקנּיה מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
קנין'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָוקראתי

¯ÙÒ¯NÚ ‰LÏL,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָּבׁשאר
'ספר  זה, ספר ׁשם וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות חֹובֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּובעלי

ְִִָמׁשּפטים'.
¯ÙÒ¯NÚ ‰Úa¯‡ּב אכלל מסּורין - ׁשהן מצוֹות ֹו ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ

ודין  עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָלסנהדרין
ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומלחמֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּמל
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים  וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים

הּמּדע  ¨©©¤¥ספר
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
˙BÎÏ‰.‰¯Bz‰ È„BÒÈׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹמצוֹות
ּבמחׁשבה  יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפרטן:
(ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ְְֱֲֳִֵֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשּלא  (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; (ו) מּמּנּו; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹליראה
הּנביא  מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאּבד

לנּסֹותֹו. ׁשּלא (י) ּבׁשמֹו; ְְְִֵֶַַַֹהמדּבר
˙BÎÏ‰.˙BÚcחמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּפרטן:
לׂשנא  ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) הרעים; את ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹלאהב
לעּנֹות  ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹאחים;
ׁשּלא  (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא (ט) ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻאמללין;

ְִֹלנטר.
˙BÎÏ‰.‰¯Bz „eÓÏz(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
˙BÎÏ‰.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ

ותׁשע  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוחמּׁשים
ׁשּלא  (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב  הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
ּפסל  לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעבֹודתּה;
ׁשּלא  (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמֹו;
(י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; צּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלעׂשֹות
ליהנֹות  ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלׂשרף
לאהב  ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹמּכל
(יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
הּמתנּבא  מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ(יט)

(כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשמּה;
ּבׁשם  לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
לעׂשֹות  ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא (כד) זרה; ֲֲֲֶֶַַָָָֹֹעבֹודה
מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ׁשּלא (כו) ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיּדעֹוני;
לּטע  ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על להׁשּתחוֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(כח)
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד (ל) ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשרה;
ׁשּלא  (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ליהנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
עבֹודה  לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹליהנֹות
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ׁשּלא (לד) ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹזרה;
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם לנהֹוג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מא)
ׁשּלא  (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(מג)
ׁשּלא  (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהּקיף

ּתעּד ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש איׁש;יעּדה עדי אּׁשה  ה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּלא  (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹ(מט)

מת. על קרחה ְֲֵַַָָלעׂשֹות
˙BÎÏ‰.‰·eLz החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה  ה', לפני .מחטאֹו ְְְְִִֵֵֶֶַ
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה

אהבה  ¨£©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÚÓL ˙i¯˜ לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע ְְֲִִַַַַַקרּית
˙BÎÏ‰.ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

(ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְֲֲִִֵֶַָָֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶָָָֹלבר

˙BÎÏ‰.‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙzחמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»ְִֵֵָָָ
ּתפּלין  להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְְֲִִִִֵֶָָמצוֹות
ּבפתחי  מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרן (ב) הראׁש; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹעל
לכּתב  (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשערים;
ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמל

˙BÎÏ‰.˙ÈˆÈˆ ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ
הּכ ּכנפי סּות.על ְְֵַַַ

˙BÎÏ‰.˙BÎ¯aׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
אכילה. ֲִַַָאחר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÓ הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום

מצוֹות  עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו
ֲֵעׂשה.

זמּנים  ¦©§¤¥ספר
הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
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טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה  הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
˙BÎÏ‰.˙aL מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
ׁשּלא  (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹלענׁש

ּבזכירה  הּיֹום .לקּדׁש ְְִִֵַַָ
˙BÎÏ‰.ÔÈ·e¯Ú סֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
˙BÎÏ‰.¯BNÚ ˙˙È·L ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) ְְְֲִִֶַָָָָֹֹּפרטן:

ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) ְְְְְֱִִֶֶַָָֹֹמלאכה;
˙BÎÏ‰.·BË ÌBÈ ˙˙È·L עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְֲִִִֵֵֵֹמצוֹות
(ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;

(ד)ׁש ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּלא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶַַַָָָֹֹׁשּלא
(ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ(ו)
(י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
(יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ְֲֶַָָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰vÓe ıÓÁׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
מחצֹות  עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית (ב) ּולמעלה; ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכל  חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
יּמצא  ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ׁשּלא (ה) ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשבעה;
לסּפר  (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחמץ

הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ְְְִִִִַַַַָּביציאת
˙BÎÏ‰.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשֹופר  קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶַָָָֹעׂשה;
לּטל  (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש ְְְִִֵֶַַָָָָלּולב
˙BÎÏ‰.ÌÈÏ˜Lאיׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
˙BÎÏ‰.L„Á‰ Lec˜ לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

ּכל  ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָֹולידע
הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש ְֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁש

˙BÎÏ‰.˙BiÚz ולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

˙BÎÏ‰.‰kÁÂ ‰l‚Ó עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי

- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו

לא  מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע
סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

נׁשים  ¦¨¤¥ספר
הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
˙BÎÏ‰.˙eLÈ‡ מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
ּבלא  אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻ(א)
(ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻּכתּבה

מּמּנה. ולרּבֹות ְְְִִִֶָלפרֹות
˙BÎÏ‰.ÔÈLe¯b מצות (א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשּלא  (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְֲִִִֵֶַָיחזיר

˙BÎÏ‰.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַֹמצוֹות
לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרטן:

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד ְֵֶֶַַָָָָָָזר
˙BÎÏ‰.‰Ïe˙a ‰¯Úׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרטן:
ּתחת  רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

ׁש מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; אׁשּתֹו.ּבעלּה את רע ם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
˙BÎÏ‰.‰ËBN מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות ְְְְֲַַַַַָָָָ(א)

לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
מהן  - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע

קדּׁשה  ¨ª§¤¥ספר
ּביאה, אּסּורי הלכ ֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.‰‡Èa È¯eq‡ מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ

לא  מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְֲִִִֵֵַַַֹֹ
ׁשּלא  (ב) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹתעׂשה;
לבעל  ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּבת
(ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ(ז)
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת  לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות  לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
אּׁשה  ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו;
לגּלֹות  ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהמה
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ׁשּלא  (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא  (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא ׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא  ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס  ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול  ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא  אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא  (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא  ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים  וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה  ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני  לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה  ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים  לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת  לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא  (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא  (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁL מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם  לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מהן  - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה  ¨¨§©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
˙BÎÏ‰.˙BÚe·L מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ(א)

ּכפירת  על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלּׁשוא;
ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ְֱִִֶֶַָָממֹון;

˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
יחל  ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(א)
נדרים  הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדברֹו;

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְִֶַַָָָֹהמפרׁש
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)

יין  הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא חמץ (ג) ואפּלּו יין, ּתערבת ולא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
יאכל  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלהן;
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
ׁשּיגּלח  (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעל
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Úחמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
הּוא  וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרטן:
ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדין
יּמכר  ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחרם;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים  ¦¨§¤¥ספר
הלכֹות  ּכלאים, הלכ ֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïk וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹהּוא
ּבהמה  להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
(ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלאים;

ּכלאים. ללּבׁש ְְִִִֶַֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÌÈiÚ ˙BzÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹׁשבע
(ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עֹוללֹות  לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהּניח

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יׁשּוב  ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
לּתן  (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָלקחת

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצדקה
˙BÎÏ‰.˙BÓe¯z ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת  להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
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ׁשּלא  (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
ׁשּלא  (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
(כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹוים; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתחּתן

מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא ׁשּלא (כז) ּבּקהל; ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ
יבֹוא  ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלהרחיק
לסרס  ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹממזר
ּגדֹול  ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹזכר,
ּבלא  אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ׁשּלא  (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹקּדּוׁשין;
יּׂשא  ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיּׂשא
ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹחללה;

ּבעל. ֶַָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

ועׂשרים  וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַמצוֹות
ּבהמה  ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמצוֹות
ּבסימני  לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹוחּיה,
ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹהעֹוף,
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
וחּיה  ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים  לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
ּתֹולעת  לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹהארץ;
(יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּפרֹות
(טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא  (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא  (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלבּׁשלֹו;
החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
(כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰ËÈÁL מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵָָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר לׁשחט, ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(א)
האם  לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מהן  - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה

הפלאה  ¨¨§©¤¥ספר
הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
˙BÎÏ‰.˙BÚe·L מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ליּׁשבע ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ(א)

ּכפירת  על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלּׁשוא;
ּבאמת. ּבׁשמֹו ליּׁשבע (ה) ְֱִִֶֶַָָממֹון;

˙BÎÏ‰.ÌÈ¯„ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
יחל  ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ(א)
נדרים  הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ׁשּיּופר (ג) ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדברֹו;

ׁשּבכתב. ּבּתֹורה ְְִֶַַָָָֹהמפרׁש
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÊ מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ׁשּיגּדל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)

יין  הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא חמץ (ג) ואפּלּו יין, ּתערבת ולא ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
יאכל  ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא (ד) ֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלהן;
(ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ׁשּלא (ו) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹצּמּוקין;
ׁשּיגּלח  (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל יּכנס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָעל
˙BÎÏ‰.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Úחמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹמצוֹות
הּוא  וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון (א) ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרטן:
ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) אדם; ערכי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדין
יּמכר  ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ערכי ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)

חרם. יּגאל ׁשּלא (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחרם;
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר

זרעים  ¦¨§¤¥ספר
הלכֹות  ּכלאים, הלכ ֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïk וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹהּוא
ּבהמה  להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
(ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכלאים;

ּכלאים. ללּבׁש ְְִִִֶַֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÌÈiÚ ˙BzÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹׁשבע
(ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) ּפרטן: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עֹוללֹות  לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהּניח

הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) (ח)ּבּכרם; הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יׁשּוב  ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
לּתן  (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָלקחת

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּבמּסת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצדקה
˙BÎÏ‰.˙BÓe¯z ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
ּתרּומת  להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) ְְְְְְְְִִַַַָָָָּפרטן:
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אּלא  לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמעׂשר;
יאכל  ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיפריׁש
ערל  יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב ְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹאפּלּו
ּתאכל  ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

הּקדׁשים. מן המּורם מן ולא ּתרּומה, ְְֲֳִִִַַָָָָָֹחללה
˙BÎÏ‰.¯NÚÓ מעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראׁשֹון
ְִִַללוּים.

˙BÎÏ‰.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
לא  מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵָֹֹמצוֹות
ׁשּלא  (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעׂשה;
ּוׁשתּיה  מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה;
(ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ה)
לאכל  ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֻמעׂשר
לכל  ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹקדׁש,

הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ְְֲִִֵַַַָָּדבר;
˙BÎÏ‰ÌÈ¯eka.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ ¯‡L ÌÚ ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָיׁש
להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבּכּורים  הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ּולהעלֹותן ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּכּורים
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) לירּוׁשלים; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹחּוץ
הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ(ה)
ּפטר  לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ּבכֹור לפּדֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ(ז)
לא  אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹחמֹור

לפּדֹותֹו. ְִָָרצה
˙BÎÏ‰.Ï·BÈÂ ‰hÓL מצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע -ְְְְֲִִֵֵֵֶַֹֹ
מּמלאכה  הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹתעׂשה;
ׁשּלא  (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבּׁשביעית;
ּכנגד  הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה האילן עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיעבד
(ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ׁשּלא (ה) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַֹֹהּקֹוצרים;
(ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשמיט
קדם  מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשמּטה
ּבעׂשירי  ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת לקּדׁש ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָֹ(יא)
אדמה  ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשים; עבדים לצאת ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹלתׁשרי
(טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) זֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשנה
לארץ  ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה יבצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא  (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא זֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָֹֻּבׁשנה
ׁשּלא  (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; הארץ ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּתּמכר
ערים  להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָינחל
(כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; לׁשבת ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּתנה
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ללוּים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלּתן

לאחר  ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,
ֵַהּיֹובל.

הּמצ  ּכל מהם נמצאּו - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות וֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים

עבֹודה  ¨£¤¥ספר
הּבחירה, ּבית הלכ ֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות  הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת  הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
˙BÎÏ‰.‰¯ÈÁa‰ ˙Èaׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹמצוֹות
ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות (א) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּפרטן:
(ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות לעלֹות ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ(ג)
ׁשמירת  להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש את ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹלׁשמר

ְִַָהּמקּדׁש.
˙BÎÏ‰.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ

ּוׁשמֹונה  עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַארּבע
ׁשמן  לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּמׁשחה;
על  להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ(ד)
הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּקטרת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמזּבח
ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ז)
לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ(ט)
ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּכהן
הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ללּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ(יב)

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ׁשּלא ִֵֵֶֶַַַָֹֹ(יד)
˙BÎÏ‰.Lc˜n‰ ˙‡Èa מצו עׂשרה חמׁש ּבכללן ֹות יׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֹֹ
לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתעׂשה;
ּכהן  לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹֹ(ב)
(ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹקרּוע
טמאים  לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
יּכנס  ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמן
יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
יּכנס  ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) יֹום; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטבּול
(יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל

זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.ÁaÊÓ È¯eq‡- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא  (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹהּוא
יזרק  ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום  ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
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הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא  הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן  להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל  למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה  העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר  (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק  ּבׂשר חּוץ הּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת  קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים  מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא  (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא  (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר  ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב  (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל  ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא  (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר  (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב  (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם  לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה  ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום  הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהם הּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר  קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים  יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף  (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשּיעׂשה

וׁשּלּוח  והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
העבֹודה. ּוׁשאר ְֲִַָָָָהּׂשעיר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓ מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה  וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז  ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן  - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות  ¨§¨©¤¥ספר
הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
ׁשּלא  (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה;
לׁשחט  (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלזּבח
ּבליל  ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפסח
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמּׁשה

(ח)חמּׁשה  ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
יאכל  ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
(יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּלא  (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא
(טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹיׁשּבר
מּבׂשר  יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Á מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי  יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם  את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎa מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר  להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם  הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם  ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
˙BÎÏ‰.˙B‚‚L הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

על  קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב  (א) ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּפרטן:
אם  חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשגגתֹו;
הּנקרא  הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלא
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הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא  הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן  להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל  למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
˙BÎÏ‰.˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
ּכמעׂשיה  העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָֹלא
סדר  (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ק  ּבׂשר חּוץ הּכהנים יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים דׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
זריקת  קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים  מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא  (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא  (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר  ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב  (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
˙BÎÏ‰.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְִֵֵֶַָָ

מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצוֹות
ּבכל  ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשּלא  (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹיֹום
להקטיר  (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את להרים (ד) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָלכּבֹותּה;
ׁשּיקריב  (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק (ו) יֹום; ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹקטרת
(ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּכהן
לחם  לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; עֹולֹות ּכבׂשים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָלהֹוסיף
(יב) הּפסח; מּוסף (יא) חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים;
ׁשבעה  ואיׁש איׁש ּכל לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹלהקריב
(טו) עצרת; מּוסף (יד) העמר; הקרבת מּיֹום ְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשבּועֹות
ּביֹום  הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהביא
(יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) ֲֶֶַַַָָֹעצרת;

עצרת. ׁשמיני מּוסף (יט) החג; ְֲִִֶֶֶַַָמּוסף
˙BÎÏ‰.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

וזה  תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַֹׁשּתי
ּבהם הּוא ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּפרטן:

לאחר  קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) ְֱִִִֶֶֶַַָָֹֹֹמּום;
קדׁשים  יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) ְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹזמּנם;
לׂשרף  (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (ו) ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּנטמאּו;

הּטמא. את לׂשרף (ח) הּנֹותר; ְִֵֶֶַַָָֹאת
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשּיעׂשה

וׁשּלּוח  והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּכתּוב
העבֹודה. ּוׁשאר ְֲִַָָָָהּׂשעיר

˙BÎÏ‰.‰ÏÈÚÓ מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
וזה  וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(א)
לגזז  ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא

ֳִַָהּקדׁשים.
מהן  - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא  מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

הּקרּבנֹות  ¨§¨©¤¥ספר
הלכֹות  ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי  הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
˙BÎÏ‰.ÁÒt Ôa¯˜- מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

לא  מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹארּבע
ׁשּלא  (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹתעׂשה;
לׁשחט  (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלזּבח
ּבליל  ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפסח
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחמּׁשה

(ח)חמּׁשה  ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻ
יאכל  ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
(יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
ׁשּלא  (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשּלא
(טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹיׁשּבר
מּבׂשר  יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּלא

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲִִִַַַָָָָחגיגת
˙BÎÏ‰.‰‚È‚Á מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני את להראֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ(א)
ּלוי  יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלׂשמח
העם  את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ולּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּלׂשּמחֹו

ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ְְְִֵַַָָֻּבחג
˙BÎÏ‰.˙B¯BÎa מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש ְְְְִִֵֵֶַָָֹ(א)
מעׂשר  להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם  הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם  ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
˙BÎÏ‰.˙B‚‚L הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

על  קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב  (א) ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּפרטן:
אם  חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב (ב) ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשגגתֹו;
הּנקרא  הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד חטא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלא

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



m"anxdקד zncwd - hay g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמ  הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; החֹוטא 'אׁשם אֹו עילה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו חרּופה ּבׁשפחה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבגזלה
עברֹות  על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) וּדאי'; 'אׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
עׂשירית  אֹו עֹוף עני היה ואם ּבהמה, עׁשיר היה אם ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָידּועֹות,
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה,
מן  ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

ֲַהחמּורֹות.
˙BÎÏ‰.‰¯tk È¯qÁÓ;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ

ּכׁשּתטהר  הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוזה
ׁשּיקריב  (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָקרּבן;
קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּזב

טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָואחר
˙BÎÏ‰.‰¯eÓz מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
(ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ(א)

לקדּׁשה. מּקדּׁשה הּקדׁשים יׁשּנה ְְְֳִִִֶֶַַָָָֹֻֻׁשּלא
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים

טהרה  ¨¢¨¤¥ספר
הלכֹות  מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב  מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙Ó ˙‡ÓË טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵַַַַֻ

ֵמת.
˙BÎÏ‰.‰n„‡ ‰¯tוזה יׁש עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

טמאת  ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִַָָָָָֻֻהּוא
וטהרתן. נּדה ְֳִֵָָָָמי

˙BÎÏ‰.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓËׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַֹמצוֹות
(ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) ְְְְִַַַַָָָָָָָָּפרטן:
ׁשּיהיה  (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּלא
על  ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; טהרת (ה) ְְְֳֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׂשפם;

הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָּכׁשּיטהר;
˙BÎÏ‰.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
טמאת  ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָֻֻֻ(ב)

ָזב.
˙BÎÏ‰.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ

(ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻעׂשה;
זרה  ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת  ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻּדין

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻמטּמאה
˙BÎÏ‰.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
˙BÎÏ‰.ÌÈÏk ׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות, אּלּו ענין ƒ¿≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

וכיצד  מּטּמאין, ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻטמאה
ּומטּמאין.מּט הּכלים ּמאין ְְְִִִִֵַַַ

˙BÎÏ‰.˙BÂ˜Ó טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי

מהן  - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

נזיקין  ¦¦§¤¥ספר
הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
˙BÎÏ‰.ÔBÓÓ È˜Ê וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִֵֶַַָָהּוא
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ְִִַַַָָּדין

˙BÎÏ‰.‰·b מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
הּמאזנים  לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ(א)
(ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם
ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לגנב  ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהם; ונֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹלֹוקח

ְָנפׁשֹות.
˙BÎÏ‰.‰„·‡Â ‰ÏÊb ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹמצוֹות
לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ׁשּלא (א) ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹּפרטן:
ׁשּלא  (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

האבדה. להׁשיב (ז) האבדה; מן ְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָיתעּלם
˙BÎÏ‰.˜ÈfÓe Ï·BÁ חֹוב ּדין והּוא אחת, עׂשה ל מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
˙BÎÏ‰.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

לא  מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
לּקח  ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתעׂשה;
לּקח  ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) רֹוצח; לנפׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכפר
קדם  ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכפר
ׁשּלא  (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעמידה
ערי  להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלחּוס
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא  (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן  - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

קנין  ¨§¦¤¥ספר
זכּיה  הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.

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

m"anxd zncwd - hay g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓ מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰zÓe ‰iÎÊ ההלכֹות אּלּו ּדין ענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין  יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈÎL חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד  ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן  ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת  יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב  ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות  (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד  (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי  אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ  לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים  ¦¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎN מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו  ׂשכיר עׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר  ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר  מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת  ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה  על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר

ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;
˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡L עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא  (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל  ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל

הּלוה  ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא  ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן  ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
˙BÎÏ‰.ÔÚËÂ ÔÚBË טֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
˙BÎÏ‰.˙BÏÁ.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן  - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

ׁשֹופ  טים ספר ¥¤§¦
והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â ÔÈ¯„‰Ò ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

ועׂשרים  עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֹׁשלׁשים
(ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
אחרי  לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד  ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין  ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
לרׁשע; להלקֹות (יד ) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
נקי  להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על  לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ְְֲֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּבאמּדן
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹהֹורג
ּבעל  על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
יׂשראל  ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְִֵַהּכׁשרים.
˙BÎÏ‰.˙e„Ú מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר  לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז  ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיני העדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד  ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓ מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא  הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא  (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא

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



קה m"anxd zncwd - hay g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

˙BÎÏ‰.‰¯ÈÎÓ מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
(ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין ְְְִִִִִֶֶָָָָֹ(א)
(ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבדברים. יֹונהּו ְִִֵֶָֹׁשּלא
˙BÎÏ‰.‰zÓe ‰iÎÊ ההלכֹות אּלּו ּדין ענין לידע - ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

ודין  יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַזֹוכה
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

˙BÎÏ‰.ÌÈÎL חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
אחד  ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמהן
˙BÎÏ‰.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּבמּקחן  ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ּובהפסדן ְְְְִֵֶָָָָָּוממּכרן

˙BÎÏ‰.ÌÈ„·Úחמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַֹמצוֹות
ממּכרת  יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין (א) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּפרטן:
ּתֹוׁשב  ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעבד;
(ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו ְְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹלרּדֹות
לפּדֹות  (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹלהעניק
לעבד  (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹאמה
מראׁשי  אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבעבד
לארץ  לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן

מׁשּפטים  ¦¨§¦¤¥ספר
הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
˙BÎÏ‰.˙e¯ÈÎN מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו  ׂשכיר עׂשה, ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות ארּבע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
יאחר  ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן (ב) ׂשכר; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוׁשֹומר
המחּבר  מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) זמּנֹו; אחר ׂשכיר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׂשכר
ּבׁשעת  ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר יאכל ׁשּלא (ה) ּבֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּיעׂשה
מה  על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ׁשּלא (ו) מלאכה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּגמר

ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹּׁשאכל;
˙BÎÏ‰.ÔB„wÙe ‰Ï‡L עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
˙BÎÏ‰.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַֹארּבע
אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹוזה
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את לנּגׂש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא  (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל  ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל

הּלוה  ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא  ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן  ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
˙BÎÏ‰.ÔÚËÂ ÔÚBË טֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
˙BÎÏ‰.˙BÏÁ.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן  - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

ׁשֹופ  טים ספר ¥¤§¦
והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
˙BÎÏ‰.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â ÔÈ¯„‰Ò ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

ועׂשרים  עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֹׁשלׁשים
(ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
אחרי  לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד  ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין  ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
לרׁשע; להלקֹות (יד ) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
נקי  להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על  לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) הּדעת; ְְֲֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּבאמּדן
ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו חברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹהֹורג
ּבעל  על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול להּדר ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעברֹות,
ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ(כג)
ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ליראה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע לּׂשא ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
יׂשראל  ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) הּנׂשיא; לקּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְִֵַהּכׁשרים.
˙BÎÏ‰.˙e„Ú מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ולחקר  לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹ(א)

ז  ּבדין העד יֹורה ׁשּלא (ג) ּבדיני העדים; עליו, ׁשהעיד ה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד  ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפׁשֹות;
ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבעל

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד לעׂשֹות ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
˙BÎÏ‰.ÌÈ¯ÓÓ מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹעׂשה,
(ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַַָָֹ(א)
לא  הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) מּדבריהם; לסּור ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמצוֹות
ׁשּלא  (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן לגרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
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ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; אב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָלהּכֹות
ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ(ט)

˙BÎÏ‰.Ï·‡ מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ
הּוא  וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְֲֲִֵֶֶַָֹֹעׂשה,
מתטּמא  ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על להתאּבל (א) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפרטן:
ּבית  הרּוגי על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים; על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּומתאּבל
מעין  ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּדין,
יּטּמא  ׁשּלא (ב) עׂשה; מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹקבּורה
ּבאהל; הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
לקרֹובים  אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ד)

ְִַּבלבד.
˙BÎÏ‰.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹמצוֹות
(ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
ׁשּלא  (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
להחרים  (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹירּבה
למחֹות  (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא  (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן  ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים  העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא  ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי  ּבאזני לד ּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה  נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת  ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה  ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא  מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים  ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין  וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת יום

לב  ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ

rCOd xtq `Ede oFW`x xtq¥¤¦§¥¤©©¨
הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות

dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨
מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש לידע (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  (ז) ׁשמֹו; לקּדׁש (ו) מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶַָָֹ(ד)
ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלחּלל

ּבׁשמֹו המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) ׁשּלא עליהן; (י) ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָלנּסֹותֹו.

א  ¤¤ּפרק
החכמֹות יסֹוד ‡. ועּמּוד לידע היסֹודֹות ׁשם , [במציאות]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָ

ראׁשֹון  הּנמצא מצּוי ּכל ממציא והּוא הברואים];. כל [בורא ְְְִִִַַָָָ
נמצאּו לא ּׁשּביניהן, ּומה וארץ ׁשמים מן הּנמצאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכל

מאמּתת[נבראו] נצחית]הּמצאֹואּלא - האמיתית .[מהמצאותו ְֲִִֵֶַָָ

מצּוי,ואם .· אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יכֹול יעלה אחר ּדבר אין ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.להּמצאֹות  ְְִָ

מצּויין,‚. מּלבּדֹו הּנמצאין ּכל ׁשאין הּדעת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
לבּטּולןה  הּוא יבטל ולא מצּוי יהיה לבּדֹו אינה ּוא [מציאותו ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בהם] לֹו;תלויה צריכין הּנמצאין בו]ׁשּכל תלויה ,[מציאותם ְְִִִִֶַָָ
להן  צרי אינֹו הּוא ּברּו מהן והּוא לאחד ולא  אין , לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מהן.[כמציאות]ּכאמּתת[מציאותו]אמּתתֹו אחד ֲֲִִֵֶֶַַָָ
.„- אמת" אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹוהּוא הּוא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ

ּכאמּתֹו.[הנצחי]האמת אמת לאחר ואין ׁשהּתֹורה , והּוא ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּלבּדֹו" עֹוד "אין אמת אֹומרת: מצּוי ׁשם אין - ּכלֹומר , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכמֹותֹו. ְְִַמּלבּדֹו
הארץ.הּמצּוי ‰. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא - והּוא הּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

שאר הּגלּגל[את]הּמנהיג את ומסובב העוטף [העליון ְְִַַַַַ
הפסק;הגלגלים] לֹו ׁשאין ּבכח ותכלית, קץ לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּבכח

והּוא  מסּבב; ּבלא ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּגלּגל
ּגּוף. ולא יד ּבלא אֹותֹו, המסּבב הּוא ְְְֵַַָָֹֹּברּו
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.Â עׂשה וידיעת מצות - זה אלהיּדבר ה' "אנכי ׁשּנאמר: ,". ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה במציאות]וכל ישנו אחר [- אלֹוּה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹחּוץ
ּפני  על אחרים העּקר "אלהים הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ֶַַָָֹהּגדֹול
.Êׁשנים אלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים [כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל [כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק [פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין [אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּכמ  אחר יחּוד הרּבה ּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ

הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים - [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּבמארעין להימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין

היה  - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל  קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
הּגלּגל  ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Á ּגּוף הרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל  ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני [אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל  ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר  ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ë רגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי  חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ [לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים [- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל  ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד  אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.È הראני מה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים  מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות  רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד

מציאת  מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף  מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא  ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג  עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה  האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָאחֹוריו,
לא  ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל

ֵָיראּו".
.‡È יארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד  ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד מקֹום ולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹ
ולא  ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבּזמן, מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹּפנים
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים  ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי
ולא  ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא  עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.·È הּוא,והֹואיל ּכ ּבהן והּדבר וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם  "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היה מכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים  וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני  הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה  הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא הימּנּו,הּנכּבד ּוליראה לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ִָּתירא".

.·ׁשּיתּבֹונן והיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגד ֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויפחד  ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּדברים
קּלה  ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוידע

ּדעֹות ּתמים לפני "ּכי [הקב"ה]מעּוטה ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאראה
ּכדי  העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאני
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.Â עׂשה וידיעת מצות - זה אלהיּדבר ה' "אנכי ׁשּנאמר: ,". ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה במציאות]וכל ישנו אחר [- אלֹוּה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - מּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹחּוץ
ּפני  על אחרים העּקר "אלהים הּוא ׁשּזה ּבעּקר, וכֹופר , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ֶַַָָֹהּגדֹול
.Êׁשנים אלֹוּה לא ואינֹו - הּוא אחד ׁשנים,זה על יתר ולא ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּכיחּודֹו ׁשאין אחד, האחדים [כאחדותו]אּלא מן אחד ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכמין אחד לא ּבעֹולם; קבוצה]הּנמצאין ּכֹולל [כסוג, ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּכגּוף אחד ולא הרּבה, בקבוצה]אחדים נחלק [פרט ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

רוחב]ולקצוֹות[אברים]למחלקֹות ׁשאין [אורך יחּוד אּלא ; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּכמ  אחר יחּוד הרּבה ּכיחּודֹו האלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ֹותֹו ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ

הּנמנין ׁשאין מּפני ּוגוּיֹות, ּגּופין היּו הניתנים - [דברים ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּבמארעין להימנות] אּלא מּזה זה נפרדין ּבמציאּותן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשוין

היה  - ּוגוּיה ּגּוף הּיֹוצר היה ואּלּו והּגוּיֹות. הּגּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיארעּו
וכל  קץ. לֹו ׁשאין ּגּוף להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
ּברּו ואלהינּו וסֹוף. קץ לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּיׁש
הּגלּגל  ׁשהרי ּפֹוסק, ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַֹׁשמֹו,
יארעּו לא ּגּוף, ואינֹו הֹואיל ּגּוף. ּכח ּכחֹו אין ּתמיד, ְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹסֹובב
,לפיכ מאחר; ונפרד נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
עׂשה, מצות - זה ּדבר וידיעת אחד. אּלא ׁשּיהיה אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאי

אחד". ה' אלהינּו, "ה' ֱֱֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.Á ּגּוף הרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּובּנביא, ּבּתֹורה מפרׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמעל  ּבּׁשמים האלהים הּוא אלהיכם, ה' "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּוגוּיה,
מּתחת" הארץ יהיהועל לא והּגּוף להיות], יכול ּבׁשני [אינו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

"ואל  ונאמר: ּתמּונה", ּכל ראיתם לא "ּכי ונאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹמקֹומֹות;
לׁשאר  ּדֹומה היה ּגּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; תדּמיּוני, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמי

ִּגּופים.
.Ë רגליו"אם "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הּוא מה ,ּכן, ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהים", ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים
הּוא, אדם ּבני ׁשל ּדעּתן לפי הּכל - האּלּו? ּבּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ודּברה הּגּופֹות; אּלא מּכירין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינן
וכי  חרּבי"; ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו הן, ּכּנּויין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַֹוהּכל
מׁשל. והּכל מׁשל, אּלא הֹורג?! הּוא ּובחרב לֹו, יׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחרב
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה, לדבר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

חּור" ּכתלג לבן]"לבּוׁשּה כשלג "חמּוץ [לבושו ראהּו ואחר , ְְְֲִִֵֵַַָָָ
אדום] הּים [- על ראהּו עצמֹו רּבנּו ּומׁשה מּבצרה"; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבגדים

לֹומר, עטּוף. צּבּור ּכׁשליח ּובסיני מלחמה, עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכגּבֹור
ּובּמחזה; הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא וצּורה, ּדמּות לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּולחקרֹו; להּׂשיגֹו יכֹולה אדם ׁשל  ּדעּתֹו אין - הּדבר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָואמּתת
עד  אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָוזה

ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית
.È הראני מה" ּכׁשאמר להּׂשיג, רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

"ּכבד את ּברּונא הּקדֹוׁש ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האנׁשים  מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא ּבקרּבֹו, צּורתֹו ונחקקה ּפניו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשראה
להיֹות  רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָנפרד

מציאת  מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמציאת
והׁשיבֹו ׁשהיא. ּכמה הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע עד ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמצאין,
מּגּוף  מחּבר ׁשהּוא החי האדם ּבדעת ּכח ׁשאין הּוא, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּברּו
הּוא  ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת להּׂשיג ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻונפׁש,
ׁשהּׂשיג  עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ּׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמה
ּבדעּתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנפרד ּדבר הּמצאֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמאמּתת
ׁשראה  האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו הּנמצאין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמּׁשאר
האנׁשים; מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל והּׂשיג ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָאחֹוריו,
לא  ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ּדבר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל

ֵָיראּו".
.‡È יארעֹווכיון ׁשּלא יתּבאר ּוגוּיה, ּגּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּפרּוד  ולא חּבּור לא הּגּוף: מּמארעֹות אחד מקֹום ולא ולא , ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹ
ולא  ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה ולא מּדה, ְְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבּזמן, מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹּפנים
מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים  ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי. לֹו ׁשּיגרם ּדבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין
האיׁש ּכחכמת חכמה ולא סכלּות ולא החי, הּגּוף ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּכחּיי
ולא  ׂשחֹוק, ולא ּכעס ולא הקיצה, ולא ׁשנה לא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹהחכם,
האדם. ּכדּבּור ּדּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹׂשמחה
ולא  עמידה, ולא יׁשיבה לא למעלה 'אין חכמים: אמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹֹּכ

עּפּוי'[פירוד]ערף .[חיבור]ולא ְִֶֹֹ
.·È הּוא,והֹואיל ּכ ּבהן והּדבר וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הן, ּומליצה מׁשל הּכל - נביאים ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על ּבהן. וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם  "האתי אֹומר: הּוא וכן אדם'. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ'ּדּברה

ׁשניתי" לא ה', "אני אֹומר: הּוא הרי היה מכעיסים"; ואּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּדברים  וכל מׁשּתּנה. היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפעמים
ׁשֹוכני  הּׁשפלים, האפלים לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאּלּו
יתעּלה  הּוא ּברּו הּוא אבל יסֹודם. ּבעפר אׁשר חמר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּתי

זה. ּכל על ְְִֵֶַָויתרֹומם

ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא הימּנּו,הּנכּבד ּוליראה לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אלהי ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ִָּתירא".

.·ׁשּיתּבֹונן והיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגד ֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויפחד  ויירא לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבּדברים
קּלה  ּבדעת עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוידע

ּדעֹות ּתמים לפני "ּכי [הקב"ה]מעּוטה ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
האּלּו הּדברים ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאראה
ּכדי  העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאני
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חכמים  ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
והיה  ׁשאמר מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ָָהעֹולם'.
ּבעֹולמֹו,ּכל ‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא לׁשלׁשה מה נחלק ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ

וצּורה מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם [חומר חלקים: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
האדם וצורתו] ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין  ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
לצּורה  ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמּגלם
ואינן  לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָּכמֹו
ואין  ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּתּנין

ּומהן  צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּברּואין ּגלמם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּגּוף  אינן ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹצּורה

נפרדֹות צּורֹות אּלא מּזֹוּוגוּיה, .זֹו ְְִִִֶָָָ
אֹומרים ּומה „. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר  חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי  ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאינן ּובּמה ‰. לפי ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמציאּותן, ׁשל ׁשוין מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא הימנו]חברֹו, שלמעלה זה למעלה [של זה ְְְֲִֵֶַָָֹ

וזה  וטּובֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹמּזה;
ׁשמר, ּגבּה מעל ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹהּוא

עליהם". ְֲִֵֶּוגבֹוהים
Â. ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני  ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
מּמעלתֹו למעלה ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, סיבה]ׁשל מן [- למעלה ׁשהיא , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
.[המסובב]העלּול ֶָ

.Ê ׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים  הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני  ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה  אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹות אלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה  הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
מעלת  היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת ּתחת הּצּורֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
הכבוד]הּכּסא הּצּורה [כסא מעלת היא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲֲִִִִֵַַַַַָָ

הּנביאים  עם ׁשּמדּברים הּמלאכים והם 'איׁשים', ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנקראת
'איׁשים', נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָונראין

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָׁשּמעלתם
.Á ויֹודעין וכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר  ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,
מעלה  ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת  היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,

יכֹול  וצּורה מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבֹורא
ּכמֹו הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלהּׂשיג

עצמֹו. יֹודע ְֵֶַַׁשהּוא
.Ë יּתּוׁשּכל עד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה נמצאּו.[כדור]קטן אמּתֹו מּכח הּכל - הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא הּוא ּולפי ואמּתֹו, ותפארּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹיֹודע
.Èׁשהיא.הּקדֹוׁש ּכמֹות אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ׁשאין  יֹודעין, ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
אחד, וחּייו ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָאנּו
ּבדעה, ויֹודע ּבחּיים חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם ְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָָֹהיּו
נמצאת  יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּכל  - עצמּה הּדעה והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָֹאֹומר:
ולא  לׁשמעֹו ּבאזן ולא לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאחד.
,"נפׁש "חי אֹומרין: ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּבלב
ׁשאין  - ה'" "חי אּלא ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"חי
ּכחּיי  אֹו החּיים, הּגּופֹות חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָהּבֹורא
מחמת  ויֹודעם הּברּואים מּכיר אינֹו ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּמלאכים.
עצמֹו מחמת אּלא אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּברּואים,
ׁשהּכל  - הּכל ידע עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹידעם;

לֹו ּבהויתֹו בהקב"ה]נסמ תלוי הכל קיום -]. ְֲִַַָָ
.‡È ּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכל טּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.·È אּלא צּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ

ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחר לאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין מן [מעט]ּכ ְְִִִִִֵֶֶָָָ

ּודברים  ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר;
ראּויה  ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים  מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
'ּדברים' זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָללבּוׁש

[ - וכבושים יהיּו[סודיים - עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ְְִִֵֶֶָׁשהם
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹללבּוׁש
ועליהם  ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים  ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
'לׁשֹונ ּתחת יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים .הראׁשֹונים: ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ג  ¤¤ּפרק
ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

ּגלּגל ו'ערבֹות' הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הּנקרא  הּכֹוכב ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּירח,
וגלּגל  נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'ּכֹוכב',
ׁשּׁשי  וגלּגל מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
ׁשמיני  וגלּגל ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּבֹו
הּוא  ּתׁשיעי וגלּגל ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבֹו
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dxezd iceqi zekld - hay h"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּכל  את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן  הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני  מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין  ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן סֹובבים ּבצלים; ּומהן למזרח, מּמערב בין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אין  וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח
לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ

לא ּכל ‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי  הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל  קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל  יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ  מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן  ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Â החכמים ּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם  לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו  מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכל להן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן  ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה  ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת  - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה  הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
מּׁשניהם  ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין  ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורה הּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן  ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן וקטן.למּטה לגדֹול ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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קט dxezd iceqi zekld - hay h"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּכל  את הּמּקיף והּוא למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגלּגל
ּכּלן  הן ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה וזה הּכל. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומסּבב
מּפני  מּזה, למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּגל
רֹואין  ּולפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית וזּכים טהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָׁשהּגלּגּלים

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּכֹוכבים
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן סֹובבים ּבצלים; ּומהן למזרח, מּמערב בין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אין  וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֻמּמזרח
לגלגל]ּביניהם גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֶָָ

לא ּכל ‚. להם ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ׁשאנּו[צבע]עין וזה עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי  הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָרֹואין
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגבּה

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל  קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַָּגדֹול
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשמֹונה. מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעׂשר;
ּובכל  יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
הארץ  מעל ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשנה
הליכתן, וצּורת הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּוקריבתן,

הּקפתן  ּומּזלֹות,ודר ּתקּופֹות חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ְְְִִִֵַַָָָָּוספרים

.Â החכמים ּגלּגל חּלקּוהּו - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ׁשם  לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּקדמֹונים
מּמּנּו ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּתחּתיו  מכּונין ׁשֹור,ׁשהן טלה, ׁשּׁשמֹותן: - הּמּזלֹות והן ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות ׁשּכל להן לפי , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
ּכנגּדֹו הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאּלא
ׁשנה. מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּביֹום

.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מן  ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה  ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
צּורת  - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה  הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
מּׁשניהם  ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין  ּגּופין ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
הּירח, לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָמּכל
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה הרּוח; ּגּוף מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה צורה הּמים; [בין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכלל.לצורה] ּגּוף, ּבלא ּפנּוי ְְָָָֹמקֹום

.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן  ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן וקטן.למּטה לגדֹול ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ



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



zexifpקי zekld - hay b"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd hay a"kÎf"h -

ה'תשע"ג  שבט כ"ג ראשון יום

zExifp zFkld¦§§¦
מצוֹות  ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שער לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתה ארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא  (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכל  ׁשּלא (ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹיאכל

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא [=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על  ׁשּיגּלח (י ) לּמתים; י ּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיּכנס
מצוֹות  ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ּפרק ¤¤
אּסר ‡. נדרי מּכלל נדר היא - יפליא הּנזירּות "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ׂשער  הּנזיר ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּדר
ּבימי  ּגּלח ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹראׁשֹו,
על  יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹנזרֹו
ׁשאסרן  ּדברים לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹראׁשֹו".

נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לֹוקה ·. זה הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבר

הּנדרים,ׁשּתים  ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת : ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
מיחד  אּסּור ׁשאּסּורן מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻואחת

הּנזיר. ִַַָעל
מצֹות ‚. ׁשלׁש עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה;עׂשה: והרי , ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- והּׁשליׁשית ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהּׁשנּיה
ּפתח  הּנזיר "וגּלח ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּתגלחּתֹו

מֹועד". ֵֶֹאהל
הרי „. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:

מּיד  נזיר זה זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאין עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ

מעשה] .בו
ּדבר ‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין

ׁשּגמר  ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
ׁשענינם[=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא [שפירושם]ּבלּבֹו, ְְְְְִִִִִֶָָָָָ

רחֹוקֹות ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר לא ׁשּיהיה [פירושים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבמׁשמעןמוכרחים] ׁשאין ּפי על ואף נזירּות [הפשוט], לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַָָ

נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ
.Â'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי הרי ּכיצד? - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא  ּפי על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
ואמר: ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרׁש

נוה' בשיער']'אהא התלויה במצוה יפה 'אהיה ,[במשמעות: ֱֵֶָ

מכלּכל' 'אהא ואסדרו']אֹו שיער 'אגדל אֹו[שמשמעותו. , ְְֱֵֵַ
מסלסל' אֹו[בשערי]'אהא מסלסל', 'הריני ׁשאמר: אֹו , ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָ

נזיר; זה הרי - ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הריני
להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִֶַֹוהּוא,

.Ê עֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
נזיר  אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף זה לפניו, והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכלּום.ּכמי ְְְִִִֶָָֹ
.Á ּכנזירּות נזירּות, ּכּנּויי העּלגים ּכל מקֹומֹות ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵַָָ

'ּפזיח' 'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין
נזיר. זה הרי -ֲִֵֶָ

.Ë הּזּוגין 'מן אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָהאֹומר:
מן  נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּבלבד',

ּגמּור  נזיר זה הרי - ּבלבד' נזירּות הּטמאה ּדקּדּוקי וכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבלבד, זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליו;

מּמּנּו ׁשּנזר ודבר ּגמּור.הֹואיל נזיר זה הרי הּנזיר, על אסּור ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: מיובשות]אבל ,[תאנים ְֲֲִִִֵֵַָָָָ

הּדבלה' 'מן מיובשות]אֹו תאנים זה [גוש הרי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבהן נזיר.[בנדר]אסּור ואינֹו , ְִֵֶָָָ

.‡È הריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
ּגמּור  נזיר זה הרי - מּמּנּו' ּכֹועס,נזיר אֹו נפׁש, מר היה ואם . ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

עמלֹו לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּבאֹותֹו[=צערו] אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: ,ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

יׁשּתה  ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹוס
זה. ֶּכֹוס

.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ואמר:[=לשכרו]וכן , ְְְְְִֵֵֶַַָָ
ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'הריני
יֹותר  אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹחּיב
ואינֹו ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּדי.
לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּיב

חּיּוב. ּבן ִֵֶאינֹו
.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:

למתים', ואסּור 'מּטּמא נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהתנהּבכּלן  מּפני וכל [לשנות]; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

הייתי  לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ּבכּלן  וחּיב נזיר, זה הרי - ׁשאסר נֹודר' יֹודע היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

נזר  לא ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמֹו
ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד ְֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא

.ÂË היה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
לחיֹות  יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, מותר ּבלא אהיה [ולכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
ׁשגגֹות,להטמא] נדרי ּבכלל ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינן
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.ÊË אמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זה ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

'הרי  אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [אין ּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק , עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק לי זכר ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הרי  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ְְְֲֲִִֵַַַָָֻולד'
וילדה, ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָזה

נזיר. זה ֲִֵֶָהרי

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום

ב ּפרק ¤¤
אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

נדרים  ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
ּדעת ·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה  נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
ואם  נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
נזר  ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.ּבטעּות  ְָ
נז [חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
נזיר „. זה הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר .היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשאמר: אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנדר
ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו [-את 'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

בנזירות] נודר וׁשמע חבירו דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ְְְְֲִִֵַַַָָואמר
הן  ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה
ואמר ‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

מּיד  נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ
.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

נזיר  זה אין - 'ואני' אּלא ואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּוא  ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר

מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ
.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה [שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב  'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמר ׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר  הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם  הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלא נזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד  אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספק היּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני  אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה  ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ח ּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא  חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי  - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה [=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים  ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן  ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים  ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן  ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש
.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ
עם  וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה  ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא עברי,[דם ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכאנׁשים  עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹלא
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוכנׁשים.

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגלים וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אחר  ואמר אמר ּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

נזיר  'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין  ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא  ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים  על ּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם  נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
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.ÊË אמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זה ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

'הרי  אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:
נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי טמטּוםזכר, אֹו [אין ּבת, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק , עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק לי זכר ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הרי  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ְְְֲֲִִֵַַַָָֻולד'
וילדה, ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָזה

נזיר. זה ֲִֵֶָהרי

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום

ב ּפרק ¤¤
אֹו‡. חברֹו, לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

נדרים  ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּבנזיר,ּדר ׁשּנדר ּומי ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נזירּותֹו לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
ּדעת ·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה  נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
ואם  נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
נזר  ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.ּבטעּות  ְָ
נז [חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. זה הרי ּכמֹו- יר, ְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
נזיר „. זה הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר .היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשאמר: אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָנדר
ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו [-את 'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

בנזירות] נודר וׁשמע חבירו דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ְְְְֲִִֵַַַָָואמר
הן  ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

נזירים. ּכּלן - ְִִֵָָֻמאה
ואמר ‰. חברֹו וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

מּיד  נזיר חברֹו הרי - .'ואני' ֲֲֲִִִֵֵַָָ
.Âחברֹו וׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

נזיר  זה אין - 'ואני' אּלא ואמר: האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא ; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּוא  ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר

מּמּנּו זאת]ּבׁש אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ
.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה [שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ

ׁשּמא  ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלפלֹוני
אֹוהב  'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות ְְְְְִֵֵָאֹותֹו
.Áואמר ׁש ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו נים ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואמר  הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
ראּובן', יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם  הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
חברֹו הרי ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהרי

ׁשּנדרּו ּכמֹו אּלא נזיר; אליהם, הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אחד  אין - הּוא מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחזר

נזיר. ִֵֶָמהן
.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: תבואה]וכן [בערימת ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ

ּכֹור' מאה מידה]זה אֹו[שם ׁשּנגנב מצאֹו למדדֹו, והל , ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
להקל. נזירּות ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאבד

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספק היּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני  אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה  ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ח ּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא  חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי  - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה [=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדרכים  ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבהן  ׁשוה ׁשאינֹו ּדרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
אנּדרֹוגינֹוס, ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלא
ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָונחלקּו
ּדרכים  ּבֹו יׁש - ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו
ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשוה
ּבהן  ׁשוה ׁשהּוא ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשוה

ּולאּׁשה. ְְִִָלאיׁש
.‡Èותֹולדּתֹו ּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹוכל

ּדמֹו[=תכונותיו] ּכיצד? שחיטתו]. ּכחּיה,[דם ּכּסּוי טעּון ְִֵַַָָָ
עם  וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוחלּבֹו
ּכחּיה  ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהחּיה,
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכבהמה.

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן וקרי]ּבמקֹומֹו. ּכאנׁשים,[זוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבאדם נדה]ּומטּמא עברי,[דם ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכאנׁשים  עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹלא
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוכנׁשים.

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגלים וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

סּומיןלראות] ׁשאּלּו[עיורים]ּומהן נזיר 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אחר  ואמר אמר ּפּקחין', ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני : ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

נזיר  'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר:
ּפּקחין  ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא  ּפּקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוסּומין',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻסּומין'
.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
הּנֹודרים  על ּכׁשאר אף ּבנזיר, הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ואינֹו[ממשה]ּבנזיר. הּוא, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
נדרים. ּבׁשאר ְְִִֵָָנֹוהג

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם  נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
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טמאה  קרּבן מביא - מביא נטמא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה  נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה  הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה

נזיר  ו אינֹו איׁש.. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊË נזירּות להם אין - ּבני הּגֹויים אל "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ְִֵָיׂשראל".
.ÊÈ נזירּות להם יׁש - ועבדים מפר נׁשים הּבעל אֹו והאב . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה  לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

ּבנזירּות. נֹוהג ְִִֵאֹותֹו,
.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
נדר; עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻצרי

ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר אבל [של-]למה עליהם. אחרים ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא  - 'ל 'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְְִִִַַַָָָָָלכּפֹותֹו.
ואין  אֹותֹו, ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; כגילוי מפרין נחשבת [שההפרה ְְְִִֵֵֵֵָָ
לשחרור] .דעת

.ËÈ זה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
רּבֹו לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות נזר אסּור . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לחרּות והׁש יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, לים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ויצא  ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
- לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

חדשה]מֹונה בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל לא מּׁשעה [=כשנטהר. ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת .מיום

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ

נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
.‡Î יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ׁשּנזר אין ּומי ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

לארץ  לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנדר. הּימים ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ׁשּימּות, עד ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעלֹות
ימי  ּבמלאת קרּבנֹותיו ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ְִנזרֹו.
.·Î לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

ואף  - עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיין
לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי נזירות]על ימי ואם [במנין ; ְִִִִֵֵֶַָ

ו  לֹוקה.עבר - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו ׁשתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום

ג ּפרק ¤¤
יֹום ‡. ׁשלׁשים נזירּות, 'הריני סתם ׁשאמר: מי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

נזיר  'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
יֹום ·. נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש

ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹאחד',
הלכה יֹום  זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

הּקּבלה. ִִַַָָמּפי
'אחד ‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש

- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',
יֹותר  ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה .הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשלׁשים „. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה  הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות  נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד .נזיר ְְִִִֵֶֶָָָֹ
נז ‰. 'הריני ּפלֹוני'האֹומר: מקֹום ועד מּכאן לא יר אם - ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

נתּכּון  ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק
ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי
.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים  מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו,יֹום  ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ;ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹ

מאה  נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה  זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף

נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת
.Ê נזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

הּׁשנה  ימֹות ׁשלׁשּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם : ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני  לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.

החּמ ׁשני ורב מֹונין אדם, יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
מֹונין  יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Á ׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזירֹות  נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

הרי  - ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
נזיר  זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזה
נזיר  זה הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
זה  הרי - אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹארּבע

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות ְְְִִִֶֶַַָָֹנזיר
.Ë ׁשּנזר מעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמי

ׁשּתים  נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ;ׁשּתים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבכלל

.È ּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
זֹו אחר זֹו נזיר ׁשּנזר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון , ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

נׁשאל  ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
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ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח  ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה  הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡È ימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם  נזיר זה הרי - ׁשנה'חּיי' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיחיה  אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.·È קצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמן ּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

נדר  ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר  הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו  כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי  הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה  קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚È אּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה [מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא  היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
.„È נזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר  ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
למתים  להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר אמר:חדׁש ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כי ׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר  לאיׁש אּלּו .מעׂשים ְֲִִֵֵַַ
.ÊË היה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ

אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
נזיר  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ּכאּלה  ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם;

ְִֵַנתּכּון'.
.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:

ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה -הרי נדרּתי' 'סתם אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל  נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻרֹואין

מּׁשנים  לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּכמנין  נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

הּים'. חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׂשער
ׁשנּיה  נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ

ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח; יֹום ותגלחת ׁשלׁשים ּתגלחת ּובכל . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
נטמא, אֹו ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו -ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַאפּלּו
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּומביא  ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכל
ְְָָקרּבנֹותיו.

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

יצא  ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; 'הריני אחד אמר: . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים .נזיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּביֹום ·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
ואחד  ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, את ׁשלׁשים ּגּלח ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּׁשים; ּביֹום הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהראׁשֹונה
עֹולה  ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹואם

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף ְְְְִִִַַָלֹו
והתחיל ‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ואחר  ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבנזירּות
ּבנֹו ׁשל מֹונה והריני ּכ ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנזיר
חֹוזר  ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבן
אם  ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא [=מתבטל]נטמא הּכל; ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
סֹותר  אינֹו נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַאחר
אם  ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא
מֹונה  - יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹנׁשאר
נׁשאר  ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָנזירּות
נזירּות  אחר ׁשלׁשים מֹונה - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹמּנזירּותֹו

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּבנֹו,
נזיר „. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נׁשאר  אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא  הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן

ּכלּום  ּבנֹו,הפסיד ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ
הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ׁשּנׁשארּוּומגּלח יתר אֹו לׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּפחֹות  הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,
ׁשבעים. עד סֹותר ְְִִִִֵַֹמּׁשלׁשים,

ּומׁשלים ‰. ּבנֹו, ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?
ׁשלׁשים  הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאת

מּיֹום יֹום  ׁשהן - ימים עׂשרה הּולד מּקדם מפסיד ונמצא .ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשבעים

.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
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ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח  ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה  הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ׁשהּתירּה, ּכיון מעּקרּה.אינּה; אינּה ּכאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
.‡È ימי ּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

עֹולם  נזיר זה הרי - ׁשנה'חּיי' אלף נזיר 'הריני אמר: ואם ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיחיה  אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.·È קצּוב זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין לזמן ּומה ׁשהּנזיר ? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

נדר  ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר  הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו,
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו  כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי  הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה  קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח
.‚È אּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון

הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה [מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
להּטּמא  היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?

הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.
.„È נזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

עׂשר  ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן
למתים  להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר אמר:חדׁש ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

נזיר. אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ'לא
נדרֹו, על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומי

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון כי ׁשּנזירּות להתיר, יכולת [מבלי ְְְְִִֶָָָ
המלאך] מפי .נצטווה

.ÂË,'ּדלילה 'ּכבעל מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
עיניו' את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּכמי
ׁשּנעׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אחר  לאיׁש אּלּו .מעׂשים ְֲִִֵֵַַ
.ÊË היה עֹולם נזיר הרמתי, האֹומר:ׁשמּואל ,לפיכ ; ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ

אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
נזיר  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ּכאּלה  ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם;

ְִֵַנתּכּון'.
.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:

ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה -הרי נדרּתי' 'סתם אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל  נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻרֹואין

מּׁשנים  לגּלח לֹו ויׁש חדׁש,ימיו; עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּכמנין  נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

הּים'. חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹׂשער
ׁשנּיה  נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹלפיכ

ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח; יֹום ותגלחת ׁשלׁשים ּתגלחת ּובכל . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
נטמא, אֹו ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו -ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַאפּלּו
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּומביא  ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכל
ְְָָקרּבנֹותיו.

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

יצא  ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; 'הריני אחד אמר: . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּוׁשלׁשים  אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים .נזיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּביֹום ·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
ואחד  ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, את ׁשלׁשים ּגּלח ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּׁשים; ּביֹום הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהראׁשֹונה
עֹולה  ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹואם

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף ְְְְִִִַַָלֹו
והתחיל ‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:

ואחר  ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבנזירּות
ּבנֹו ׁשל מֹונה והריני ּכ ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָנזיר
חֹוזר  ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבן
אם  ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא [=מתבטל]נטמא הּכל; ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
סֹותר  אינֹו נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַאחר
אם  ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאּלא
מֹונה  - יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹנׁשאר
נׁשאר  ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָנזירּות
נזירּות  אחר ׁשלׁשים מֹונה - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹמּנזירּותֹו

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹּבנֹו,
נזיר „. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

נׁשאר  אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא  הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן

ּכלּום  ּבנֹו,הפסיד ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶ
הּׁש ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ׁשּנׁשארּוּומגּלח יתר אֹו לׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּפחֹות  הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,
ׁשבעים. עד סֹותר ְְִִִִֵַֹמּׁשלׁשים,

ּומׁשלים ‰. ּבנֹו, ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?
ׁשלׁשים  הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאת

מּיֹום יֹום  ׁשהן - ימים עׂשרה הּולד מּקדם מפסיד ונמצא .ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשבעים

.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
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ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר  ׁשּנדר ה ּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא  טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה  להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, .ׁשּנדר ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
.Ê'מעּתה נזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה  וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
עׂשרים  לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ;ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּומגּלח' ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשאם
ּבין  ואין ּבלבד, ימים עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו -ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ְְְְְֳֳִִִִַַַַָָָָָָֹּתגלחת

.Á הריני' ואמר: וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר:
נז  עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם ּבראׁשֹונה נזיר ׁשּנדר .ירּות ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת  לנזירּות מג ּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה  .ׁשּנדר ֲֶַַָָָ
.È הרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם  ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור .זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.‡È ּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

- נדר טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור  ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום א ֹותֹו אֹו ׁשּבת ְִֵַָָָָָָֻאֹותּה

לא לעֹולם  אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ; ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ
עליו  חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו  חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות  מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה
.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר

ּכׁשהיה  למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה  .נטמא, ְִֶָ
.‚È נדר ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר הּתר מי נֹוהג והיה , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא  והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
וׁש ׁשּנדר;נדר, מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב הּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי
.„È עׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?

לחכם  ׁשאל הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹימים,
ּכנגד  ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נטמא  אֹו ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעׂשרת
.ÂË מעּוטה ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ּבנזירּות ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ

ׁשעבר  ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן  ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמזלזלין
ּדין  ּבית אֹותֹו את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהקל,

.ההדיֹוט  ְֶַ

.ÊÈ והביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר; יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע

אמּורים?וא  ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּפי  על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין  ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום

ה ּפרק ¤¤
מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ

אבל  ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר  - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל  הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת
מן·. -הּיֹוצא הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכּזית  ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
וכן  לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה ׁשהּוא [הלוג]אם קרּוׁש מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְִִִִִִִֶַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּפרי,

והּלּולבין העלין, אבל רכים]לֹוקה. ּגפנים [ענפים ּומי , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
מהענפים] והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית הרי [הגפן - ְְֲֵַַָ

מן  אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻאּלּו
נחׁשבין. הן ְִֵֵֶָָהעץ

ׁשּצרף ‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכל
מן  ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹענבים
ׁשאכל  עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתערבת
יין  הּתערבת מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. ֶֶָֹוחמץ,
ּבנזיר „. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, יין ּדבר ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻ

מן  וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל  וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה  עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ואכל  ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹמּדבר
ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹּכׁשלׁש

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
והית ‰. ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ּפרס וכן ּבכדי יין רביעית ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי [מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן
זה  ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר  לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,
.Â טעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

לנזיר  מּתר זה הרי - ודם.יין מחלב חמּור זה יהיה לא ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.Ê זה הרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה
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סֹופרים  מּדברי ּומּכין אסּור מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Á וכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו  מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית

ּדברֹו",אחד  יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ּכּזית  אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים

ׁשּגּלח  לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ë אּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפני אחת  החמץ ועל  עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ּכ אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעצמֹו;
יׁשּתה  לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּכתּוב:
החמיצּו; ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיין
לֹוקה  אינֹו - אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהֹואיל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּוא נזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת  אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל  ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי  ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור יין,ל-][בסמיכותסֹופרים, ׁשֹותי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
חכמים: אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויתרחק

יקרב'. לא לּכרם ְִִֶֶַַָֹ'סביב
.‡È ּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם [=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, אם ּתלׁשּה [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מּמּנה סייע] הּניח ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכדי

.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר

ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל
.‚È אּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר

'אל אחת  לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

.„È נפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
חֹוׁשׁש אינֹו ׁשּלא ׂשער, ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוג יסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשה שמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂË ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ׁשהּוא נזיר ּבטמאֹות ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

עליהן  מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ

.ÊË מלקּות חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנטמא
אּלא  אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָעל

לֹוקה  - מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָאחת;
ואחת  אחת ּכל .על ְַַַַַָ

.ÊÈ נׂשא אֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; ונגע אֹו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

על  ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבמת
ועֹומד  מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה .ּכל ְְְְֲִִֵֵֶָָָָֻ

.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹוק  זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ה ּובא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות  אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו

ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

הרי  - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
לֹוקה  טמא זה ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î הּנזיר את לֹוקה,המטּמא הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ואם  מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
לֹוקה; מהן אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיה
"וטּמא  ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹולּמה

מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹראׁש
.‡Î תאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר

אם לׁשּלמֹו" וכן מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הא  תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹנזר
מּׁשּום  מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר "לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה  ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום

ו ּפרק ¤¤
רּבים ‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

סֹותר אינֹו אם [=מבטל]- וכן אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָ
רב  נתּגּלח ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּגּלח
הּׂשערֹות  מן נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹֹראׁשֹו
ּגּלחּוהּו אפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹּכדי

עד [=גזלנים]לסטים יֹום, ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ּבאנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָׁשּיהיה

נתּגּלח ·. יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
יֹום  ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ׂשער רב ׁשּירּבה עד , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ימי  ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
אֹותם וכל עליו,נזירּותֹו; נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָאּלא
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
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סֹופרים  מּדברי ּומּכין אסּור מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מרּדּות. מּכת אכל, אם ְִַַַַָאֹותֹו

.Á וכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים,
ּבלאו  מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻרביעית

ּדברֹו",אחד  יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ּכּזית  אֹו זג, ּכּזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ְֲֲִִִִִֶַַַַָָענבים

ׁשּגּלח  לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום אֹוואחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, המיחד האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּנטמא,
ּדברֹו". יחל "לא ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחת

.Ë אּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפני אחת  החמץ ועל  עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ּכ אּלא יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעצמֹו;
יׁשּתה  לא ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּכתּוב:
החמיצּו; ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיין
לֹוקה  אינֹו - אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהֹואיל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל
.Èּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ׁשהּוא נזיר ּפי על אף - ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחת  אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
התרּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
'אל  ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו
מּדברי  ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּתׁשּתה',

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור יין,ל-][בסמיכותסֹופרים, ׁשֹותי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
חכמים: אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָויתרחק

יקרב'. לא לּכרם ְִִֶֶַַָֹ'סביב
.‡È ּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

אם [=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, אם ּתלׁשּה [ולוקה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

מּמּנה סייע] הּניח ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכדי

.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר

ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל
.‚È אּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר

'אל אחת  לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ; ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָ
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

.„È נפל ואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָנזיר
חֹוׁשׁש אינֹו ׁשּלא ׂשער, ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא אבל ּבאדמהיּׁשיר. יחף ולא ּבמסרק, [מהסוג יסרק ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹֹ
שיער] עׂשה שמשירה ואם וּדאי; הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹוקה. אינֹו ֵֵֶּכן,
.ÂË ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ׁשהּוא נזיר ּבטמאֹות ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

עליהן  מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמגּלח
לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ

.ÊË מלקּות חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנטמא
אּלא  אֹותֹו מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָעל

לֹוקה  - מּטּמא והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָאחת;
ואחת  אחת ּכל .על ְַַַַַָ

.ÊÈ נׂשא אֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; ונגע אֹו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

על  ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבמת
ועֹומד  מחּלל ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה .ּכל ְְְְֲִִֵֵֶָָָָֻ

.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹוק  זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ה ּובא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות  אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו

ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

הרי  - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
לֹוקה  טמא זה ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î הּנזיר את לֹוקה,המטּמא הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ואם  מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
לֹוקה; מהן אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהיה
"וטּמא  ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹולּמה

מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹראׁש
.‡Î תאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר

אם לׁשּלמֹו" וכן מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הא  תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹנזר
מּׁשּום  מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,

יּטּמא" תאחר "לא "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום , ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ
וטמאה  ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום

ו ּפרק ¤¤
רּבים ‡. ימים אפּלּו - הּגפן מן יֹוצא ואכל יין, ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

סֹותר אינֹו אם [=מבטל]- וכן אחד; יֹום אפּלּו נזירּותֹו, מימי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָ
רב  נתּגּלח ּבזדֹון. ּבין ּבׁשגגה ּבין ראׁשֹו, ׂשער מעּוט ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּגּלח
הּׂשערֹות  מן נׁשאר ולא ּתער ּכעין ּבין ּבתער, ּבין - ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹֹראׁשֹו
ּגּלחּוהּו אפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין לעּקרן, ראׁשן לכף ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹּכדי

עד [=גזלנים]לסטים יֹום, ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ּבאנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַֹֹ
למנֹות. מתחיל ּכ ואחר ּפרע; לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָׁשּיהיה

נתּגּלח ·. יֹום עׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
יֹום  ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ׂשער רב ׁשּירּבה עד , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

ימי  ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום, הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹֹראׁשֹו,
אֹותם וכל עליו,נזירּותֹו; נזירּות ּדקּדּוקי ּכל - יֹום הּׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ

הּמנין. מן לֹו עֹולין ׁשאין ְִִִֵֶֶַָָאּלא
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּומביא  טמאה, ּתגלחת ּומגּלח הּכל, סֹותר - ּבאנס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻּגֹויים
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ׁשּנאמר: נזירּות, ימי למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֻקרּבנֹות
ימי  מלאת ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו". הראׁשֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ"והּימים

הּכל. סֹותר הּיֹום, ּבסֹוף ְְִֵַַֹנזרֹו
טהרה „. קרּבנֹות הבאת יֹום ׁשהּוא מלאת, יֹום אחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹנטמא

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים סתר - נטמא לא יעׂשה?אּלּו וכיצד . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
טמאה; ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻמביא
טהרה, ּתגלחת ּומג ּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָֹּומתחיל
מן  אחד עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומביא

הקרבנות]הּדמים ׁשאר [של מביא אּלא ּכלּום, סֹותר אינֹו - ְְִִֵֵֵֶַָָָ
ּכׁשּיטהר. ׁשּלֹו טהרה ְְְְֳִֶֶַָָָקרּבנֹות

אּלּו‰. ׂשער לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא ׁשּלאחריו, ּבּיֹום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנטמא
ּפי  על ואף ּכלּום, סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹּגּלח

ּגּלח  לא לּהׁשעדין הּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אליה] .[הקשור

.Â ׁשּנדר ּבּיֹום מׁשלים נטמא אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹונים עליהם "והּימים ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נטמא  אם ,לפיכ ראׁשֹונים. ימים ׁשם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָיּפלּו",
הּקֹודמין. ּכל סֹותר - והלאה ְְְִִִִֵַָָָָמּׁשליׁשי

.Ê נזירּות עליו חלה - מת טמא והּוא ּבנזיר, נטמא נדר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ
ׁשהה  ואם לֹוקה. - ּגּלח אֹו יין, ׁשתה אֹו אחרת, ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּפעם
ׁשליׁשי  ׁשּיּזה עד לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּבטמאתֹו

עֹולה ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום ּבּׁשביעי. ויטּבל [=נחשב]ּוׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹ
טהֹור  נזיר אבל טמא; והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות, ימי מּמנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו

והלאה. הּׁשמיני מּיֹום אּלא למנֹות מתחיל אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנטמא,
.Á עליו חלה נזירּות הּקברֹות, ּבבית והּוא ׁשּנדר ואפּלּומי ; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשם. ׁשהּיתֹו על ולֹוקה לֹו, עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהה
מּׁשם; ּכׁשּיצא ׂשערֹו מגּלח אינֹו ׁשם, יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואם
ׁשהּנזיר  הּטמאֹות מן ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻואם

טמאה. קרּבן מביא ואינֹו מגּלח אינֹו עליהן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻמגּלח
.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם נזירות]נכנס שם ּובא [וקיבל , ְְְְִִִֵַָָָָָ

הּמעזיבה את עליו ּופרע ּפי [=הגג]חברֹו על אף - ונטמא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹוקה אינֹו ׁשם, חיוב][היו ׁשּׁשהה בר אינו שבכניסתו אבל ת ; ֲֵֶֶָָָָ

ׁשהה. אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְִִַַַַָָמּכין
.È אֹותן אין - ונכנס וחזר ימים וׁשהה הּקברֹות, מּבית ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיצא

לֹו עֹולין ימים הּימים ּומנה וטהר, וטבל והּזה יצא . ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמנה  הּימים אֹותן הרי - הּקברֹות לבית וחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּנזירּותֹו,
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי ׁשּלֹו, ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו לֹו; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַעֹולין
מן  ּבאחת ׁשּנכנס, אחר ׁשם נטמא ואם הּמנין. מן לֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעֹולה
וסֹותר  טמאה, קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאֹות

טמאה. ּתגלחת ּומגּלח הּקֹודמין, ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻהּימים
.‡È מן ּבאחת ׁשּנטמא נזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּתגלחת

ּבּׁשליׁשי  עליו מּזה זה הרי עליהן, מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר  ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

ׁשמׁשֹו ּומעריב מת, טמאי ּכל ּכדר לערב ההּזיה [מחכה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בטהרה] שלב ׁשּתי שהוא והן - ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

וכבׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד  יֹונה, בני ׁשני אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתֹורים

למנֹות  ּומתחיל הּקֹודמין, הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם. ׁשנתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבן
ּבּיֹום. ּבֹו קרּבנֹותיו מביא ּבּׁשמיני, ּגּלח ואם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָנזירּותֹו;

.·È?למנֹות מתחיל עֹולתֹוחּטאתֹומּׁשּיביאמאימתי אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּלמנֹות.ואׁש אֹותֹו מעּכבין אין מֹו, ְְְֲִִִֵַַָ

.‚È ּכּמה ונתאחר טבל, ולא ּוׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהרי
למחר  קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו, יעריב ּכׁשּיטּבל, - טבל ימים . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

עד  למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוהעריב
ּכמֹו אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּיביא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È ּפתח לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

האׁש על ׂשערֹו להׁשלי ולא טהרה]הּמקּדׁש, .[כתגלחת ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדינה ׁשּגּלח להרֿהבית]ּובין ׂשערֹו[מחוץ ּבּמקּדׁש, אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכל  ּכאפר אסּור, ואפרֹו קבירה; וטעּון ּבהניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָאסּור
האׁשם, ּדּוד ּתחת הׁשליכֹו אם - ּבּמקּדׁש והמגּלח ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנקּברין.

ָָיצא.
.ÂË על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּבין - הרּבה טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין ואחת, אחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּכל
אחד  קרּבן אּלא טמאֹותיו על אמּורים?מביא ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הראׁשֹונה; טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנטמא
הבאת  קדם טהרתֹו אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואף
אחד. קרּבן אּלא מביא אינֹו - הּימים ּבאֹותן ונטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּטאתֹו,

חּטאתֹו, והביא וטהר נטמא אם ׁשנּיה אבל ּפעם ונטמא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף - חּטאתֹו ׁשהביא ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר

אחרֹות. ּבקרּבנֹות חּיב ְְְֲֵַָָָָועֹולתֹו,
.ÊË היה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

הּכל, סֹותר - נטמא ידּועה ּבטמאה אם - נזרֹו ימי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּבתֹו
נזירּות  ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא

טהרה  קרּבנֹות ּומביא נטמא,אחרת, הּתהֹום ּבטמאת ואם . ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר סֹותר; ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

.ÊÈ ׁשהּוא נֹודע הּדמים, מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹואם
סֹותר  - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה, ּבטמאה ּבין - ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא
ּפי  על אף - הּדמים מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּכל;
סֹותר  אינֹו היא, ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל ּגּלח, .ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈאפּלּו מּכירּה, אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאיזֹו
העֹולם  למתּבסֹוף אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא [במוות . ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ

ׁשהרגֹו.טבעי] זה ּבֹו ידע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבלבד;
.ËÈ מׁשקע נמצא הּתהֹום. טמאת זֹו אין ּגלּוי, הּמת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻנמצא

הּתהֹום  טמאת זֹו הרי ּגּביו, על והּמים מערה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻּבקרקעית
ידּועה  ּבצרֹורֹותׁשאינּה אֹו ּבתבן טמּון היה הרי [=אבנים]; , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבאפלה  ּבמים טמּון היה ידּועה; ׁשאינּה הּתהֹום טמאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻזֹו
הּתהֹום  טמאת אינּה הּסלעים, מוסתר ּובנקיקי אינו [כי ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

.כראוי]
.Î קרּבנֹות והביא ּבמערה, וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנזיר

נֹודע  ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על  אף - לטּבל ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעית מׁשקע היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּמת

הּכל  סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ׁשהחזק ּפי מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
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להקר  ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,
הּמת [=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנגע  ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף
צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
סֹותר ‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי  ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת  ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר  מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל  ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
עליהן ·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ע ואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין [מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידה העצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאין קטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן  ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת  מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל  אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי  ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי [=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה  הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג

סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

ׁשלם  ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ

נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא [שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו

וכן  מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עד ּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
את  טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא  ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות [הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר ‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה  אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן  ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל

הּכל  את וסֹותר ּבמּגע טמאה, מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אם  אבל אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו ְְְְֳִֵַַָָָנׂשאֹו,

.Âנׂשאֹו אֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן
את  וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

נטמא הּקֹודמין  אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
העּמים[-אדמה]ּבגּוׁש קבר [=חו"ל]ארץ ׁשּנחרׁש ּבׂשדה אֹו ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן [אחד ּבתֹוכּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
האהיל] - וכו'' 'השריגים תיכף: הנזיר]עליומהמפורט [על ָָ

על]ועל ע [וגם מּׁשּתים לעיל ׂשרהאחת שנמנו [הטומאות ְְְִֵֵֶַַַ
[- הפרק האילנֹות,[=ענפים]הּׂשריגיםבתחילת מן הּיֹוצאים ְִִִִִַַָָָ

הּפרעֹות בולטות]אֹו אֹו[אבנים מּטה אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ
ּבהן  ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגמל
הּמת  מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבּגֹולל  ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא

המת] ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו מטּמאין [צידי ׁשהן ְְִֵֵֶַַ
הּמת  מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּגע

סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאין
.Ê ּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

מביא  ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
הּקֹודמין  את סֹותר ולא אין קרּבנֹות, הּטמאה ימי ּכל אבל ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ
.Á מּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

ּוׁשביעי  אבל ּבׁשליׁשי ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבׁשליׁשי  יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי  ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת
נזירּותֹו; מימי לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבין

הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב [שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
אף  להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,

הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל
.È ׁשּימי - טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאין

ימי  ּבתֹו ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָֻטמאתֹו
הּקֹודמין  ּכל את סֹותר - עֹומד,צרעּתֹו הּוא ּבנזירּותֹו ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

טמא. ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶַַָואף
.‡È ואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר

הרׁשּות  ּכיין מצוה, הּיֹום ּביין ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חלה  - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא  לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות

סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור
.·È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע
הן.וקֹוברֹו קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים . ְְְְִִֵֵֵַָָָ

.‚È ּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל  טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּכהן  נזיר יּטּמא היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;

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



קיז zexifp zekld - hay h"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

להקר  ירד וּדאי. ׁשּיטהר עד טמא, הּטמא וחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלטמאה,
הּמת [=להתקרר] נמצא ׁשּנגע; ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנגע  ׁשחזקתֹו טמא, ּבחזקת זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצף
צף. ׁשהּוא ֶֶָָּבזה

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
סֹותר ‡. ולא עליהן, מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי  ׁשבעה; טמאת ּבהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
מת  ימּות "וכי אּלא לנפׁש", יטמא "וכי ּבֹו נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ואחר  מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן ּבטמאֹות ׁשּיּטּמא עד - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעליו"
ּכל  ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּכ

הראׁשֹונים. ִִִַָָהּימים
עליהן ·. מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ע ואּלּו הּנפל,: ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ

הּמת; מּבׂשר ּכּזית ועל ּבגידין; אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹואפּלּו
נצל ּכּזית בהמשך]ועל מנין [מבואר רב ׁשהן עצמֹות ועל ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּקב רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף מידה העצמֹות, של [שם ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאין קטנה] ּפי על ואף מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהן  ׁשאין ּפי על אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב; רבע ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהן
מת  מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו, רב ולא ּבנינֹו רב ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹֹלא
ועל  אחד; מּמת הּבאה הּׁשדרה ועל מתים; מּׁשני לא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד,
אחד, מּמת הּבא הּמת מן אבר ועל אחד; מת ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּגלּגלת
הראּוי  ּבׂשר עליהן ׁשּיׁש - אחד מאדם החי מן אבר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל

ארּוכה ּבֹו כשהוא]לעלֹות ריפוי סיכויי חצי [=עם ועל ּבחי; ְֲֲֲִַַַַָ
איזה  הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד; מּמת הּבא ּדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלג

סרּוחה. לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבׂשר זה נצל? ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשיׁש‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא, הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

ׁשלם  ּכּלֹו אֹוויהיה ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
מּתכת ׁשל אֹו עץ ׁשל להחליד]ּבארֹון לֹו[שעשויה אין - ְֵֵֶֶֶֶַָ

נוספים]רקב דברים בו נתערבבו אּלא [שהרי רקב אמרּו ולא . ְְֶָָָָָָֹ
טבעי]למת ּדמֹו.[מוות חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא - ּבלבד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

ּכאחד„. מתים ׁשני אֹו[=ביחד]קברּו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ּוקברּום ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻֻצּפרניו

וכן  מטּמא; ׁשּלהן הרקב אין - עד ּבמעיה הּמת טחן אם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
את  טחן מאליו. ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא  ׁשהרקיב אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻהּמת,
זה, לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחי,

ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק הּבאֹות [הקב]הּוא עצמֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשדרה,

נזיר ‰. נגע אם - ׁשּמנינּו טמאֹות עׂשרה הּׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהילה  אֹו עליה, הּנזיר האהיל אֹו נׂשאּה, אֹו מהן, ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבאחת
האּלּו הּטמאֹות מן ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה
קרּבן  ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבאהל

הּכל  את וסֹותר ּבמּגע טמאה, מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אם  אבל אחד; ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מגּלח. - ּבאהלֹו נטמא אֹו ְְְְֳִֵַַָָָנׂשאֹו,

.Âנׂשאֹו אֹו ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן
את  וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

נטמא הּקֹודמין  אם אבל ּבאהל. מטּמא אחד עצם ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
העּמים[-אדמה]ּבגּוׁש קבר [=חו"ל]ארץ ׁשּנחרׁש ּבׂשדה אֹו ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן [אחד ּבתֹוכּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
האהיל] - וכו'' 'השריגים תיכף: הנזיר]עליומהמפורט [על ָָ

על]ועל ע [וגם מּׁשּתים לעיל ׂשרהאחת שנמנו [הטומאות ְְְִֵֵֶַַַ
[- הפרק האילנֹות,[=ענפים]הּׂשריגיםבתחילת מן הּיֹוצאים ְִִִִִַַָָָ

הּפרעֹות בולטות]אֹו אֹו[אבנים מּטה אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות ְְִִֵַַַָָָ
ּבהן  ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגמל
הּמת  מן ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבּגֹולל  ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא

המת] ארון ּבּדֹופק[כיסוי הארון]אֹו מטּמאין [צידי ׁשהן ְְִֵֵֶַַ
הּמת  מן ּבאבר אֹו החי מן ּבאבר ׁשּנטמא אֹו ּובאהל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּגע

סֹותר. אינֹו זה הרי - ּכראּוי ּבׂשר עליהן ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאין
.Ê ּומּזה ׁשבעה, טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

מביא  ולא טמאה, ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּוׁשביעי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֻּבׁשליׁשי
הּקֹודמין  את סֹותר ולא אין קרּבנֹות, הּטמאה ימי ּכל אבל ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

נזירּותֹו.[=נחשבים]עֹולין ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַ
.Á מּזה אינֹו - ּבּמת הּנֹוגעים ּבּכלים אֹו הּמת, ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

ּוׁשביעי  אבל ּבׁשליׁשי ּבנזיר; המיחד ּדין ׁשּזה לי, ויראה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבׁשליׁשי  יּזה ׁשבעה, טמאת ּבכלים ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּוׁשביעי,
ּכדי  ּבכלים, נגע אם ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëוהחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו[לטומאה]נזיר ימי ּכל - ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מּצרעּתֹו[=טומאתו] ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר סֹופרֹו ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשבעת
נזירּותֹו; מימי לֹו עֹולין אין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבין

הסּגר ימי דינו]אבל שהוחלט זב [שלפני אם וכן לֹו. עֹולין , ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
אף  להן, עֹולין זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבׂשרֹו,

הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה, ודבר טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל
.È ׁשּימי - טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאין

ימי  ּבתֹו ּבמת נטמא ּכלּום; סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָֻטמאתֹו
הּקֹודמין  ּכל את סֹותר - עֹומד,צרעּתֹו הּוא ּבנזירּותֹו ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

טמא. ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶַַָואף
.‡È ואסּור מצוה; ּובתגלחת מצוה, מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר

הרׁשּות  ּכיין מצוה, הּיֹום ּביין ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חלה  - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא  לֹומר צרי ואין ּביין; ואסּור הּׁשבּועה, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות

סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור
.·È?מצוה מת ּבטמאת מּתר הּוא ּבּדר,וכיצד מהּל היה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

לֹו, מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע
הן.וקֹוברֹו קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים . ְְְְִִֵֵֵַָָָ

.‚È ּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר
ואל  טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ּכהן  נזיר יּטּמא היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו - ׁשּזה ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ
עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו - והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם;
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wfg zxecdn jezn

.„È נזיר ואחד יֹום, ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני בֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹּפגעּו
יֹום  ׁשלׁשים נזיר יּטּמא - יֹום עֹולם,מאה נזיר אחד היה . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּנזיר  קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - קצּוב לזמן נזיר ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׁשני
מּזה. חמּורה קדּׁשתֹו ְֲִֶָָָֻעֹולם,

.ÂË מצוה ּבתגלחת מּתר הּוא ונרּפא וכיצד ׁשּנצטרע נזיר ? ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי  ׂשערֹו; ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ׂשערֹו" ּכל את "וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עׂשה, מצות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתגלחּתֹו
יכֹול  אם - תעׂשה ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹוגֹו',
וידחה  עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; ׁשניהם, את לקּים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּתה

לא  על עֹובר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלא תעׂשה. לא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹאת
ראׁשֹו" ׂשער ּפרע ּגּדל יהיה, "קדֹוׁש ׁשּנאמר: ועׂשה, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹתעׂשה
ועׂשה  תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה אין מקֹום ּובכל -ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לנזירּותֹו? הּנגע ּתגלחת ׁשל עׂשה ּדֹוחה ולּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּכמֹותֹו;
לֹו, עֹולין אין חלּוטֹו וימי ּבּצרעת, הּנזיר נטמא ׁשּכבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּפני
מאליו, העׂשה ּובטל ּבהן, קדֹוׁש אינֹו והרי ׁשּבארנּו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
על  יעבר לא "ּתער ׁשהּוא תעׂשה, לא אּלא נׁשאר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹולא
אֹותֹו. ודחה הּצרעת, ּתגלחת ׁשל עׂשה ּבא ּולפיכ ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשֹו";
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― המ"ו לגּורהּמצוה לא ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבארץ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב fh)תספּון ,fi mixac)נכּפל ּוכבר . ְְִִֶֶֶַַַָָֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין cהּלאו wxt dkeq inlyexi) ְְְְִִֶַָָָָָֹ

(` dkldׁשּלא ֿ יׂשראל את ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹ
נענׁשּו. ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹלׁשּוב
― והּׁשני ׁשהזּכרנּו; הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשלׁשת

לראתּה" עֹוד ֿ תסיף לא ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" (myאמרֹו: ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(gq ,gkמצרים ֿ את ראיתם אׁשר "ּכי אמרֹו: ― והּׁשליׁשי ;ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ

ֿ עֹולם" עד עֹוד לראתם תספּו לא bi)הּיֹום ,ci zeny) ְִִַַָָֹֹֹ
ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ׁשּפׁשט ֿ ּפי ֿ על ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָואף

סּכה ּגמרא ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר לאו. ׁשּגם(p`:)ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ מּכלל היא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאלכסנּדריא

ארץ חבל מֹודדים ארּבע(dnc`Îzwlg)אלכסנּדריא ּבאר ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ֿ ארץ ּכל וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ארּבע ורחב ּפרסה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמאֹות
מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ּבּה. לדּור ׁשאסּור ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמצרים
ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש אחרת. לארץ לעבר ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹו

(i wxt seq oixcdpq)חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ליׁשיבה :ֲִִִֵֵַַָָָָ
הארץ. ּולכּבּוׁש ולפרקמטיא ְְְְְְִִִֶַַָָָָלסחֹורה

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
(mipic ihxt dnk bedpl)והיא האּמֹות, ׁשאר ְְְְִִֶֶָָֻּבמלחמת

עּמהם, נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת:
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם mbxdp)נכרֹות `ly)אם ; ְְְְִִִִִֶַַַָָ

עליהם נּטיל אז ֿ הארץ, את לנּו וימסרּו עּמנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשלימּו
למס ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָּתׁשלּום

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt): ְְֲִֵַָ
ולא ׁשעּבּוד ׁשעּבּוד, ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹֹ"אמרּו:

וזֹו". זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמּסים
ּבעת הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ֿ ׁשנה, ּכל קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּוא:
ענין וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָההיא
להרֹוג נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֹהּׁשעּבּוד.
ֿ הּנׁשים, וכל ֿ ׁשללּה ּכל ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ֿ זכר ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָָֹּכל

וגֹו'" עּמ תׁשלים ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו ai)והּוא ,my). ְְְְְְִִִִֶַַָָֹ
ֿ זה mlek)וכל z` oibxed oi` enilyd `l m`y)ּדין הּוא ְִֶָ

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָמלחמת
מּסנהדרין(cn:)מּסֹוטה ב' .(k:)ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַָ

― הנ"ו ׁשלֹוםהּמצוה לקרא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הערים על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלעּמֹון
מהם ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנׁשלח
לנּו אסּור ֿ העיר, את לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּיׁשלימּו
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)תקרב ֿ ּכי ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם ֿ עיר i)אל ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ימי ֿ ּכל "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּולהכאיב לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָמאכל
ואתֹו ― ֿ עצּה את ֿ תׁשחית "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּבם,

תכרת" hi)לא ,k my)לאו ּבכלל ֿ הׁשחתה ּכל נכנסת וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור אֹו לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה,
מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ֿ תׁשחית" "לא מּׁשּום עֹובר זה הרי ―ְְְֲִִֵֵֶֶַַֹ

(.ak):אמרּו לֹוקה. ― טֹובֹות אילנֹות ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֶֶָָָנתּבאר,
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ּוכבר תכרת" לא ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹואזהרּתּה
ּבתרא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ek.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ולא יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחנֹותינּו

ֿ מקֹום ּבכל צרכיו ֿ איׁש ּכל dcyd)יעׂשה ipt lr)ּובין ְְֲִֵֶַָָָָָ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירההּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה ֿ אנׁשי לכל הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
ֿ הּצֹואה את ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה ֿ תצא i)"ּכי ,bk mixac)זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"אזנ ֿ על ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)"זּיּונ מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ

("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk).

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"א ׁשּיֹוכיחהּמצוה ּכהן למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

(m`pie sihi)הּמלחמה ֿ תֹוכחת את העם l`xyiלפני rny") ְְְִִֵֶַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz`ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְֲִִֵֶַ

ׁשּמחׁשבֹותיו מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻראּוי
והם ― לּמלחמה ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּתלּויֹות

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים `dy)ׁשלׁשת ,mxk ,zia)ורק ― ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
'מׁשּוחֿ נקרא: זה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים ּכ ֿ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחר
ויֹוסיף ּבּתֹורה, הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹמלחמה'.
ּומביאים לּמלחמה ֿ העם את המעֹודדים ּדברים זה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבענין
הּנקמה ועל ה', ּדת נצחֹון על ֿ נפׁשם את למסֹור ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאֹותם
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּיּׁשּוב, ֿ סדר את המקלקלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּסכלים

הּכהן" ונּגׁש ֿ הּמלחמה אל ּכקרבכם a)"והיה ,my)ֿאחר . ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכ
ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה ֿ מי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹוכל
הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכנס

(d ,my)ּבגמרא אמרּו .(.bn dheq)ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: ֿ זה, וכל מׁשמיע". וׁשֹוטר ׁשּוחֿמדּבר ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי וההכרזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמלחמה
― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבמלחמת

ּתֹוכחה לא ֿ זה, מּכל ּדבר ׁשּום ּבה ebe'")אין l`xyi rny") ִֵֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl)ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד לאׁשּתֹוהּמצוה החתן ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכּבּוׁש, לצבא יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֹׁשנה
ׁשנה עּמּה יׂשמח אּלא ― לזה ֿ הּדֹומה ּבכל יתחּיב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ׁשּכנסּה מּיֹום "נקי(d`yp)ּתמימה יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ֿ לקח" אׁשר ֿ אׁשּתֹו את וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו (myיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(d ,ckמּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.bn). ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― השי"א אתֿהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ֿ הּׁשנה ּכל ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

ֿ ּדבר" לכל עליו ֿ יעבר סֹוטה(my)"ולא ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו ֿ ּדבר, לכל עליו ֿ יעבר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולא

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y)ֿמ"ּלא ְְְִִִֵַַָָֹ

לעבר לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא ֿ ּדבר", לכל עליו ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹיעבר
ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעליו
ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ֿ ּׁשחּיבים ֿ מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

עצמֹו החתן lrׁשּגם mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְֶֶַַָָ
(`avl xehtde qeibdלנסע ּכלֹומר: מּביתֹו, מּלצאת ְְְִִִֵֵַַָָֹֻמזהר

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּׁשנה. ּכל ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
.(my)מּסֹוטה ִָ

― הנ"ח ֿ הּכֹופריםהּמצוה את מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה חֹובה(cgtl)ּבׁשעת אּלא מּפניהם, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק .(aie`d)להתאּמץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ֿ תעׂשה, לא על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה ֿ הּנסֹוג ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: k`)והּוא ,f my)וכפל . ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: ֿ הּלאו ak)את ,b my)הּצּוּוי ֿ את וכפל . ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

לאחֹור לפנֹות וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבענין
ּדבר את לקּים אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשעת

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(an:)האמת. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ

― הרכ"א והּואהּמצוה ּתאר, יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: dnglnl...")אמרֹו `vz ik")אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ ּתאר" i`)יפת ,`k my)ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
.(k`:)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ֿ ּתאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיפת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכּבּוׁש

ל ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת ֿ לא אם אֿ"והיה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹֹ
בּכסף" ci)תמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָ

― הרס"ד מּלהעבידהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ֿ ּתאר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפת
העֹובדֹות הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת ּבּה ֿ תתעּמר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר
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ּוכבר תכרת" לא ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹואזהרּתּה
ּבתרא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ek.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ולא יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחנֹותינּו

ֿ מקֹום ּבכל צרכיו ֿ איׁש ּכל dcyd)יעׂשה ipt lr)ּובין ְְֲִֵֶַָָָָָ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג החפירההּמצוה ּכלי ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו לחּפֹור ּכדי הּמחנה ֿ אנׁשי לכל הּמלחמה ּכלי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתלּוי
ֿ הּצֹואה את ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
הארץ ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּמל הּפרׁשה:ּבמחנה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"איב על מחנה ֿ תצא i)"ּכי ,bk mixac)זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹ

"אזנ ֿ על ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו ci)הּוא ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)"זּיּונ מקֹום אּלא אזנ "אין : ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ

("jpf` lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk).

ה'תשע"ג  שבט כ"ד שני יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"א ׁשּיֹוכיחהּמצוה ּכהן למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

(m`pie sihi)הּמלחמה ֿ תֹוכחת את העם l`xyiלפני rny") ְְְִִֵֶַַָָָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz`ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְֲִִֵֶַ

ׁשּמחׁשבֹותיו מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻראּוי
והם ― לּמלחמה ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּתלּויֹות

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים `dy)ׁשלׁשת ,mxk ,zia)ורק ― ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
'מׁשּוחֿ נקרא: זה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים ּכ ֿ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחר
ויֹוסיף ּבּתֹורה, הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹמלחמה'.
ּומביאים לּמלחמה ֿ העם את המעֹודדים ּדברים זה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבענין
הּנקמה ועל ה', ּדת נצחֹון על ֿ נפׁשם את למסֹור ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאֹותם
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּיּׁשּוב, ֿ סדר את המקלקלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּסכלים

הּכהן" ונּגׁש ֿ הּמלחמה אל ּכקרבכם a)"והיה ,my)ֿאחר . ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכ
ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה ֿ מי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹוכל
הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכנס

(d ,my)ּבגמרא אמרּו .(.bn dheq)ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: ֿ זה, וכל מׁשמיע". וׁשֹוטר ׁשּוחֿמדּבר ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי וההכרזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹמלחמה
― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבמלחמת

ּתֹוכחה לא ֿ זה, מּכל ּדבר ׁשּום ּבה ebe'")אין l`xyi rny") ִֵֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl)ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד לאׁשּתֹוהּמצוה החתן ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכּבּוׁש, לצבא יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֹׁשנה
ׁשנה עּמּה יׂשמח אּלא ― לזה ֿ הּדֹומה ּבכל יתחּיב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ׁשּכנסּה מּיֹום "נקי(d`yp)ּתמימה יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ֿ לקח" אׁשר ֿ אׁשּתֹו את וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו (myיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(d ,ckמּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.bn). ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― השי"א אתֿהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹהחתן
ֿ הּׁשנה ּכל ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלמלחמה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

ֿ ּדבר" לכל עליו ֿ יעבר סֹוטה(my)"ולא ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו ֿ ּדבר, לכל עליו ֿ יעבר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולא

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y)ֿמ"ּלא ְְְִִִֵַַָָֹ

לעבר לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא ֿ ּדבר", לכל עליו ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹיעבר
ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעליו
ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ֿ ּׁשחּיבים ֿ מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

עצמֹו החתן lrׁשּגם mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְֶֶַַָָ
(`avl xehtde qeibdלנסע ּכלֹומר: מּביתֹו, מּלצאת ְְְִִִֵֵַַָָֹֻמזהר

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּׁשנה. ּכל ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
.(my)מּסֹוטה ִָ

― הנ"ח ֿ הּכֹופריםהּמצוה את מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה חֹובה(cgtl)ּבׁשעת אּלא מּפניהם, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק .(aie`d)להתאּמץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ֿ תעׂשה, לא על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה ֿ הּנסֹוג ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: k`)והּוא ,f my)וכפל . ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: ֿ הּלאו ak)את ,b my)הּצּוּוי ֿ את וכפל . ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

לאחֹור לפנֹות וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבענין
ּדבר את לקּים אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשעת

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(an:)האמת. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ

― הרכ"א והּואהּמצוה ּתאר, יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: dnglnl...")אמרֹו `vz ik")אׁשת ּבּׁשביה "וראית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ ּתאר" i`)יפת ,`k my)ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
.(k`:)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ֿ ּתאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיפת
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּכּבּוׁש

ל ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת ֿ לא אם אֿ"והיה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹֹֹ
בּכסף" ci)תמּכרּנה ,my). ְְִֶֶַָָ

― הרס"ד מּלהעבידהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּלא "להעבידּה": ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ֿ ּתאר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹיפת
העֹובדֹות הּׁשפחֹות ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשּנה
ּתחת ּבּה ֿ תתעּמר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדר
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hayקכ d"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עּניתּה" ספרי(my)אׁשר ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)ֿלא" : ְְֲִִִֵֶָֹ
ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹתתעּמר
ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים אּלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלאוין
אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּלמכרּה
ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". "וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכמֹו

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca)נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶֶֶַַּבמה
ּומכרֹו" ֿ ּבֹו f)"והתעּמר ,ck my)אמרּו ,(my ixtq): ְְְְִֶַָָ

יפתֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמּׁשּיכניסֹו
קּדּוׁשין ּבתחּלת .(k`:)ּתאר ְִִִִַַֹ

dyrÎzeevnd wlg meiq
רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה

ּבמקֹוםודע ּדיניה נתּבארּו 'ּכבר ֿ מצוה ּבכל ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותּה אֹו הּפרק ׁשאֹותֹו ּבכ ּכּונתי אין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָּפלֹוני',
ּתעדר ׁשּלא עד הּמצוה, אֹותּה ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמּסכּתא
ּבֹו ׁשּיׁש ֿ הּמקֹום את מזּכיר אני אּלא ׁשאלה, ׁשּום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשם
ׁשּיׁש ֿ ּפי ֿ על אף ּדיניה, ורב הּמצוה אֹותּה הלכֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעּקר
ּבמקֹומֹות מפּזרֹות הּמצוה אֹותּה מהלכֹות רּבֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻׁשאלֹות

עּתה. מקֹומן אזּכיר ׁשּלא ּבתלמּוד, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאחרים

ּתמצאוכאׁשר זכרן, ׁשּקדם האּלה, הּמצות ּבכלל ּתתּבֹונן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן מצות ויחיד,מהן ֿ יחיד לכל לא לּצּבּור חֹובה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

עמלק. זרע והכרתת מל והקמת ֿ הּבחירה ּבית ּבנין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכגֹון:
אֹו ּפלֹוני מעׂשה עׂשה אם לּיחיד, חֹובה ׁשהן מצות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומהן
הּזב, וקרּבן ׁשֹוגג קרּבן ּכגֹון ּפלֹוני, מּצב לֹו ארע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָאם

ׁשּיּׁשאר ipan)ואפׁשר cg`d)יעׂשה ולא חּייו, ֿ ימי ּכל אדם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו מּמצות ויׁש הּדבר. אֹותֹו לֹו יארע ולא הּמעׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹותֹו
אמה ודין עברי, עבד ּדין ּכגֹון ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּדינים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָּגם
ׁשֹואל ודין חּנם ׁשֹומר ודין ּכנעני, עבד ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָעברּיה,
ֿ ימי ּכל אדם ׁשּיּׁשאר ואפׁשר זכרֹו. ֿ ּׁשּקדם מּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוזּולתם
ּגם ּומהן זֹו. ּבמצוה יתחּיב ולא זה ּבדין ידּון ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹחּייו
והראּיה החגיגה ּכגֹון הּבית, ּבפני אּלא חֹובה ׁשאינן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
מצות ּגם ּומהן אחת. אחת הזּכרנּון ּוכבר הקהל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומצות
מעׂשרֹות ּכגֹון רכּוׁש, לֹו ׁשּיׁש למי אּלא חֹובה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינן
הּלקט ּכלֹומר ענּים, ּומּתנֹות ּכהּנה ּומּתנֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻּותרּומֹות
לֹו יהא ׁשּלא ואפׁשר והעֹוללֹות; והּפאה והּׁשכחה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהּפרט
ולא ֿ ימיו ּכל אדם ויחיה ּבהן יתחּיב ולא הרכּוׁש ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹאֹותֹו
אבל הּזה. ֿ הּסּוג מן אׁשר ֿ הּמצות מן ּבמצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹיתחּיב
לעני אפּלּו חֹובה ׁשהיא לפי אּלּו, ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּצדקה
ׁשהן מצות ּומהן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ֿ הּצדקה מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמתּפרנס
ּובאיזה ֿ מקֹום ּובכל ּבכלֿזמן ּבהכרח, ֿ אדם עלּֿכל ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובה
ואנּו ׁשּבת, ּוׁשמירת והּתפּלין הּציצית ּכגֹון ׁשּיהיה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמּצב
ׁשהן לפי ההכרחּיֹות, הּמצות זה: ׁשּמּסּוג ֿ הּמצות את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנקרא
ּבׁשנים ּגדֹול ׁשהּוא מּיׂשראל ֿ אדם ֿ ּכל על ּבהכרח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה

ֿ מּצב. ּובכל ֿ מקֹום ּובכל ֿ זמן ְְְְַַָָָָָּבכל

ׁשהּמצותוכאׁשר ּתמצא, אּלּו עׂשה מצות ּברּמ"ח ּתתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאמרנּו זה ׁשאדם ׁשּנּניח ּבתנאי ׁשּׁשים, הן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָההכרחּיֹות
ּבני רב ּבמּצב נמצא ּבהכרח אּלּו מצות ּבׁשּׁשים חּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
הּמזֹון מיני ואֹוכל ׁשּבעיר, ּבבית ּגר ׁשהּוא הינּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
ועֹוׂשה ּובׂשר, לחם ּכלֹומר אדם, ּבני מזֹון ׁשהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהידּועים
וׁשּׁשים ּבנים. ּומֹוליד אּׁשה ונֹוׂשא אדם, ּבני עם ְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָמסחר

ׁשּס הּסדר לפי הן אּלּו א,מצות הּמצוה זה: ּבמניננּו ּדרנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנׁשים אין העׂשירית וזֹו ― י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ְֲִִִֵַָָב,
― יב לּנׁשים; חֹובה אינּה היא וגם ― יא ּבּה; ְִִֵַַַָָָָָחּיבֹות
― יד לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יג לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
יט, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― יח טו, לּנׁשים; חֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָָואינּה
קמג, צד, עג, נד, לב, הּכהנים; לזכרי מיחדת וזֹו ― ְְְְֲִִֵֶֶַֹֻכו
קנט, קנח, קנז, קנו, קנה, קנד, קנב, קנ, קמט, קמז, קמו,
קסה, קסד, קסג, קסב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קסא ְִֵַָָָקס,
וזֹו ― קסט לּנׁשים; חֹובה אינּה וזֹו ― קסח קסז, ְְִֵַָָָקסו,
קעב, לּנׁשים; חֹובה ואינּה ― קע לּנׁשים; חֹובה ְִִֵֵַַָָָָָָאינּה
― ריב ריא, רי, רט, רח, רז, רו, קצז, קצה, קפד, קעה,
לּזכרים; מיחדת והיא ― ריד ריג, לּנׁשים; חֹובה אינּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻוזֹו

לּזכרים. מיחדת היא וגם ― ְְְִִֶֶַַָֻרטו

מ"והּנה האּלה ההכרחּיֹות הּמצות ׁשּמּׁשּׁשים ,ל נתּבאר ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מהן מצות עׂשרה וארּבע לּנׁשים, ּגם חֹובה הן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמצות
ההכרחּיֹות מצות ּבׁשּׁשים הּסימן ל ויהיה ּבהן. חּיבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינן

מלכֹות הּמה ׁשּׁשים g)האּלּו ,e mixiyd xiy)הּסימן ויהיה , ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
יד אזלת ֿ הּנׁשים מן עׂשרה הארּבע el)ּבהׁשמטת ,al mixac) ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבדם אּת ּגם לּנׁשים ּבלבד מצות המ"ו ּבחֹובת הּסימן יהא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֹאֹו
ּברית(`i ,h dixkf)הּברית והן להן חֹובה ּבדם מנין ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבהכרח. לאּׁשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֻהמיחדת

עׂשה. מצות ּבמנין לרׁשם ֿ ּׁשראינּו מה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזהּו
מהן ּבֹו ֿ ּׁשּצּוה ֿ מה ּכל לקּים עזר אׁשאל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומאת

מּמנּו. ֿ ּׁשהזהיר מה מּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹּולהתרחק
zeevn)וזהּו b"ixzd)זה ּבמאמר לכלֹול ֿ ּׁשרצינּו (xnelk:מה ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(zeevnd xtqa.

הל"ב מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

ה'תשע"ג  שבט כ"ה שלישי יום

. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‰˘Ú ˙ÂˆÓ·

ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּתֹורה  מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל zeceqi)ּומּדברי Ð "miyxey") ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
על  נכֹון מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשראּוי
ּתתּברר  ― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפי
ואין  אנחנּו. מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלּקֹורא
ּכיון  טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻלי
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עלֿידי  ּתּׂשגנה זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהּתֹועלת
― ּומנינן ּכּלן אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמבקׁשיהן
אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמצוה
הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמה

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

מןֿהּמצות,אבל מצוה איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשהּו מהן אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

הּׁשם ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, (jxevlּבׁשעת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
(dizekld hxtl ick `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd ּכדי ,ְֵ

הּׁשם  נּתן ּדבר ּולאיזה הּזה, הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּודע
הּזה, מןֿהחּבּור ראיֹות ּפי על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּזה.

הּכֹולל החּבּור אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן (zgiztaאז ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
("dxez dpyn" xtqׁשּזכרנּו lirl)ּבּמה epxkfdy enk). ְֶֶַַָ

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
ּבהן  הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ[ואמר]
עׂשה  מצות ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹֹֹ
לאֿתעׂשה  מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרמ"ח,

החּמה ימֹות ּכמנין והן ynyd)שס"ה, zpy) נזּכר זה ּומנין . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד מאֹות (bk:)ּבלׁשֹון ׁשׁש אמרּו: . ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ּכנגד  שס"ה ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש
אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָימֹות

(`vz zyxt `negpz) ּכמנין עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּבי  עׂשה לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברים,
ּכלֹומר: הּׁשנה, ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹמצוה;
לא  וזה עברה. ּבי ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלֿיֹום
ׁשּזהּו ּכלֹומר: אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנעלם
ּכמֹו הּמנּויים, ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמנינן,
י"ד  עניני ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיתּבאר

עכׁשו:(miyxeyd)הּכללים ׁשאבארם האּלה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם: הראׁשֹון אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
למנֹותֹו. ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמּדֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

החמיׁשי: ל הּכלל ּבפני ׁשאין ּכמצוה הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות
ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: אּלא הּכלל והעׂשה, אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים

העׂשירי: לאיזֹוהּכלל ׁשהן אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

האחדֿעׂשר: ּכלֿחלק הּכלל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק ְְִֵֶֶַָָלמנֹות

עׂשר: הּׁשלׁשה לפי הּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות  ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות
יום רביעי ֿ חמישי כ "ו ֿ כ "ח שבט 

ְְֲִֵַ

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום

ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום

מהשורשים  ואחד אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
בימים (―הכללים) ללמדו השאר לחלק יכולתו, כפי

יום]. אותו מצות לימוד על בנוסף הסמוכים

אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהן הּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn) מאֹות "ׁשׁש הּוא: ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָ

נאמר  אי ― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹּוׁשלׁשֿעׂשרה
על  העירנּו אּלא הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדבר
מגּלה  ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻּכ
אבלים  ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבכלל
ּתקּופֹות  וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֻֻּובּקּור
להסּתּכל  יׁש אכן אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשמֹונה
למׁשה  לֹו "נאמרּו אתּֿדבריהם ׁשּׁשֹומע ּבמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבתמיהה
הּׁשם  לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבסיני"

ׁשּקבעּו(el`k)יתעּלה, חנּכה, נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
סבּור  ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאֹותֹו
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קכי hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עלֿידי  ּתּׂשגנה זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשהּתֹועלת
― ּומנינן ּכּלן אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמבקׁשיהן
אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמצוה
הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמה

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

מןֿהּמצות,אבל מצוה איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשהּו מהן אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא

הּׁשם ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, (jxevlּבׁשעת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
(dizekld hxtl ick `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd ּכדי ,ְֵ

הּׁשם  נּתן ּדבר ּולאיזה הּזה, הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּודע
הּזה, מןֿהחּבּור ראיֹות ּפי על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּזה.

הּכֹולל החּבּור אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן (zgiztaאז ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
("dxez dpyn" xtqׁשּזכרנּו lirl)ּבּמה epxkfdy enk). ְֶֶַַָ

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
ּבהן  הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ[ואמר]
עׂשה  מצות ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ―ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹֹֹ
לאֿתעׂשה  מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרמ"ח,

החּמה ימֹות ּכמנין והן ynyd)שס"ה, zpy) נזּכר זה ּומנין . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד מאֹות (bk:)ּבלׁשֹון ׁשׁש אמרּו: . ְְְְְִֵֵַַַָָָ

ּכנגד  שס"ה ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש
אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָימֹות

(`vz zyxt `negpz) ּכמנין עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּבי  עׂשה לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברים,
ּכלֹומר: הּׁשנה, ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹמצוה;
לא  וזה עברה. ּבי ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלֿיֹום
ׁשּזהּו ּכלֹומר: אתֿהּמצות, ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנעלם
ּכמֹו הּמנּויים, ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמנינן,
י"ד  עניני ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיתּבאר

עכׁשו:(miyxeyd)הּכללים ׁשאבארם האּלה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם: הראׁשֹון אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
למנֹותֹו. ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמּדֹות

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

החמיׁשי: ל הּכלל ּבפני ׁשאין ּכמצוה הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות
ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: אּלא הּכלל והעׂשה, אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻאתֿהענינים

העׂשירי: לאיזֹוהּכלל ׁשהן אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

האחדֿעׂשר: ּכלֿחלק הּכלל הּמצוה, חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק ְְִֵֶֶַָָלמנֹות

עׂשר: הּׁשלׁשה לפי הּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות  ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות
יום רביעי ֿ חמישי כ "ו ֿ כ "ח שבט 

ְְֲִֵַ

ה'תשע"ג  שבט כ"ו רביעי יום

ה'תשע"ג  שבט כ"ז חמישי יום

ה'תשע"ג  שבט כ"ח שישי יום

מהשורשים  ואחד אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
בימים (―הכללים) ללמדו השאר לחלק יכולתו, כפי

יום]. אותו מצות לימוד על בנוסף הסמוכים

אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּׁשם. ְִֵֶַירצה

הראׁשֹון: ׁשהן הּכלל אתֿהּמצות הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ְִַָָמּדרּבנן.

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn) מאֹות "ׁשׁש הּוא: ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָ

נאמר  אי ― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹּוׁשלׁשֿעׂשרה
על  העירנּו אּלא הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדבר
מגּלה  ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻּכ
אבלים  ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבכלל
ּתקּופֹות  וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֻֻּובּקּור
להסּתּכל  יׁש אכן אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשמֹונה
למׁשה  לֹו "נאמרּו אתּֿדבריהם ׁשּׁשֹומע ּבמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבתמיהה
הּׁשם  לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבסיני"

ׁשּקבעּו(el`k)יתעּלה, חנּכה, נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
סבּור  ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָאֹותֹו
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ׁשּיצּוה  ּבסיני למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיּדמה
וכ ּכ הּיונים עם לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותנּו,
ׁשהכׁשילם  ׁשּמה לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנתחּיב
קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבכ
ולגמר  חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹֻּבמצותיו

ׁשהּתלמּוד וגם bk.)אתֿההּלל"; zay)ׁשֹואלmikxany jk lr) ְְֵֵֶֶַַַַַ
("epeeve" opaxc zeevn lr."תסּור מ"ּלא ואמרּו: צּונּו? היכן :ְְִִֵָָָָֹ

ׁשהּוא  ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָָואם
מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּדרּבנן,
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלינּו,

ֿ ל  ועל יֹורּו אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו i`)הּמׁשּפט ,fi mixac)והזהירנּו . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָֹ

ואמר: וקבעּו מּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּלעבר
ּוׂשמאל" ימין ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור אבל (my)"לא . ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹאם
 ֿ ו"על תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכיון
אּלּו נתיחדּו מּדּוע ― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשּפט
היה  ּכ מגּלה, ּומקרא חנּכה נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻמּזּולתן?!
מברכים: אנּו ׁשהרי ערּוב, ּומצות ידים נטילת למנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָנכֹון
ערּוב, מצות ועל ידים, נטילת על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאׁשר
חנּכה  ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכמֹו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל ―(.ew oileg) ראׁשֹונים מים : ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
(dcerqd iptly mici zlihp):אּבּיי אמר מצוה? מאי ְְִִֵַַַַָָָמצוה.

ונר  מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ּדברי לׁשמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמצוה
 ֿ מה ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא צּונּו? היכן ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻחנּכה:
רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם הּנביאים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּתּקנּו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן הּוא ―(:`k oiaexr) ּבׁשעה : ְְְְִֵֵַַָָָָָ
וידים ערּובין ׁשלמה mici)ׁשּתּקן zlihp) ּבתֿקֹול יצתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

וכּו'" לּבי וׂשּמח ּבני "חכם i`)ואמרה: ,fk ilyn) ּובמקֹומֹות . ְְְְְְֲִִִִַַַָָ
סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ׁשערּובין ּבארּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחרים
נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּובכ

ְַָָּדרּבנן.

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna וזה ּדינֹו. ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו zelecb")מהּֿׁשּנעלם zekld" lra) מנה ולכן , ְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר g)מחסרֹו ,eh mixac)― הּזה הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹ

ונלּביׁש אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשאין  למי וכּסּוי מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהערּמים,
ונרּכיב  להתחּתן, יכלת לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלֹו

הּתלמּוד ּבדברי ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו fq:)מי zeaezk) ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֻ
לׁשֹון  ּכאּלּו א מחסרֹו". "ּדי אמרֹו: לכלל נכנס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּכלֿזה

אחרת ּובלׁשֹון ׂשפה ּבלעגי אּלּו אצל מחּבר (okleהּתלמּוד ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
(cenlza yxetnd xaca erh מקרא מנּו לא ― ּכ ולּולא ;ְְִֵָָָֹ

ּולׁשֹון  ּבסיני. למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו הּמצות ּבין וכּדֹומה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמגּלה
ּבׁשבּועֹות הר (hl.)הּגמרא על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי אין : ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּתלמּוד  מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון להתחּדׁש, ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָסיני;
וקּבלּו" "קּימּו fk)לֹומר: ,h xzq`)מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְִִִִֶַַ

הּנביאים  ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ׁשּיאמינּו והּוא: ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכבר,
מּכן. ּכלאחר ְְֲִִִֵַַַָוהחכמים

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה ֿ מצות לא מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)תעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, zeaexwלאֿתעׂשה ody miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
(zexzen eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly ִהיא

ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, c)לאֿתעׂשה dpyn a wxt zenai): ְְְְֲֲֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמהּֿׁשאמרּו ּבּתלמּוד, נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
מאי  ואמרּו: הּׁשנּיֹות. לֹומר: רצֹונם מצוה" "אּסּור ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה

(oeyl edn) להם היה וכ חכמים. ּדברי לׁשמע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמצוה?
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, אחֹות הּכלל ּבתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָלמנֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם  ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
ּבׁשּום  לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּזה  הּכלל ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּפנים,

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹוראיתֹו

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים  נדרׁשת הּתֹורה ׁשהּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן,
רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻמחלקת;
ּבאחת  ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
רמז  ּבֹו למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמי"ג
עליו, הּמֹורה הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמֹורה
לא  הרי ― ּכן ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכבר

 ֿ מּדֹות (dkld)ּכל מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ָ£¨¨ְְֲִִִִִִֶֶָָָָ
נאמר  לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנאמר
אחת  על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹעל
ּפרּוׁש להיֹות יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. ְְִִִִִֵֶַָָָמי"ג
ּבּתֹורה  מפרׁש ּתמצאּנּו מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֻמקּבל.
ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָותמצא
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם dxezdn)הם wlg) ׁשּזה אֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
הּמסרת  מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדאֹוריתא

(l"fg) ולא זאת ּבארּו לא אם אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹֹאמרּו
ּפסּוק  ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ― ּבפרּוׁש זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל זה ּגם עליו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמֹורה

ּומהּֿׁשהביאֹו(b"da)מנה עׂשה. מצות ּבכלל חכמים יראת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ּכפי ,ּכ ak:)לידי migqt): ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac) ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱִִֵֶֶַַָֹ
הּכלל  מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹחכמים.

zeevn)הּנזּכר b"ixz llka). ְִַָ

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האּלה  האנׁשים ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּבּוד
לכּב(wx)למדנּו ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי bw.)דם. zeaezk): ְַָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

"אתֿאבי"(ai ,k zeny) ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְְִִֶַַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּכמֹו(my)ּבעל ,אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו:
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ְֵֵַַָָֹּומּדּוע

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מחּיב  הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
ּכּלם  ואּלה ― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻלעׂשֹות
הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבלי
מאֹותם  ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאמרם  הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּדברים,

(.bq zay) ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשּלמדּו(l"fg)ׁשהּתלמּוד ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשֹואל: הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּדקרא xwn`)ּגּופּה ly eheyt)?מדּבר קא didּבמאי dfa wxe) ְְְִֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּוקברת  אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹֻזֹו,
להם  "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמתים,

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה ילכּו אתֿהּדר(k ,gi zeny) ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
זה על אמרם w.)והּוא `nw `aa) ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְְִֶֶֶֶַַָָ

מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים  זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ  ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. האּלה מּׁשּורת ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻ
האּלה  ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהיא
האמּורֹות  הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹודֹומיהן
"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה

(gi ,hi `xwie)ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר .(dpyd gel) ְְִֶֶָָ
חכמתכם  היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּכמצוה

העּמים" לעיני e)ּובינתכם ,c mixac)אמרם והּוא ― .zay) ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
(.dr הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו :ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּומּזלֹות. ּתקּופֹות חּׁשּוב זה ְִֵֶַָאֹומר:

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות

נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ְְְְִֵֵַַֹּבפרּוׁש,

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
נתּבאר  הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיּו

סֹופרים" "ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו לoeyl) ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ
(lirlc `xnbd― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי ,ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

מצות  ׁשּתרי"ג נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהרי
ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמרּו
ּכלֿׁשּכן  ― הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעׂשרה
נמנה  זה רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
נֹוׂשאי  ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשהיה
מּדברי  ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּבלה
ׁשהרי  אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹּתֹורה;
ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא הּקּבלה, מּפי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹֹנלמד
אּלא  מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחת

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: לדֹורֹות.הּכלל נֹוהגֹות ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

מֹורה,ּדע ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
לפי  לדֹורֹות. הּנֹוהגֹות הּמצות מסּפר הּוא זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּמסּפר
אם  ּבסיני, קׁשר להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּמצות
אּלא  "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמרּו
יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָלעּקר

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי ai)"עלה ,ck zeny). ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
אמרּו bk:)ּובפרּוׁש zekn)?קראּה מאי :myny weqtd edn) ְְְֵַַָָ

(zeevn b"ixz opyiy epcnl מֹור מׁשה צּוהּֿלנּו וגֹו""ּתֹורה ׁשה ְִֶָָָָָֹ
(c ,bl mixac)ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: ,(`ixhniba) ְְִֶַַָ

ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹתרי"א;
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו micnelּובאּלה ep` `wec df weqtn recn) ְְְְְִִֵֶַַֹ

(:zeevnd oipn ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ׁשהּדבר זה, ּבסימן ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּכּונה
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' מנין הּוא מּמּנּו אּלא קרא:(wec`)ׁשמענּוהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

לדֹורֹות  נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ― יעקב" קהּלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"מֹורׁשה
הּקּים  ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, מֹורׁשה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאינּה
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קכג hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם dxezdn)הם wlg) ׁשּזה אֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
הּמסרת  מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדאֹוריתא

(l"fg) ולא זאת ּבארּו לא אם אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָָֹֹֹאמרּו
ּפסּוק  ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ― ּבפרּוׁש זאת ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל זה ּגם עליו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמֹורה

ּומהּֿׁשהביאֹו(b"da)מנה עׂשה. מצות ּבכלל חכמים יראת ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ּכפי ,ּכ ak:)לידי migqt): ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac) ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱִִֵֶֶַַָֹ
הּכלל  מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹחכמים.

zeevn)הּנזּכר b"ixz llka). ְִַָ

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האּלה  האנׁשים ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכּבּוד
לכּב(wx)למדנּו ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי bw.)דם. zeaezk): ְַָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

"אתֿאבי"(ai ,k zeny) ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְְִִֶַַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּכמֹו(my)ּבעל ,אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

חכמים. ּתלמידי לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמרּו:
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ְֵֵַַָָֹּומּדּוע

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
מחּיב  הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
ּכּלם  ואּלה ― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻלעׂשֹות
הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבלי
מאֹותם  ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאמרם  הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּדברים,

(.bq zay) ואףֿעלּֿפי ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשּלמדּו(l"fg)ׁשהּתלמּוד ּפסּוק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

וׁשֹואל: הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּדקרא xwn`)ּגּופּה ly eheyt)?מדּבר קא didּבמאי dfa wxe) ְְְִֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr ׁשגיאה על מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּוקברת  אבלים ונחּום חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹֻזֹו,
להם  "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמתים,

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה בּה ילכּו אתֿהּדר(k ,gi zeny) ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
זה על אמרם w.)והּוא `nw `aa) ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר : ְְְִֶֶֶֶַַָָ

מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו ְְֲִִִִֵֵֶַָָֻחסדים;
לפנים  זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; אּלּו ― ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַואתֿהּמעׂשה

מ  ּופעּלה ׁשּכלּֿפעּלה וחׁשבּו הּדין. האּלה מּׁשּורת ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻ
האּלה  ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהיא
האמּורֹות  הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹודֹומיהן
"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה

(gi ,hi `xwie)ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר .(dpyd gel) ְְִֶֶָָ
חכמתכם  היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר הּדרׁש ּבגלל ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּכמצוה

העּמים" לעיני e)ּובינתכם ,c mixac)אמרם והּוא ― .zay) ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
(.dr הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו :ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּומּזלֹות. ּתקּופֹות חּׁשּוב זה ְִֵֶַָאֹומר:

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות

נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ְְְְִֵֵַַֹּבפרּוׁש,

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
נתּבאר  הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהיּו

סֹופרים" "ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו לoeyl) ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ
(lirlc `xnbd― ּבפרּוׁש ּבסיני ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי ,ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ

מצות  ׁשּתרי"ג נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהרי
ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמרּו
ּכלֿׁשּכן  ― הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעׂשרה
נמנה  זה רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
נֹוׂשאי  ׁשּיאמרּו והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהּֿׁשהיה
מּדברי  ואּסּורֹו לעׂשֹותֹו אסּור זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּבלה
ׁשהרי  אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹּתֹורה;
ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא הּקּבלה, מּפי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹֹנלמד
אּלא  מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו הּמּדֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאחת

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהראֹות

הּׁשליׁשי: לדֹורֹות.הּכלל נֹוהגֹות ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

מֹורה,ּדע ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
לפי  לדֹורֹות. הּנֹוהגֹות הּמצות מסּפר הּוא זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּמסּפר
אם  ּבסיני, קׁשר להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּמצות
אּלא  "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנאמרּו
יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָלעּקר

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי ai)"עלה ,ck zeny). ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
אמרּו bk:)ּובפרּוׁש zekn)?קראּה מאי :myny weqtd edn) ְְְֵַַָָ

(zeevn b"ixz opyiy epcnl מֹור מׁשה צּוהּֿלנּו וגֹו""ּתֹורה ׁשה ְִֶָָָָָֹ
(c ,bl mixac)ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: ,(`ixhniba) ְְִֶַַָ

ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֹתרי"א;
מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו micnelּובאּלה ep` `wec df weqtn recn) ְְְְְִִֵֶַַֹ

(:zeevnd oipn ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ׁשהּדבר זה, ּבסימן ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּכּונה
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' מנין הּוא מּמּנּו אּלא קרא:(wec`)ׁשמענּוהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

לדֹורֹות  נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ― יעקב" קהּלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"מֹורׁשה
הּקּים  ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, מֹורׁשה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻאינּה
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hayקכד g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עלֿהארץ" הּׁשמים "ּכימי ׁשּנאמר: ּכמֹו i`,לדֹורֹות, my) ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
(`kּׁשאמרּו ּומּמה .(`vz zyxt `negpz) ׁשּכלֿאבר זאת: ּגם ְִֵֶֶַַָָָֹ

ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות לאדם מצּוה ּכאּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָואבר
יחסר  לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ― מעברה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמזהירֹו
מּכלל  לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו אּלּו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
מסּתּימת  ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר היה אז ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמנין,

זה מאמר היה ולא הּמצוה, אֹותּה b"ixz)חֹובת oipn) נכֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
מסּים. ּבזמן ְְִֶַָָֻאּלא

ּכׁשהיה (b"da)זּולתנּוואמנם ― ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּבדחק xtqnd)נתּון milydl ick)יבאּו "ולא ― ְְִָָָֹֹ

הּקדׁש" את ּכבּלע k)לראֹות ,c xacna)zra zrbl miiell oi`y) ְְִֶֶַַַֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix`מנה וגם ,oane :weqtd zligz) ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying"עֹוד יעבד dk)"לא ,g my) ֲַֹֹ
ּבענין ―(zcear) לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן אּלּו ּגם אבל הלוּים. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, t`:)אּלא oixcdpq) לגֹונב רמז : ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
"ilk)("zeeywאתֿהּקסוה Ð zxy"לראֹות יבאּו "לא ― ְְִֶַַָָֹֹ

(ycewd ilk z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ּבאמרם ּדי ְְֲֵַָָהרי
מּכלל  אינֹו וגם זה; ּבענין אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ"רמז",

ּבּתֹוספּתא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה `מחּיבי wxt) ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
(zezixkcּובסנהדרין(.bt). ְְְִֶַ

לא אכן מּדּוע ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּמּנּו אלֿיֹותר "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמנה

hi)עדּֿבקר" ,fh zeny) אלּֿתצר" יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר h)אתֿמֹואב ,a mixac) הּלאו וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין hi)ׁשּבא ,my). ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ל "עׂשה הּפסּוק: את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאף

עלֿנס" אתֹו וׂשים g)ׂשרף ,`k xacna) צנצנת "קח והּפסּוק ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה bl)אחת ,fh zeny)ׁשּמנּו ּכׁשם , ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּמכס oicn)ּתרּומת zfiaa) להם היה וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו eh)למנֹות: ,hi my) וכן , ְְְְֱִִִִֵֶָֹ

אלֿירעּו" והּבקר b)"ּגםֿהּצאן ,cl my) לעלֹות ו"אלֿיהרסּו ְְְְֱֲִֶַַַַַַָָֹ
ck)אלֿה'" ,hi my) ּבעל יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

― ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹׂשכל,
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻעׂשה
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר  ׁשהיא א ּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg),לדֹורֹות ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: k)והּוא ,ai my)אּלּו . ְְְְְִַַַַָָָָֹ
מהּֿׁשּצּוה  ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיה
מּלבד  ― ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו

אם  מצות, מּׁשלׁשֿמאֹות יֹותר ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַֹֹֹהּמצות
ּבּמּלּואים  מהּֿׁשּבא וכל ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנמנה
לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוזּולתם
ׁשּלא  ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות יּתכן ׁשּלא ּכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻא
ׁשּלקח  זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; אחת אף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתּמנה

העזר ּדר על dnlyd)אחדֹות jxevl) את למצא ּכׁשּנלאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּזה. ּבּכלל להּׂשיגֹו מהּֿׁשרצינּו זהּו ― ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמנין.

הרביעי: לכלֿמצות הּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה

ּכֹוללים יׁש אּלא מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עליו  מהּֿׁשּצּויתי ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻאתֿהּמצות
ּבׁשּום  ּתמרה אל אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹוהּׁשמר
הּצּוּוי  את למנֹות מקֹום אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבר
איזה  לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה
מזהיר  אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּדבר
למׁשל  ,ּכ לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ,מּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּתּׁשמרּו" אליכם אמרּתי אׁשר "ּובכל bi)אמרֹו: ,bk zeny), ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתׁשמרּו" "אתֿחּקֹותי אמרֹו: hi)ּוכגֹון ,hi `xwie) ֿ "ואת , ְְְְִֶֶַָֹֻ

ּתעׂשּו" c)מׁשּפטי ,gi my)"אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,,hi zeny) ְְְְֲִִִֶֶַַַָ
(d"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,(l ,gi `xwie).ּכאּלּו והרּבה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּתהיּו" "קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו a)ּוכבר ,hi my) ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
"קדׁשים  ׁשּנאמר: ׁשּזה ידעּו ולא עׂשה, מצות מּכלל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמצוה

קדׁשים" והייתם "והתקּדׁשּתם cn)ּתהיּו", ,`i my) הם ― ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַֹ
ּכל  ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ּכלֿהּתֹורה, לקּים ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָֹצּוּוים
מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא my)ּולׁשֹון miyecw zyxt) ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים : ְְְְְִִִִָֹ
מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות הּבדלּו ּכלֹומר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהיּו,

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי אמרּו: l)ּובּמכלּתא ,ak zeny)― ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקד ֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ּבןֿיהּודה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאיסי
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
אֹומרים: היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
ׁשּצּוה  אליהן ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ׁשהּוא  ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹלקּימן?

ּולׁשֹון מצו  מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
n)ספרי ,eh xacna).מצות קדּׁשת זֹו ― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֻ

אמרֹו: ּכן ּגם הּזה ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ―ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לבבכם" ערלת את fh)"ּומלּתם ,i mixac) ּתּכנע ּכלֹומר: , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹותׁשמע
מהּֿׁשּצּויתי(my)עֹוד" ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו

עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל

החמיׁשי: ּבפני הּכלל ּכמצוה הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ְַָעצמּה.
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה  עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל לׁשּוב (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
וגֹו' d`nhed)לקחּתּה xy` ixg`)"אתֿהארץ תחטיא ולא ְְְְֲִֶֶַַָָָֹ

(c ,ck mixac) טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן ,ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הרי  ― זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלאּסּור
"אלּֿתחּלל  אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּתרּבה

הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת(hk ,hi `xwie) ׁשּכן , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּטעם  אמר: ּכאּלּו טעם; ― הארץ" "ולאֿתזנה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאמרֹו:
תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאּסּור

ּבם" ונטמתם bn)ּבהם ,`i my) הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
(igd on) ֿ אל ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

הּזה  הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו
ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. cl)טמאת ,dl xacna) ּדבריו על ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיתעּלה
אתֿהארץ" תטּמא cl)"ולא ,dl xacna),הּכתּוב מּגיד ― ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדמי  הּזה ׁשּׁשפיכת ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. מטּמא ם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא הּקֹודם, לּלאו (migafטעם ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(.fhיצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש :(ycwnd zian lecbd odkd) ולא ְְִִֵֵַָֹֹ
ai)יחּלל" ,`k `xwie) טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ― ְְִִֵֵַָָָָָָ

ּבלי  ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ּומנה הּזה, ּבּכלל ּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻזּולתנּו
ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה מי יתּבּיׁש אכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהתּבֹוננּות.
לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא מה על הּזה הּלאו ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלֹו:
מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובה

הּזה. ּבּכלל ְְֵֶַַָָלבאר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב  ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
יֹום  צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּׁשביתה
לאֿתעׂשה. מצות ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּכּפּור
ּומֹוציא  אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָאֹו

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: hkÎe)ׁשם hi ,ak mixac)וזֹו ― ְְְְִִֵֶָָ
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה "לאֿיּוכל אמר: ואחרּֿכ עׂשה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֹמצות

(my) קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יּנתק ואחרּֿכ(lhai)לעׂשה(elhan "dyr"d meiwy) ּכגֹון ְְֲִֵֵַַַָָ

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)אמרֹו: ,ak my) ו:אחרּֿכ ְְִִֵַַַַַָָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח f)"ׁשּלח ,my) למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

מצות  ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשה
ּבכלֿאחת  חכמים [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּפעמים  והרּבה לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמהן,
ׁשענין  ּברּור, ּדבר וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹומרים:
ׁשּצּוה  נפרדים, ענינים ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעׂשה

טעה  ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני האחר; על והזהיר מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּכלל

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזאת ּדע ההקּדמה ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
("zeevnd xtq"a devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy)
הּמׁשל  הּמצוה. ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָמתחּיבים

והּיּבּום החליצה :לכrxf xi`yd `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַָָ
ody dvilg miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg`

(oiyexib oirkּבֹו אין וזה ― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֹֹהן
האּלה  הּמצות ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחלקת.
להקּדמֹות  ּבהתאם ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצות
ולא  חֹולצֹות הּנׁשים מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹההלכה
אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹמתיּבמֹות,
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו ְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
ולא  חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹוכן
חֹולצין  לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
נמצא  וכן חֹולצין. אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולא
ּומקצתן  לזה, ּומתיּבמת מּזה חֹולצת מקצתן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיבמֹות
ואסּורֹות  לבעליהן מּתרֹות ּומקצתן ּומּזה, מּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחֹולצת
ואסּורֹות  לבעליהן, ואס ּורֹות ליבמיהן ּומּתרֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻליבמיהן,

ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, miwxtdלאּלּו zrax`a hxetnk) ֵֵֵֵָָָָָֻ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl)אחרּֿכ ספק. ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָקרּבן

ּכׂשּבה  ׁשּיהא ואמר הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאר
אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
― סלת האיפה עׂשירית יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשני
מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה
ולאמר: מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. הּמּטל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּקרּבן
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמצוה
עׂשירית  להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָלהקריב
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קכה hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה  עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל לׁשּוב (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
וגֹו' d`nhed)לקחּתּה xy` ixg`)"אתֿהארץ תחטיא ולא ְְְְֲִֶֶַַָָָֹ

(c ,ck mixac) טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן ,ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הרי  ― זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹלאּסּור
"אלּֿתחּלל  אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּתרּבה

הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת(hk ,hi `xwie) ׁשּכן , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּטעם  אמר: ּכאּלּו טעם; ― הארץ" "ולאֿתזנה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאמרֹו:
תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאּסּור

ּבם" ונטמתם bn)ּבהם ,`i my) הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
(igd on) ֿ אל ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה

הּזה  הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו
ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. cl)טמאת ,dl xacna) ּדבריו על ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

לרֹוצח: ּכפר לקחת ׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיתעּלה
אתֿהארץ" תטּמא cl)"ולא ,dl xacna),הּכתּוב מּגיד ― ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדמי  הּזה ׁשּׁשפיכת ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. מטּמא ם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא הּקֹודם, לּלאו (migafטעם ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(.fhיצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש :(ycwnd zian lecbd odkd) ולא ְְִִֵֵַָֹֹ
ai)יחּלל" ,`k `xwie) טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ― ְְִִֵֵַָָָָָָ

ּבלי  ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ּומנה הּזה, ּבּכלל ּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻזּולתנּו
ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה מי יתּבּיׁש אכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהתּבֹוננּות.
לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא מה על הּזה הּלאו ְְְִִֶֶַַַַָָָֹלֹו:
מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּתׁשּובה

הּזה. ּבּכלל ְְֵֶַַָָלבאר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
ויֹוםֿטֹוב  ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּוׁשמּטה,
יֹום  צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּׁשביתה
לאֿתעׂשה. מצות ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹּכּפּור
ּומֹוציא  אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָאֹו

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: hkÎe)ׁשם hi ,ak mixac)וזֹו ― ְְְְִִֵֶָָ
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה "לאֿיּוכל אמר: ואחרּֿכ עׂשה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֹמצות

(my) קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ―ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ
יּנתק ואחרּֿכ(lhai)לעׂשה(elhan "dyr"d meiwy) ּכגֹון ְְֲִֵֵַַַָָ

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)אמרֹו: ,ak my) ו:אחרּֿכ ְְִִֵַַַַַָָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח f)"ׁשּלח ,my) למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

מצות  ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹעׂשה
ּבכלֿאחת  חכמים [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּפעמים  והרּבה לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמהן,
ׁשענין  ּברּור, ּדבר וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹומרים:
ׁשּצּוה  נפרדים, ענינים ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעׂשה

טעה  ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני האחר; על והזהיר מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּכלל

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזאת ּדע ההקּדמה ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
("zeevnd xtq"a devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy)
הּמׁשל  הּמצוה. ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָמתחּיבים

והּיּבּום החליצה :לכrxf xi`yd `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַָָ
ody dvilg miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg`

(oiyexib oirkּבֹו אין וזה ― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֹֹהן
האּלה  הּמצות ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחלקת.
להקּדמֹות  ּבהתאם ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצות
ולא  חֹולצֹות הּנׁשים מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹההלכה
אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹמתיּבמֹות,
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו ְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
ולא  חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹוכן
חֹולצין  לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
נמצא  וכן חֹולצין. אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולא
ּומקצתן  לזה, ּומתיּבמת מּזה חֹולצת מקצתן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיבמֹות
ואסּורֹות  לבעליהן מּתרֹות ּומקצתן ּומּזה, מּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻחֹולצת
ואסּורֹות  לבעליהן, ואס ּורֹות ליבמיהן ּומּתרֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻליבמיהן,

ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, miwxtdלאּלּו zrax`a hxetnk) ֵֵֵֵָָָָָֻ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl)אחרּֿכ ספק. ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָקרּבן

ּכׂשּבה  ׁשּיהא ואמר הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאר
אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
― סלת האיפה עׂשירית יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשני
מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה
ולאמר: מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. הּמּטל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֻהּקרּבן
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמצוה
עׂשירית  להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָלהקריב
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אחת,האיפ  מצוה אּלא צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהיא:
מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכ

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב c)והּוא my) על ועבר ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והיא: אחת, עׂשה מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָמצות
ׁשחּיבין  ּבדבר הּׁשגגה ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיקריב
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹעל

ּבפרּוׁש a)ׁשּבארנּו zeipynd)הֹוריֹות(dncwda)ּוכרתֹותwxt) ְְְֵֵֵֶַָ
(a dpyn זה ` קרּבן ּבענין הלכֹות הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ .ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

― הארץ מעם הּׁשֹוגג אם ואמר: מקראֹות עליו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָוכתב
ׂשעיר; יקריב ― נׂשיא הּוא ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְְִִִִִִִַַָָָָיקריב
ּדוקא  הּׁשגגה אם אבל ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹואם
אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ׂשעירה הּׁשֹוגג יקריב ― ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעבֹודהֿזרה
ׁשּמהן  הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי עלֿידי א ּגדֹול. ּכהן אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדיֹוט
ׁשהּוא  ― האחד הּקרּבן יהפ לא אתֿהּקרּבן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבים
אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה עד לרּבים, ― ׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹקרּבן
אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות צריכים היינּו ,ּכ הּדבר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהיה
'ׁשּתי  אמרֹו וגם ― מצות ּכׁשּתי 'ׂשעירה' אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ'ּכׂשּבה'
ּכן; הּדבר ואין ― מצות ּכׁשּתי יֹונה' בני 'ׁשני אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָֹתֹורים'

הּצּוּוי מביא (iadl`)אּלא וׁשּזה עׂשה, מצות הּוא קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
זהּו ― ׂשעיר מביא ואחר ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלאֹותֹו
נחׁשב  הּמצות מּתנאי ּכלּֿתנאי ואין קרּבן, אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמּתנאי
ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ּכי היטב, זה ענין הבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמצוה.

נבֹון. אּלא ֶָָָּבּה

―מהּסּוג זנתה אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זֹוהי  ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ְְְִִִִִִֵֵַָָֹּבסקילה;
ּכלֿמי  ּבזה טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהׁשלמת

מארסה ׁשּׁשמעּתי  ונערה מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכמֹו הּוא אּלא ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמצוה,

תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ci)ׁשאבאר, ,k zeny)― ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
הּזה  ׁשהּלאו ּבּקּבלה, ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהיא
זֹו אזהרה אחר הּכתּוב ּבא אחרּֿכ איׁש; לאׁשת ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָאזהרה
"מֹותֿיּומת  אמרֹו: והּוא יהרג זה לאו על ׁשהעֹובר ְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּובאר,

והּנאפת" i)הּנאף ,k `xwie) ֿ את הּכתּוב הׁשלים אחרּֿכ . ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
 ֿ "מֹות ׁשאמרֹו ואמר, ּתנאים ּבֹו והתנה הּזה הענׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּתֹורת
היא  זֹו איׁש אׁשת אם חּלּוקים: ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיּומת
מארסה  נערה היא ואם נׂשרפת; היא הרי ― ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבתּֿכהן
ּכהן  ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם נסקלת; היא הרי ― ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבתּולה
עלֿידי  לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ּבחנק. היא הרי ―ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
אׁשת  אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי הּמיתה, סּוגי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּפרּוט

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש נאף (p`:)איׁש. ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ואתּֿבת  לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ― ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאפת
ּכֹולל  איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם לׂשרפה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכהן
והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר והּוא ְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל,
ׂשרפה  למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּדין  ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל סקילה. ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָּולמקצתן
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצוה

ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש
זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ

מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
אׁשרֿימּות  יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; עץֿיד ּבּה בכלי "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
"ּגאל  אמרֹו: ― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאׁשרֿימּות
אמרֹו: ― החמיׁשית והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּדם
 ֿ "אֹו אמרֹו: ― הּׁשּׁשית והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַָָָ"ואם
"אֹו אמרֹו: ― הּׁשביעית והּמצוה ּבצדּיה"; עליו ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהׁשלי
"ואם  אמרֹו: ― הּׁשמינית והּמצוה בידֹו"; הּכהּו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָבאיבה
אמרֹו: ― הּתׁשיעית והּמצוה הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבפתע
העׂשירית  והּמצוה צדּיה"; ּבלא ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי"ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָֹ
ראֹות"; ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: ―ְְְְֲֶֶֶָָָָֹ
לאֿאֹויב  והּוא וּימת עליו "וּיּפל אמרֹו: ― הי"א ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו אמרֹו: ― הי"ב והּמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו";
 ֿ עיר אל העדה אתֹו "והׁשיבּו אמרֹו: ― הי"ג ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּמצוה
עדֿמֹות  ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― הי"ד והּמצוה ְְְְְִִַַַַָָָָָמקלטֹו";
יצא  "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו והּמצוה הּגדל"; ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹהּכהן
הּגדל  הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― הט"ז והּמצוה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹהרצח";
מנין  היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו אּלּו הרצח" ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹיׁשּוב
ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ליֹותר מּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמצות
היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ׁשּכלֿזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָלפי
לפי  ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש מּכה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדין
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. הּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּדיני
על  הּדם ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". ְִִֵֶַָָהּמׁשּפטים

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפרׁשת  נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָלמנֹות
הרּבה  מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָנדרים
ולא  ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּפרׁשּיֹות,
מּקדם  מנה מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹהּׂשיגֹו,
הּגיע  הּזה, הּכלל מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּבלי

ולא מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה ׁשּזֹולכ ידע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הלכֹות  ּפרּוט אּלא אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמצוה
אדם  ׁשּצרעת נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּותנאים.
הּטמאים: ּבֹו מהּֿׁשחּיבים ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמטּמאּתּו,
ׁשכינה. למחנה חּוץ ולצאת וקדׁשיו מןֿהּמקּדׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהתרחק
אינּה ואיזֹו מטּמאה צרעת איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשאם  אתֿהּדין: ּולפרט לבאר הּכתּוב התחיל לכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמטּמאה,
טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ואם טהֹור; זה הרי ― ּכ ְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָהּוא
ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו מעמידין ― ּכזה ּבמּצב הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻואם

hk)אמרּו ,bi `xwie `xtq)"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my)― ְְְְֲַַָ
ׁשהּמצוה  הרי ― לטּמאֹו מצוה ּכ לטהרֹו, ׁשּמצוה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשם
הּדברים  ּפרטי אבל טהֹור, אֹו טמא ל ֹו: ׁשּיאמרּו רק ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהיא
ׁשהם  לפי למנֹותם, אין ― טהֹור אֹו טמא יהא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּבהם
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מצות והרי וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
ּכ הּדבר היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא

היה ―(dler) ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים ִִֵֵֵֶֶֶַַַָאנּו
ּכ ― מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּום,
ּומהּֿמהם  טמא ֿ ּמהם מה הּצרעת, סימני למנֹות ּגם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאין

אּלא wx)טהֹור, mipen) הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ׁשהּמצרע ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹ
ומין  ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאּור
ׁשל  ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּמיני
הבן  מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאֹותֹו

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּכלל

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) איזה לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַֻ

לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּדבר
א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹאכל:
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו oeyld)ּוכבר inkg) ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם  אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם  לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם mipyl:ׁשניהם lvtznd) ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ

הם". אחד ענין והּצּוּוי ieev"d")ׁשהאזהרה llkae) הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מּלת  היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא  ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים  מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל  הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה  ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד  הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות ― עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה ― העברי ev)ּבּלׁשֹון ,dcewt) חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

מּנֹוׂשא,אבל נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּפלֹוני  אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו  ׁשמעֹון אתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין  צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
א "מא", מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּבֹו.
הרי  העברים אבל "ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָׁשֹוללים
מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹלרב
 ֿ מן אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר "אין" ּבמּלת ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹוללים

וזּולתם. ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" ְְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכּנּויים:

(jkl ze`nbece):אמרֹו:הּׁשלילה ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְְִִִִַַָָֹ
ּביׂשראל  עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

i)ּכמׁשה" ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ;(hi ,bk xacna); ְִִֵֵֶַֹֹ

צרה" ּפעמים h)"לאֿתקּום ,` megp)"איׁש "ולאֿעמד ; ְֲִִַַַָָָָֹֹ
(` ,dn ziy`xa)"מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;(h ,d xzq`) ְְִֶָָֹֹ

"ואדם  אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכאּלה
d)אין" ,a ziy`xa)"מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ;zldw) ְְְִִִֵֵַַָָ

(d ,h.ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
ואין  האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ונֹוׂשא  לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָאפׁשרּות

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ׁשּנתחּברּווהּצּוּוי ּבּספרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכ לא אבל ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלכ
ּבעבר  ותׁשלל ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשלילה

התּבֹוננּות. עלֿידי מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובעתיד

אתֿהּלאוין ּכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`eהּׁשלילה dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ולא ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

מּכה  ּדן ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאזהרה.
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעבּדֹו

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`)חּסרּה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
אין  אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
הּנה  ― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה
מֹוסרי  ּפרׁשּו וכ אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּבּמכלּתא ואמרּו mihtyn)הּקּבלה zyxt) ּכצאת תצא "לא : ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשהּכנענים  ּכדר אברים ּבראׁשי יֹוצאה אינּה ― ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבדים"
הּנׁשלל  מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻיֹוצאים.

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ikיּומתּו ְֹלא
חּפׁשה" k)ּכיֿלא ,hi `xwie) ׁשלילה ּכן ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִִֵֶַָָָֹֻ

ּכיון  מיתה חּיבים ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
חרּותּה נׁשלמה oilg)ׁשּלא oiyeciwd oi`e) לתרּגם ואין , ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
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קכז hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצות והרי וזֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
ּכ הּדבר היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא

היה ―(dler) ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים ִִֵֵֵֶֶֶַַַָאנּו
ּכ ― מּום ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּום,
ּומהּֿמהם  טמא ֿ ּמהם מה הּצרעת, סימני למנֹות ּגם ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאין

אּלא wx)טהֹור, mipen) הּוא וכלֿהּׁשאר טמא; ׁשהּמצרע ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹ
ומין  ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאּור
ׁשל  ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּמיני
הבן  מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאֹותֹו

ּבֹו. עֹוסקים ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּכלל

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) איזה לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַֻ

לֹו: ותאמר לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּדבר
א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹאכל:
יחד; האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו oeyld)ּוכבר inkg) ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
להם  אין והאזהרה הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּגם  לקראם הצרכנּו ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻּבּלׁשֹון

הּצּוּוי והּוא: מהם, אחד ּבׁשם mipyl:ׁשניהם lvtznd) ְְְִֵֵֵֶֶֶַָ
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ

הם". אחד ענין והּצּוּוי ieev"d")ׁשהאזהרה llkae) הּמּלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מּלת  היא לאזהרה המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהמפרסמת
ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ספק ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"לא",
אפֹוא  ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשאּתה
ּדברים  מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּמצות
ׁשל  הּׁשם מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
אּלה  ׁשל והּׁשם עׂשה, מצות ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלה
יחד  הּכֹוללם והּׁשם לאֿתעׂשה; מצות ― עליהם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשהזהרנּו

ּגזרה ― העברי ev)ּבּלׁשֹון ,dcewt) חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלֿמצוה,

מּנֹוׂשא,אבל נׂשּוא ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּפלֹוני  אכל לא ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹואין

ו  ׁשמעֹון אתמֹול אבי ראּובן ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אין  צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
א "מא", מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּבֹו.
הרי  העברים אבל "ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָׁשֹוללים
מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹלרב
 ֿ מן אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר "אין" ּבמּלת ּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹוללים

וזּולתם. ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" ְְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכּנּויים:

(jkl ze`nbece):אמרֹו:הּׁשלילה ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְְִִִִַַָָֹ
ּביׂשראל  עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

i)ּכמׁשה" ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ;(hi ,bk xacna); ְִִֵֵֶַֹֹ

צרה" ּפעמים h)"לאֿתקּום ,` megp)"איׁש "ולאֿעמד ; ְֲִִַַַָָָָֹֹ
(` ,dn ziy`xa)"מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;(h ,d xzq`) ְְִֶָָֹֹ

"ואדם  אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָוכאּלה
d)אין" ,a ziy`xa)"מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ;zldw) ְְְִִִֵֵַַָָ

(d ,h.ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
ואין  האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ונֹוׂשא  לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָאפׁשרּות

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ׁשּנתחּברּווהּצּוּוי ּבּספרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכ לא אבל ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלכ
ּבעבר  ותׁשלל ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשלילה

התּבֹוננּות. עלֿידי מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובעתיד

אתֿהּלאוין ּכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`eהּׁשלילה dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ולא ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

מּכה  ּדן ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאזהרה.
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעבּדֹו

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`)חּסרּה אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
אין  אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
הּנה  ― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחֹובה
מֹוסרי  ּפרׁשּו וכ אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻזֹו

ּבּמכלּתא ואמרּו mihtyn)הּקּבלה zyxt) ּכצאת תצא "לא : ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשהּכנענים  ּכדר אברים ּבראׁשי יֹוצאה אינּה ― ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבדים"
הּנׁשלל  מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻיֹוצאים.

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ikיּומתּו ְֹלא
חּפׁשה" k)ּכיֿלא ,hi `xwie) ׁשלילה ּכן ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִִֵֶַָָָֹֻ

ּכיון  מיתה חּיבים ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
חרּותּה נׁשלמה oilg)ׁשּלא oiyeciwd oi`e) לתרּגם ואין , ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
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hayקכח g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יקּתּלא" "לא ולֹומר ebxdi)אתֿזה l`) מענין יצא ׁשּבכ , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
ּכיֿלא  יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹהּׁשלילה

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו ek)חּפׁשה" ,ak mixac) ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻ
ּכאן  מהם ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשלל
חטא  להם אין אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיּוב
וכעדתֹו" כקרח "ולאֿיהיה אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמות,

(d ,fi xacna) ׁשלילה ׁשהּוא חכמים ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ―ְְְֲִִִֵֶָָָ
ואמרּו ענינֹו my)ּובררּו `negpz yxcn) יתעּלה ׁשהּוא : ְְְְְִִֵֶֶַָָ

לעצמֹו ויבּקׁשּה הּכהּנה על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהׁשמיענּו
(ezcre gxw bdpnk),ועדתֹו לקרח מהּֿׁשארע לֹו יארע לא ―ְֱֲֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּדּבר  "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה אּלא ― והּׂשרפה הּבליעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
לֹו" מׁשה ּביד dnaה' dwliy micnl ep` "dyn cia" iehiadn) ְֶַֹ

(dyn ci dzwlyוזהּו הּצרעת; אליו:ּכלֹומר: יתעּלה אמרֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
"ּבחיק יד e)"הבאֿנא ,c zeny) מּמהּֿׁשארע ראיה והביאּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יהּודה מל zxhwnלעּזּיה eciae" zxehw xihwdl ywiay) ְְִֶֶָָֻ
(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxf zrxvde Ð xihwdl.

אחרת ּדעה ׁשּמצאנּו l"fg)ואףֿעלּֿפי ly) סנהדרין ּבּגמרא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
(.iw) ֿ ּבלא עֹובר ּבמחלקת "ּכלֿהּמחזיק אמרם: והּוא ,ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹ

על  זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹתעׂשה,
אבל  זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ׁשּכ לא הּתֹוכחה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּדר

זה ענין על ּכמֹו(zwelgnd)האזהרה אחר, לאו ּתחת נכללת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבמקֹומֹו dn)ׁשאבאר dyrz `l). ְֲִֵֶָ

הּׁשלילה אין ּבין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכיון  מןֿהּמּלה, לא אבל הּדברים, מענין חּוץ ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלאזהרה
מּלת  והיא אחת, מּלה ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמּלת
ואז  הּדברים ּבענין הבנה ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא".
אזהרה, הּוא לאו ואיזה ׁשלילה הּוא לאו איזה ּבקּלּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשיג
הּׁשלֹום, עליהם חכמים, העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
ּביניהם  ׁשּנפלה ּבּמחלקת אצלם ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּבאמרֹו וזה אזהרה , אֹו ׁשלילה הּוא אם הּלאוין מן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבלאו
ערּפֹו מּמּול את ֿראׁשֹו "ּומלק הע ֹוף: חּטאת על ְְִִֶֶַַַַַָָָיתעּלה

g)ולאֿיבּדיל" ,d `xwie) המדּבר והּוא ּדידן, ּתּנא הּנה . ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
הבּדיל  אם אֹומר: הּוא ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּמׁשנה,

(x`evdn y`xd z` cixtd) ׁשהּלאו זה לפי יֹוצא ּפסל. ―ְִֵֶֶַַָָ
― אתֿהראׁש ּכׁשהבּדיל ׁשּכן לאֿתעׂשה; מצות יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּזה
ּברּבי  אלעזר רּבי אבל ּדבׁש. אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָּפסל,

ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו סֹובר, gxkdd)ׁשמעֹון zlily) ולא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
צרי ׁשאינֹו ― יבּדיל" "לא אמרֹו: וׁשּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאזהרה,

אֹותֹו ׁשּיחּת מסּפיק אּלא הראׁש, ׁשעּור,להבּדיל ּבאיזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבּגמרא  אמרּו וכ ּדעּתֹו. לפי ּכׁשר ― הבּדיל אם ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּולפיכ

ׁשמעּתי (dq:)זבחים ׁשמעֹון: ּברּבי אלעזר רּבי היה אֹומר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא מאי העֹוף; ּבחּטאת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמבּדילין
ּגּבי  מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ּדברים על והקׁשּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהבּדיל.

" ּדכתיב: נּמי, xea)ּבֹור yi` gzti ike)"יכּסּנּו k`,ולא zeny) ְְְִִִֶַַֹ
(blנּמי הכי ―(jk mpn`d) והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדבעי  מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: התם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתׁשּובה:
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, הּנה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכּסּוי.

― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ּבעֹולת  ׁשאמר ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ai)ּבהמה: ,` my),ּבדעּתנּו עֹולה היה , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אּלא  להבּדיל, צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּגם
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָוׁשּסע

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת  ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּפדיֹון,
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) נּדר לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער e.)ולא oikxr) ׁשּיהא ּבתנאי ׁשּזה : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמכלּתא ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית (zyxtיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
(mihtyn:ׁשּנאמר ּפדיֹון, להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

יּומת". מֹות יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ"ּכלֿחרם
ׁשהּלאו  ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהתּבֹונן
ולא  ּפדיֹון" להם "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּזה
ּבארּו עצמֹו הּזה אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאמרּו:
ּדין, ּבית מיתת למחּיבי מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻּבּספרא

"ערּכֹו('jixrn')לאחד ׁשאמר .(dzin aiigd ly) ׁשּלא עלי", ְְֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: יּפדה", "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאמר
ׁשאני  עד הּבאּור ּבתכלית זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחּיב
ההבנה  לקׁשה לא אפּלּו מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאֹומר,

אדם. ְִֵֶָָׁשּבבני

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבאחת  עליו מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלאזהרה
ּו'פן', 'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמארּבע

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. ew.)'אל' migaf):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום : ְְְֱֵֶֶַַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' לאֿתעׂשה.'הּׁשמר', צות ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּׁשער אבל ּכּונת  ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וח ּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹמּׁשהּטיל
ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, ziaaמזהרים "ieciee"d zra) ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו ci)בערּתי ,ek mixac)― ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשמע

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד  לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

(xacd zxneg z` yibcdl) ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים  ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל  ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז  הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא  אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהם (dxe`kl)לתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק  ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר  והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי
ׁשּלא  והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹונכּפל

ּפסּוק עצמֹונכּפל ּבפני אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתכלית  הרי ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואתֿזה

ּכיון  מאד, חמּור הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכפל
ּדין  להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּבאה

ipya)הּמצוה oi`y mipic ihxt milyn weqt lky) ללמד ּכדי אֹו , ְְְִִֵַָֹ
ואֹומר: הּתלמּוד ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

epipra)מפנה letk Ð "iept" weqt)מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ― ְְִִֶֶַָֻ
העירּו הּׁשלֹום, עליהם ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּגזרה

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים ּבּגמרא זה ענין לאחד (ck.)על וכּונּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכבר  ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלאוין
ּכ על ואמרּו נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָנלמדה
ואימא  אׁשי: לרב רבינא לּה אמר וקׁשיה: טענה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבדר

(ick ltkp weqtdy ,ile` ,xen`)?לאוין ּבׁשני עליו ְֲִִֵַָָָֹלעבר
אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו להקים רֹוצה ׁשאּתה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
מתּבּקׁש מּדּוע ― האחר מןֿהּלאו ׁשּנלמד ּכענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
העֹוׂשה  ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוצא
לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה לאוין?! ּבׁשני חּיב הּדבר ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָאֹותֹו

mewn)ּכלֿהיכא lka)למדרׁש zelitkdyּדאּכא yxtl xyt`y) ְְְִִֵַָָָ
(dnecke ycg oic siqedl d`aמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―`le) ְְְִִַַָָ

(eprinydl zelitkd zxhny migipn נתּבאר הּנה יּתירי. ְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי
נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ׁשּכלֿלאו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹל

ixizi")יתר e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
לאו  הּוא ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא

ׁשּמת  ּכמֹו הּזהיתר, מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay) ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמצות  ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראּוי

העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ֿ את הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא  ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
ׁשבע  הּדם אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
הּוא  הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּפעמים
― אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשבע
מצות  מּכלל אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹּכלֹומר:
אחת  מצוה ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעׂשה;
לחכמינּו מאמר ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמצות
וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָזכרֹונם
עׂשין  וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלאוין,
ּבפני  ּכלֿאחד הּלאוין ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ―ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו ואין אחד ׁשהענין ּכיון עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעצמֹו
ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּכפילּות.
ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל מּפני אּלא לאוין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ
רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות על עבר ׁשהרי ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמצוה,
"לֹוקה  אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ׁשאֹומרים ּתמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאּלאֿאםּֿכן
ׁשאין  לפי עצמֹו, ּבפני ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש"
לפי  ׁשאבאר ּכמֹו אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד אבל (at.)וחּלין(fh.)מהּֿׁשּידּוע וזּולתם; ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻ
ענינים  ׁשני ּכלֹומר: ׁשמֹות, ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָלֹוקה
ּבין  ההבּדל זהּו עצמֹו. ּבפני מהם ּבכלֿענין האזהרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה

"ּכ ּומּׁשּום ּכ מּׁשּום "עֹובר zexdf`d)אמרם: eltkpy llba) ְִִֵָָָָ
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קכט hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹמּׁשהּטיל
ֿוכהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, ziaaמזהרים "ieciee"d zra) ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ולא מּמּנּו באני "לאֿאכלּתי ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו ci)בערּתי ,ek mixac)― ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשמע

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו ׁשּצּותה וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבדעֹות,
ּבּיחּוד. להאמין ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהאמין
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּובאהבת
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
ּבלבד  לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻֻׁשּבאּו

(xacd zxneg z` yibcdl) ענין ּבאֹותֹו יבֹוא ׁשּפעמים לפי .ְְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  אחרי צּוּוי ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעצמֹו
הענינים  ּבחּלּוק חכמים מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָלחּזּוק.
ּכֹולל  ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָויבארּו
אז  הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹענין
ּבא  אּלא לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹראּוי

הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, ׁשהם (dxe`kl)לתֹוספת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּפסּוק  ׁשאיזה אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבענין
ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנכּפל
קּבלה, נמצא אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדברי
החֹוזר  והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּצּוּוי
ׁשּלא  והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹונכּפל

ּפסּוק עצמֹונכּפל ּבפני אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתכלית  הרי ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואתֿזה

ּכיון  מאד, חמּור הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכפל
ּדין  להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּבאה

ipya)הּמצוה oi`y mipic ihxt milyn weqt lky) ללמד ּכדי אֹו , ְְְִִֵַָֹ
ואֹומר: הּתלמּוד ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו

epipra)מפנה letk Ð "iept" weqt)מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ― ְְִִֶֶַָֻ
העירּו הּׁשלֹום, עליהם ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּגזרה

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים ּבּגמרא זה ענין לאחד (ck.)על וכּונּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכבר  ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלאוין
ּכ על ואמרּו נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָנלמדה
ואימא  אׁשי: לרב רבינא לּה אמר וקׁשיה: טענה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבדר

(ick ltkp weqtdy ,ile` ,xen`)?לאוין ּבׁשני עליו ְֲִִֵַָָָֹלעבר
אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו להקים רֹוצה ׁשאּתה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
מתּבּקׁש מּדּוע ― האחר מןֿהּלאו ׁשּנלמד ּכענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
העֹוׂשה  ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוצא
לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה לאוין?! ּבׁשני חּיב הּדבר ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָאֹותֹו

mewn)ּכלֿהיכא lka)למדרׁש zelitkdyּדאּכא yxtl xyt`y) ְְְִִֵַָָָ
(dnecke ycg oic siqedl d`aמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―`le) ְְְִִַַָָ

(eprinydl zelitkd zxhny migipn נתּבאר הּנה יּתירי. ְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי
נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ׁשּכלֿלאו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹל

ixizi")יתר e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
לאו  הּוא ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא

ׁשּמת  ּכמֹו הּזהיתר, מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay) ואין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמצות  ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראּוי

העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ֿ את הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא  ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
ׁשבע  הּדם אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
הּוא  הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּפעמים
― אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשבע
מצות  מּכלל אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָֹּכלֹומר:
אחת  מצוה ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעׂשה;
לחכמינּו מאמר ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמצות
וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָזכרֹונם
עׂשין  וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלאוין,
ּבפני  ּכלֿאחד הּלאוין ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ―ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו ואין אחד ׁשהענין ּכיון עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעצמֹו
ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּכפילּות.
ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל מּפני אּלא לאוין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ
רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות על עבר ׁשהרי ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמצוה,
"לֹוקה  אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ׁשאֹומרים ּתמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאּלאֿאםּֿכן
ׁשאין  לפי עצמֹו, ּבפני ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש"
לפי  ׁשאבאר ּכמֹו אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד אבל (at.)וחּלין(fh.)מהּֿׁשּידּוע וזּולתם; ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻ
ענינים  ׁשני ּכלֹומר: ׁשמֹות, ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָלֹוקה
ּבין  ההבּדל זהּו עצמֹו. ּבפני מהם ּבכלֿענין האזהרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבאה

"ּכ ּומּׁשּום ּכ מּׁשּום "עֹובר zexdf`d)אמרם: eltkpy llba) ְִִֵָָָָ
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hayקל g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשלׁש" לֹוקה אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: `exdfּובין llba)z ְְִֵֶֶַָָָֹ
(exahvdy zepeyאמרם ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, על והראיה .zegpn) ְְְְֶַַַָָָָָָָ

(.cn,עׂשה ּבחמּׁשה עֹובר ― ּבבגּדֹו ציצית לֹו ׁשאין ּכל :ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹ
ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: חמׁש צּוּוי לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָלפי

לציצת" לכם והיה עלֿציצת, hlÎgl)ונתנּו ,eh xacna) ְְְְִִִִֶַָָָָ
"ּכסּות ּכנפֹות עלֿארּבע ּתעׂשהֿל ai)"ּגדלים ,ak mixac). ְְְְְֲִִֶַַַַַָ

א(z`f lk mr) ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם מצאנּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה (zevnׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(ci dyr.

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) ּבׁשלׁשה עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
יסּבר  לא א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹעׂשה",
ׁשלׁש ּכהנים ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹמיׁשהּו,
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָֹֹֹֹמצות,
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) ׁשּתי אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: k)מצות ,ak zeny), ְְְְִִִֶֶָָֹֹֹ

ּובפרּוׁש ספק. ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָונכּפל
מציעא ּבּגמרא ּתֹורה (my)אמרּו הזהירה מה "מּפני : ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

ּכלּום  רע!" ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבׁשלׁשים
מּכלל  מצות וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאפׁשר

לאמרֹו. ּׁשאיֿאפׁשר מה זה הרי מצות?! ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּתרי"ג

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my)זית תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר k)לא ,my),לאוין ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
א הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמהּֿׁשראּוי
אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
ׁשּמזהרים  הענין ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻמזהרים
ׁשאמרּוה  ראיה ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֻעליו
ויׁש מּזה זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעלי
ענינים  ּכֹולל אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאזהרה

וענין  ּכלֿענין לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז  הרי ― ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹרּבים
ׁשּבכללּות  לאו וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָמןֿהענינים
יתעּלה  ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

עלֿהּדם" תאכלּו ek)"לא ,hi `xwie)אמרּו ,(.bq oixcdpq), ְְַַָָֹֹ
ׁשהּוא  נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
אחר: ּדבר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבלאֿתעׂשה?

ּבׂשר תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו ועדין (zepaxwd)לא , ְְֲִַַַַָָָֹֹֹֹ
mcd)ּדם zwixf iptl) ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא  רּבי ּבּמזרק. ְִִִִֵֵֶַַַָָָ

z`xwpמברין Ð mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x dcerq) ְִַ
("d`xad"תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְְֲִֵֵַַַֹֹעל

 ֿ את ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿהּדם.
לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש
לבן  אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי אמר עלֿהּדם. תאכלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹלא
― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה ְְִִֵֶַַַַַָֹֹסֹורר
ּתחת  נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה אּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻהרי
אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ"על
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) מחד אּסּורי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה  ּבלאו ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאו
 ֿ אתּֿכל הּכֹולל אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמצוה
תאכלּו "לא ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהענינים

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: ci)עלֿהּדם" ,hi `xwie), ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם dyrzלפי `l) ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(hvx"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן .(` ,bk zeny) ׁשּגם , ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל tx`)הּוא dyrz `l)― . ְְְִִִֵֵֶַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ׁשל הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוזה

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
תעׂשה  לא ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהמחּברים
מהּֿׁשּבארּו מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכ
מאֹותם  ודבר ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבּתלמּוד
אּלא  חּיב ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּדברים
ׁשּבארּו הּלאוין אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחת,
ּכלּֿדבר  נמנה ׁשאנּו הם ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
על  אחת חּיב ׁשהּוא ּומהּֿׁשּבארּו עצמּה: ּבפני ּכמצוה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהם
ּבּכלל  מהּֿׁשּקבענּו לפי אחת, ּכמצוה אֹותֹו נמנה ― ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
ּבׁשּום  אחד מּׁשם מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ילקה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּזה,
הענינים  מאֹותם וענין ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ּומאחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאפן.
ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהמחּברים
― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם אֹותם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻוׁשהעֹוׂשה

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, mipey)ידענּו mixeqi` ly) ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָ
לבּדֹו. נמנה ְְְְִִֶַָָוכלֿענין

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה  אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכדי

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my),אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא  ― מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד  והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:(n`.)מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא נא אכל ׁשּתים: לֹוקה ― מבּׁשל ים: ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

על  לֹוקין ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומבּׁשל
לאוין: ׁשני על עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלאו
הּבא  לאו ― והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחד
אכלֹו והרי ― צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמכללא,
אחת  ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
על  ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֻעל
"ורבא  זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאכילתֹו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין (yiאמר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
(exn`yלקי מיהא חדא :(dwel z`f lka cg`) אם ּכלֹומר: ," ְֲִִֵַָָָ

נּמי  חדא ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאכל
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, cgein)לא epi` e`ld) ּכלאו ְְְִֵֵַַָָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ― ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹּדחסימה"
(c ,dk mixac)אחד ּדבר על הּמזהיר אחד לאו ׁשהּוא ,e`lne) ְִֶֶֶַַַָָָָָ

,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper oic epcnl "dniqg"c
(eil` minec zeidl mdilr okle ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְֲִֵֶַַַָָ

ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ּומבּׁשל נא ― ְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּדברים
סנהדרין ּבּגמרא לאו (bq.)ׁשּנתּברר על לֹוקין "אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹוקה  ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכללּות",
אחת  ― ּומבּׁשל נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין ְְֵֶַַַַַָָָָָֻֻאחת,
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד

וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל n`.)נא migqt) עֹוד אמרּו ְְְְְִֵֶָָָָָָָֻ
זג אכל אּבּיי: miaprd)"אמר ztilw) חרצן ׁשּתים; לֹוקה ― ְְִֵֶַַַַַַָָָָ

(mipirxbd) ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה ―ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ
על לֹוקין אין לאמרֹו:אמר: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר c)"מּכל ,e xacna) סֹובר ׁשאּבּיי ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. "הּמעלה (gp.)ׁשּלֹוקין : ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשּום  לֹוקה אּבּיי: אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָמּׂשאֹור
ולֹוקה  ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַׂשאֹור

"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב l`מּׁשּום yac lke xe`y) ְְְִֵֶַַָָ
(exihwz― "(`i ,a `xwie) יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְִִֵֵֶַָֹּכֹולל

ׁשעּור  ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלבּדֹו,
על  לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה ― ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלאו

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי cgein)חדא epi` e`ld) ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ּובׁשל"ּכיון נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וכלּֿדבׁש" "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(my)"ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, ְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹמצוה

(c ,bk mixac) ויתֹום "ּכלֿאלמנה ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה ―ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
תעּנּון" k`)לא ,ak zeny) ּגר מׁשּפט תּטה "לא אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹ

fi)יתֹום" ,ck mixac)וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: וכן ,ly) ְְְְְֵֵָָָָָָֹ
(dy`d"יגרע i)לא ,`k zeny) מהם ּכלֿלאו נמנה ― ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכמֹו הּוא האּלה מהּלאוין ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכמצוה
"ּכלֿׂשאר  ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְִֵֶַָָָָֹֹֻ"אלּֿתאכלּו
אתנן  "לאֿתביא אמרֹו: וכן ּביניהם. הבּדל ואין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכלּֿדבׁש".

ּכלב ּומחיר hi)זֹונה ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia)― ְִֶֶָ
ּבבאכם  וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין אמרֹו: וכן אחד. לאו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא

ּולהֹורת" וגֹו' ּולהבּדיל iÎh`)וגֹו' ,i `xwie) הזהיר ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִַַֹ
ּכׁשהּוא  ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש הּכניסה על אחד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבלאו
מּסּוגי  הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד החלק זהּו ― ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשתּוי

ׁשּבכללּות. ְִֶָָלאו

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick)― ְֲֶַַַַָ
מהם  עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: dnegl)אמרֹו uegn) ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ d'מעׂשר xgai xy` mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel`ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c) אכל" : ְְְֵַַָָָָ
ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהקׁשּו
לפני  "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוהּתׁשּובה:

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי bk)ה' ,ci my) לי למה ; ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא (siqedlלמכּתב ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

(dyrd lr e`l לי למה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי aezkle)למהּדר xefgl)"לחּלק מּנּה: ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֻ

(weqtay hxt lkl cxtp e`l) נתּבא וׁשם ׁשאמרֹו. ּגםּֿכן, ר ְְְִֵֵֶַָָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם oaxwיתעּלה: z` mk`iad cr) ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

(ci ,bk `xwie .ycg xeqi` Ð "mkiwel` על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַָ
וכרמל וקלי לחם "אכל  אמרּו: ואחת. milk`nּכלֿאחת ibeq) ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

(d`eazdn miieyrd לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְִִַַַַַַָָ
חד  רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹעל
ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ונתּבאר מּנּה". איד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוליתי
מלקּות  לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,צר ּבֹו היה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ"קלי"
הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר עצמֹו. ּבפני קלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּבגלל  ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות יתחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמא

וכרמל לחם על חּיב ויהיה cenilזה, mxear ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein:הׁשיבּו אחת? ְִֵֶַָמלקּות

לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה הלכתא (`l`למאי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
(epl cnll על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ואחד. ְֶֶָָָּכלֿאחד

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף  ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו
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קלי hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my),אחת ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֹולא
עצמֹו ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמבּׁשל"
אּלא  ― מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
אחד  והֹוסיף וחּבר הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהביא

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. אּבּיי:(n`.)מהם "אמר אמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא נא אכל ׁשּתים: לֹוקה ― מבּׁשל ים: ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

על  לֹוקין ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומבּׁשל
לאוין: ׁשני על עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלאו
הּבא  לאו ― והּׁשני נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאחד
אכלֹו והרי ― צלי אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמכללא,
אחת  ׁשלׁש: לדעּתֹו לֹוקה ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
על  ּוׁשליׁשית מבּׁשל, אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֻעל
"ורבא  זה מאמר ּבהמׁש אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאכילתֹו

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין (yiאמר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
(exn`yלקי מיהא חדא :(dwel z`f lka cg`) אם ּכלֹומר: ," ְֲִִֵַָָָ

נּמי  חדא ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאכל
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, cgein)לא epi` e`ld) ּכלאו ְְְִֵֵַַָָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר ― ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹּדחסימה"
(c ,dk mixac)אחד ּדבר על הּמזהיר אחד לאו ׁשהּוא ,e`lne) ְִֶֶֶַַַָָָָָ

,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper oic epcnl "dniqg"c
(eil` minec zeidl mdilr okle ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְֲִֵֶַַַָָ

ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ּומבּׁשל נא ― ְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּדברים
סנהדרין ּבּגמרא לאו (bq.)ׁשּנתּברר על לֹוקין "אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לֹוקה  ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ּדברי נדחים ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכללּות",
אחת  ― ּומבּׁשל נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ׁשאכל ּבין ְְֵֶַַַַַָָָָָֻֻאחת,
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ לֹוקה; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד

וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל n`.)נא migqt) עֹוד אמרּו ְְְְְִֵֶָָָָָָָֻ
זג אכל אּבּיי: miaprd)"אמר ztilw) חרצן ׁשּתים; לֹוקה ― ְְִֵֶַַַַַַָָָָ

(mipirxbd) ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; לֹוקה ―ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ
על לֹוקין אין לאמרֹו:אמר: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּיין" מּגפן יעׂשה אׁשר c)"מּכל ,e xacna) סֹובר ׁשאּבּיי ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. "הּמעלה (gp.)ׁשּלֹוקין : ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשּום  לֹוקה אּבּיי: אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָמּׂשאֹור
ולֹוקה  ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְְִִֵֶֶֶַׂשאֹור

"כל ׁשאמרֹו ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב l`מּׁשּום yac lke xe`y) ְְְִֵֶַַָָ
(exihwz― "(`i ,a `xwie) יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְִִֵֵֶַָֹּכֹולל

ׁשעּור  ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב וׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלבּדֹו,
על  לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה ― ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלאו

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי cgein)חדא epi` e`ld) ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

ּובׁשל"ּכיון נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וכלּֿדבׁש" "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(my)"ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, ְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹמצוה

(c ,bk mixac) ויתֹום "ּכלֿאלמנה ּגםּֿכן: וכן אחת, מצוה ―ְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
תעּנּון" k`)לא ,ak zeny) ּגר מׁשּפט תּטה "לא אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹ

fi)יתֹום" ,ck mixac)וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: וכן ,ly) ְְְְְֵֵָָָָָָֹ
(dy`d"יגרע i)לא ,`k zeny) מהם ּכלֿלאו נמנה ― ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכמֹו הּוא האּלה מהּלאוין ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכמצוה
"ּכלֿׂשאר  ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְִֵֶַָָָָֹֹֻ"אלּֿתאכלּו
אתנן  "לאֿתביא אמרֹו: וכן ּביניהם. הבּדל ואין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכלּֿדבׁש".

ּכלב ּומחיר hi)זֹונה ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia)― ְִֶֶָ
ּבבאכם  וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין אמרֹו: וכן אחד. לאו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא

ּולהֹורת" וגֹו' ּולהבּדיל iÎh`)וגֹו' ,i `xwie) הזהיר ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִַַֹ
ּכׁשהּוא  ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש הּכניסה על אחד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבלאו
מּסּוגי  הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד החלק זהּו ― ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשתּוי

ׁשּבכללּות. ְִֶָָלאו

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick)― ְֲֶַַַַָ
מהם  עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: dnegl)אמרֹו uegn) ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹ
ויצהר ותירׁש ּדגנ d'מעׂשר xgai xy` mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel`ּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c) אכל" : ְְְֵַַָָָָ
ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשר
ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָוהקׁשּו
לפני  "ואכלּת ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָוהּתׁשּובה:

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי bk)ה' ,ci my) לי למה ; ְְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא (siqedlלמכּתב ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

(dyrd lr e`l לי למה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי aezkle)למהּדר xefgl)"לחּלק מּנּה: ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֻ

(weqtay hxt lkl cxtp e`l) נתּבא וׁשם ׁשאמרֹו. ּגםּֿכן, ר ְְְִֵֵֶַָָָ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם oaxwיתעּלה: z` mk`iad cr) ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ

(ci ,bk `xwie .ycg xeqi` Ð "mkiwel` על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַָ
וכרמל וקלי לחם "אכל  אמרּו: ואחת. milk`nּכלֿאחת ibeq) ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

(d`eazdn miieyrd לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְִִַַַַַַָָ
חד  רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹעל
ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ונתּבאר מּנּה". איד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוליתי
מלקּות  לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,צר ּבֹו היה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ"קלי"
הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר עצמֹו. ּבפני קלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָעל
ּבגלל  ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות יתחּיב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמא

וכרמל לחם על חּיב ויהיה cenilזה, mxear ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein:הׁשיבּו אחת? ְִֵֶַָמלקּות

לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה הלכתא (`l`למאי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
(epl cnll על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ואחד. ְֶֶָָָּכלֿאחד

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף  ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו
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hayקלב g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר gi,וחבר mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
(`iÎi הּוא ׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּלם עצמֹו, ּבפני weqta)לאו mixkfend) מןֿהחלק אינם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני oi`eהראׁשֹון zellkay e`l `edy) ְְִִִֵֵֵֶַַָ

(oiwely Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwelלכ והראיה .ְְְָָָָ
ּכבר  ׁשּכן ― ּומנחׁש" "מעֹונן ּבאמצע: יתעּלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמרֹו
"לא  אמרֹו: והּוא עצמֹו, ּבפני לאו מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנתּבאר

תעֹוננּו" ולא ek)תנחׁשּו ,hi `xwie)ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו . ְְְְְְֲֵֵֵַַֹ
מהּֿׁשּלפניהם  ּכל ּכ ― ּבאמצע והזּכירם ― ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלחּלק

ׁשּב ּכמֹו ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם וקלי ואחריהם ּבלחם ארּו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
לא  ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו זה, ּבענין זּולתנּו טעה ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכרמל.
מנה  ּכ ּבהם. וׁשגה ׁשּׁשכח אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָהּׂשיגה
יּקחּו לא וחללה זנה "אּׁשה הּכהנים: על יתעּלה ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹאמרֹו

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה f)ואּׁשה ,`k my) ּכמצוה ― ְְְְִִִִֵָָָָָֹ
קּדּוׁשין ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר על (fr.)אחת, חּיב ׁשהּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו אחת, ּבאּׁשה אפּלּו ואחת (l`ּכלֿאחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
(`qw dyrzמנֹותֹו על התנּצלּות לֹו למצא אפׁשר אמנם .ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

ׁשּבכללּות  לאו ׁשחׁשבֹו מּפני אחת, ּכמצוה וחללה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָזֹונה
לא  וחללה זנה "אּׁשה יתעּלה: ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוגברה
ולא  מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמרֹו: ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיּקחּו"
ּבין  הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, אינֹו וזה לחּלק ׁשּזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹידע
"ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאמרֹו:
ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו  אתּפׁש לא א יגרע". לא וענתּה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכסּותּה
מצוה  הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ּגרּוׁשה ׁשּמנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹאבל
ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו אין ּכ על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאחת,
אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ּבפרּוׁש הּגרּוׁשה, ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָּכלֹומר
ּכבר  הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹיתעּלה:
ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, הּגדֹול אתֿהעּקר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבררנּו
לאו  ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו והֹודענּו ספקֹותיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּובארנּו
ׁשהּוא  וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ואין ּבלבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבכללּות
נמנה  ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ּכהרּבה נמנה ― ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹלחּלק
הּוא  ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ּכלל ׂשים אחת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻּכמצוה

הּמצות. מנין לאּמּות מאד ּגדֹול ְְְְְִִִֵַַַָָֹֹמפּתח

העׂשירי: לאיז הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ּתכלית ׁשאין ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ִֶׁשהיא.

הּמצוה,ּפעמים הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא

וגֹו' סלת" d)"ולקחּת ,ck `xwie) לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
רק  הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת dk,אמרֹו: zeny) ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
(lאחרּֿכ ה'. לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיהיה  ואמר נע ׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּתאר,
אין  עצמּה זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּסלת,

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: k)למנֹות ,fk my) אּלא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּנרֹות, הטבת היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹמֹונים

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר b)ּכמֹו wxt) מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר ועל . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

סּמים" קחֿל" cl)אמרֹו: ,l my) הקטרת מֹונים אּלא , ְְְִִֶַַַַָָָ
ּבּבקר  "ּבּבקר הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּקטרת

וגֹו'" אהרן ּובהעלת יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת l,ּבהיטיבֹו my) ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
(gÎf"סּמים קחֿל" אמרֹו אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו ―ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּומאיזה  זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ―ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּדבר

(bk ,l my)ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו ―ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשחה  ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלמׁשח
לפי  ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמתאר.
הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמנינ
ּבזה  ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהּוא
הּמצוה  עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכבר
ּבמנין  ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ּכׁשּתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעצמּה

הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון ׁשהזּכיר א הּפרׁשּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָוכלֿמי

עׂשר: האחד ּכלֿחלק הּכלל הּמצוה חלקי למנֹות  ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: bk,רּבים, `xwie) ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(nהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) ּבפני מצוה ― ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות וערביֿנחל (qcd)עצמּה, עצמּה, ּבפני מצוה ― ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ―(alel) ּבפני מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
צּוה  הּוא ׁשּכן הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמּה,
ּבּיד  הּכל לקיחת הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלאחדם,
אמרֹו למנֹות ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבּיֹום
ּוׁשני  ואזב ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּמצרע,

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים dÎc)ּתֹולעת ,ci my);מצות ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ
ההכרחּיים  ּכלּֿתאריה על אחת מצוה הּמצרע טהרת ְְְֳֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאּלא
חלקי  הם ּכלֿאּלה ּכי הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
ׁשּתהיה  הינּו מצרע; טהרת והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּמצוה
ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר הּוא עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאפן
והּוא: מּמּנּו, ׁשּנתרחק ּכדי טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלעׂשֹות
יעטה  ועלֿׂשפם פרּוע יהיה וראׁשֹו פרמים יהיּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּבגדיו

יקרא" טמא dn)וטמא ,bi my)מאּלּו ֿ ּפעּלה ּכל אין ּכי ― ְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָֻ
ׁשּנצטּוינּו והּוא הּמצוה. הּוא ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצוה

הּכר ויתרחק לעׂשֹות ּכלֿרֹואהּו ׁשּיּכירהּו ּכדי ― לּמצרע ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לׂשמח  ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― וכ ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,
הּׂשמחה  ׁשאֹותּה ּובאר סּכֹות, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻלפני

וזה. זה ּבלקיחת ְְִִִֶֶֶַָּתהיה

ֿ ּכלל מה ― ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
עליו, חכמים מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאסּפר
ׁשּזֹו ּברּור הרי ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּדבר
עם  הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמצוה
והּבזיכים  "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלבֹונה

זהֿאתֿזה" fk.)מעּכבין zegpn) מצוה ׁשּזֹו ּברּור, הרי ― ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ
המבּקׁשת ׁשהּתכלית ,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ (meiwאחת. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
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(devnd הרי ― החלקים מאֹותם אחד ּבחלק ּתּׂשג ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻלא
הּכר  ּכגֹון: הּמנּוי, הענין היא ׁשּכללּותם ּברּור, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגםּֿכן
לא  אבל ּבלבד ּפרמים ּבגדיו ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
― טמא! טמא! קרא: ולא ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ְְֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹּפרע
וכן  ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד הּכרתֹו הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
ארז  ועץ הּצּפרים מהּֿׁשּנזּכר: ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג ְְְֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
נקּדת  א הּטהרה. ּתּׂשג אז ― ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ְְְְְֳִִֵַַַַַַַַָָָֹֻֻואזב
 ֿ זהֿאת מעּכבים "אינם ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקׁשי
אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה".
ּבפני  מצוה ּכלֿחלק יהיה לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכלֿחלק

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון מעּכבת (zivivay)עצמּה, אינּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אתֿהּתכלת" מעּכב אינֹו והּלבן cאתֿהּלבן wxt zegpn) ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(` dpyn ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן .ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדרּבי  ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר עליהם מצאנּו לּולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמצות,
מצות  מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ׁשם: אמרם והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׁשמעאל,
― לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתכלת
ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמצוה

מ  ׁשאינם אחת החלקים מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאם
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחת
ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבֹו,
אין  אבל ― נעׂשים הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחרּֿכ
ועל  עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלמנֹות
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדר
מּמיני  ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
עבֹודת  ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות.
ּבאפן  ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולה
עם  ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכזה
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשעּור
הּנה  אֹותּה. הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוהם

ּתֹורת הע  והיא אחת, עׂשה מצות היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
 ֿ ּכל ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ׁשּכמֹו חּיבּה הּתֹורה ּכי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה,
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת עבֹודת ּגם וכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻעֹולה.
מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהקרבת

ׁשבירתם  אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם
היא  האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ―ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ
עם  ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת וכ אחת; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמצוה
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת לחם, ּבלי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם
הם  ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכל
 ֿ מן חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלל
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאׁשם,
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים  יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd) מצוה למנֹותֹו צרי ְְִִִֵֵָָ
מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבפני
צּוּויֹו אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּכ
אמרֹו: והּוא ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּיהא

והלאה" הּׁשמיני fk)"ּומּיֹום ,ak `xwie) ֿ ּכל למלח וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִִַַָָָָֹ
מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― bi)קרּבן ,a my); ְְְְְְִֶַַַָָָָָָ

מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹואזהרתֹו
הּצּוּויים  מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוצּוּויֹו
ּפרט  מהם אחד אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
ּכלֿקרּבן  הּכֹוללים צּוּויים הם אּלא מסּים, קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמעבֹודת

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ְְְְִִֵֵֶַָָּכמֹו

ּפרט ּוברּור, ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּגם  וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּפרטי
הּגז  ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבראׁשית
ּוכבר  לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונּתנהּו
ּכעׂשרים  ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻטעּו
הּמּתנה  ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוארּבע
וׁשֹוק  וחזה העֹולה ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּבֹו הרּגיׁש ולא מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלמים.
עצמן: ּבפני ּכמצות לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלֿעּקר
ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, ְְְְְִִִִַָיציקֹות,
עבֹודת  ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקמיצֹות
התחיל  אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

(weqtd) ּתֹורת והיא ― הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבאר
ּבאפן  האפּוי מּלחם אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמנחה
ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכ
מלח  עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּובֹוללּה
ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולבֹונה,
הּדבר  ועל העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקֹומֹו
הּמצוה  אםּֿכן מנחה. ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנעׂשה
הּסלת  אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ׁשּתהיה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא:
מנחה, ּבמצות האּלה והּדברים הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנקריב
והּתנּופה  והּמליחה והּפתיתה והּבלילה היציקה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו וההקטרה, והּקמיצה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָוההּגׁשה

ואמרה" וענתה ּבפניו וירקה וגֹו' נעלֹו dk,"וחלצה mixac) ְְְְְְְְְְֲַָָָָָָָָָָ
(h חליצה מֹונים אנּו ואין אחת חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם .ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
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(devnd הרי ― החלקים מאֹותם אחד ּבחלק ּתּׂשג ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻלא
הּכר  ּכגֹון: הּמנּוי, הענין היא ׁשּכללּותם ּברּור, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגםּֿכן
לא  אבל ּבלבד ּפרמים ּבגדיו ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻהּמצרע
― טמא! טמא! קרא: ולא ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ְְֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹּפרע
וכן  ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד הּכרתֹו הּׂשּגה ולא ּכלּום עׂשה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
ארז  ועץ הּצּפרים מהּֿׁשּנזּכר: ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג ְְְֳֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
נקּדת  א הּטהרה. ּתּׂשג אז ― ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ְְְְְֳִִֵַַַַַַַַָָָֹֻֻואזב
 ֿ זהֿאת מעּכבים "אינם ּבהם: ׁשאמרּו ּבּדברים היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקׁשי
אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ּתחּלה ּבמחׁשבה העֹולה ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה".
ּבפני  מצוה ּכלֿחלק יהיה לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכלֿחלק

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון מעּכבת (zivivay)עצמּה, אינּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אתֿהּתכלת" מעּכב אינֹו והּלבן cאתֿהּלבן wxt zegpn) ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(` dpyn ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן .ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדרּבי  ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר עליהם מצאנּו לּולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמצות,
מצות  מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ׁשם: אמרם והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׁשמעאל,
― לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתכלת
ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמצוה

מ  ׁשאינם אחת החלקים מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; הענין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאם
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
ויחּגּו יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחת
ּבּמֹועדים. יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבֹו,
אין  אבל ― נעׂשים הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחרּֿכ
ועל  עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלמנֹות
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדר
מּמיני  ּבכלֿמין המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
עבֹודת  ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות.
ּבאפן  ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולה
עם  ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכזה
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשעּור
הּנה  אֹותּה. הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוהם

ּתֹורת הע  והיא אחת, עׂשה מצות היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
 ֿ ּכל ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ׁשּכמֹו חּיבּה הּתֹורה ּכי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה,
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת עבֹודת ּגם וכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻעֹולה.
מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהקרבת

ׁשבירתם  אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם
היא  האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ―ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ
עם  ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת וכ אחת; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמצוה
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת לחם, ּבלי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם
הם  ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכל
 ֿ מן חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלל
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאׁשם,
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים  יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd) מצוה למנֹותֹו צרי ְְִִִֵֵָָ
מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבפני
צּוּויֹו אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּכ
אמרֹו: והּוא ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשּיהא

והלאה" הּׁשמיני fk)"ּומּיֹום ,ak `xwie) ֿ ּכל למלח וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִִַַָָָָֹ
מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― bi)קרּבן ,a my); ְְְְְְִֶַַַָָָָָָ

מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹואזהרתֹו
הּצּוּויים  מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוצּוּויֹו
ּפרט  מהם אחד אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאּלה
ּכלֿקרּבן  הּכֹוללים צּוּויים הם אּלא מסּים, קרּבן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמעבֹודת

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ְְְְִִֵֵֶַָָּכמֹו

ּפרט ּוברּור, ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּגם  וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּפרטי
הּגז  ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבראׁשית
ּוכבר  לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונּתנהּו
ּכעׂשרים  ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻטעּו
הּמּתנה  ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוארּבע
וׁשֹוק  וחזה העֹולה ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּבֹו הרּגיׁש ולא מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלמים.
עצמן: ּבפני ּכמצות לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּכלֿעּקר
ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, ְְְְְִִִִַָיציקֹות,
עבֹודת  ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקמיצֹות
התחיל  אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

(weqtd) ּתֹורת והיא ― הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבאר
ּבאפן  האפּוי מּלחם אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמנחה
ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכ
מלח  עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּובֹוללּה
ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולבֹונה,
הּדבר  ועל העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקֹומֹו
הּמצוה  אםּֿכן מנחה. ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּנעׂשה
הּסלת  אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ׁשּתהיה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא:
מנחה, ּבמצות האּלה והּדברים הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנקריב
והּתנּופה  והּמליחה והּפתיתה והּבלילה היציקה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו וההקטרה, והּקמיצה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָוההּגׁשה

ואמרה" וענתה ּבפניו וירקה וגֹו' נעלֹו dk,"וחלצה mixac) ְְְְְְְְְְֲַָָָָָָָָָָ
(h חליצה מֹונים אנּו ואין אחת חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם .ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

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



hayקלד g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצוה  וזֹו החליצה מעׂשה ׁשּכללּותם ּכיון ּוקריאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּורקיקה
ּגם ּכ ― עליה אחת וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת נמנה: לא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לא  וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ּתמלח, ּבּמלח ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלבנה,
ּבלי  ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש מּמי אּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָיעלם
חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, אתֿהענינים ויׁשקל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיחזר
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב הּׁשלֹום: ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעליהם
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ּכלל, ערּבּוב ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּכמֹו

עׂשר: הּׁשלׁשה לפי הּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשחֹובה  ּכל ֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשכת
ולּולב; סּכה ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה ְְְֲֲִֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
ּדר נאמר, אם הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּופעמים
הּמצוה  זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשל,
ואם  הּירח. ׁשּנֹולד ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוינּו
ּכמצוה  חדׁש ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאמר
ּגם  ּתמנה ― ּכן הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפני
והקטרת  עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאתֿהּתמיד
והטבת  עצמּה, ּבפני מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּקטרת
א עצמּה! ּבפני ּכמצוה ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנרֹות
יהיה  ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו אתֿהענין אּלא מֹונים ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכיון
ראׁשֿחדׁש מּוסף מֹונים אין ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹחּיּובֹו
מּוסף  וכן אחת, מצוה ׁשּבת ּומּוסף אחת, מצוה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאּלא
חֹובה  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכלֿמֹועד
ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשאמר: ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהרּבה

ימים" ׁשבעת n)אלהיכם ,bk `xwie):אמר ּכ ימים , "ׁשבעת ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לה'" אּׁשה el)ּתקריבּו ,my),אחת היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ; ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ― מּוסףּֿפסח מצות ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכ
החגיגה ׁשּגם יתּבאר, זֹו ּדר dilraועל miaixwn eidy oaxw) ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

(lbxl;ּפרקים ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא אףֿעלּֿפי אחת, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹמצוה
הראּיה ziaaוכן ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd) ְְִֵָָ¥¨

(ycwndוהּׂשמחה(milbxd zylya) מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְִִֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ׁשּום ּבֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹֹיטעה

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מּוסף  אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומּוזרה,
מנין  ּדר לפי הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּבת
― אחת מצוה טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו ְְְְִִִִִַַַָָָזֹו
ּבדבר  לתפסם ראּוי ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי אּלא (ziawr)ּכזה, ּבמנינם, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים ek)"יעלּו ,fw mildz) הּברּורה והאמת , ְְְְֱֲִֵֶַַַָָָ

עצמּה ּבפני מצוה ּומּוסף ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא
וזֹוהי  ― עצמּה ּבפני מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

הּנכֹונה. ְִַַָָהּׁשיטה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt) וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
bÎa)אמרּו dpyn f wxt my) ּכיצד הּנׂשרפין? מצות ּכיצד : ְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּכי  הּנחנקין? עֹודמצות ואמרּו הּנהרגין? מצות dl:)צד my), ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר b)ׁשּזה ,dl zeny) הּוא ― ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזהיר  ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה
devn)מּׂשרפתֿמצוה `idy dtxy) ּבכל" ואמר: ; ְְְְִִֵַַָָֹ

אׁש, לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
היתה, ּבּכלל "ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבית  מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויצאת
ּדין  ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין

אתֿהּׁשּבת" ידחּו zezin)לא x`y jk devn dtxydy myke). ְִֶַַָֹ
ׁשּנמנה  ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוזה
מיחד  ּכלֿענׁש למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻהּמלקּות
ׁשהּצּוּוי  מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכמצוה
ּוסקילת  אחת; עׂשה מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשּנצטּוינּו
― זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבעל
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hay g"kÎe"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האיׁשים  מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמצוה
ּבלי  זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
ּבהכרח  היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהתּבֹוננּות.
ׁשּתהא  עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמנה
אֹוכל  ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה ― נבלה אֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמלקּות
― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבׂשר
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָמצוה
― עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹויהיּו
מאֹות  מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהרי
נמנה  אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמצות!
נמנה  לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה והיא ― ּבלבד הענׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹסּוג

והרג ּב חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חּטאת  ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוכ
מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשגגת

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
מהם  לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ְְִֵַָָָָּפרׁשה

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי  ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
 ֿ את ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים
ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה  אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם  אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות  הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי ― ואםּֿכן וג (mb)לאֿתעׂשה. ם הענׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
envr)הּדבר xeqi`d) ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹקׁשה
הּכרת  ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמחּיבי
הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהענׁש

(oe`b utg ax) ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּפרׁש
ׁשלׁשים  "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמהּֿׁשּכלל
יבּצע  ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשנים

eilr)אֹותם lekiak ,zelhen ode)."ּבטּוחים וכּלם אנחנּו, ולא ְְְְֲִַָָֹֻ
הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר "ּומּמּנּו", ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוזה
המחּיבים  ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: ― הענינים ּוׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּוׁשלׁשים
ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ותׁשעת ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכרת
יתעּלה  ׁשהּוא ּכלֹומר ― ּבטּוחים" "וכּלם אמרֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻוענין
לא  זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית יכרית ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהבטיח,
יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג הּסברה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנׁשארה
ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו חֹובתנּו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמהן
ועד  יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ׁשהּוא ּופרׁש, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבׁשּום  זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול לדעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכלֿזה
ּכּלם  להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ּכי ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּפנים,
ּונבּוכים  ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני זֹו, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹטעּות
וגם  אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ּפעם :ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבכ
אתּֿכלֿזה  וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון  הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹנצטּוינּו

חּיּוב  ודין מצוה, חּיּוב ― ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָ
מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― וּדאי ְְְִִִִַַָָָָָָָאׁשם
ולהרג  ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד עֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוקרּבן
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ולתלֹות ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולחנק
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
̈מבֹוא 

עליו עֹוד ׁשחּיבים ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָראּוי
מצות  ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמיתת
ׁשהם  אףֿעלּֿפי ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, ואין (a.)מצות ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ּכרת  יתחּיב עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלנּו
ּבּתֹורה  מהּֿׁשּנאמר ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ―ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ידענּו ― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה
ויׁש ּבלאֿתעׂשה. וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבברּור
הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּופעמים  עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי סקילה חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאחרּֿכ
מזּכיר  הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ּבלבד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהענׁש

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ew:)אצלנּו: migaf), ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹועלּֿכלּֿפנים
ּתלמּוד  מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ּבכלֿמקֹום: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹאֹומרים
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האיׁשים  מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמצוה
ּבלי  זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
ּבהכרח  היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהתּבֹוננּות.
ׁשּתהא  עד עצמּה ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמנה
אֹוכל  ּומלקּות עצמּה, ּבפני מצוה ― נבלה אֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמלקּות
― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּבׂשר
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָמצוה
― עליהם ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹויהיּו
מאֹות  מארּבע יֹותר ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהרי
נמנה  אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמצות!
נמנה  לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה והיא ― ּבלבד הענׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹסּוג

והרג ּב חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חּטאת  ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוכ
מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָׁשגגת

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
מהם  לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ְְִֵַָָָָּפרׁשה

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּומחּיבי  ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻֻמחּיבי
 ֿ את ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמיתה
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדברים
ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
מנה  אחרּֿכ סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ'הּמחּלל
ׁשהם  אּלא לֹומר לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
מצות  הענׁשים ׁשּקּיּום ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, ְְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָחֹוׁשבים

ּבהם מֹונים אי ― ואםּֿכן וג (mb)לאֿתעׂשה. ם הענׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
envr)הּדבר xeqi`d) ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹקׁשה
הּכרת  ׁשחּיּוב מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמחּיבי
הּמצות" "ספר ׁשּבעל עד הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהענׁש

(oe`b utg ax) ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ואמר זאת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּפרׁש
ׁשלׁשים  "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים הּפרק, אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמהּֿׁשּכלל
יבּצע  ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשנים

eilr)אֹותם lekiak ,zelhen ode)."ּבטּוחים וכּלם אנחנּו, ולא ְְְְֲִַָָֹֻ
הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל מןֿהענין ּכלֹומר "ּומּמּנּו", ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוזה
המחּיבים  ּוׁשלׁשה עׂשרים הם: ― הענינים ּוׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּוׁשלׁשים
ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ותׁשעת ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכרת
יתעּלה  ׁשהּוא ּכלֹומר ― ּבטּוחים" "וכּלם אמרֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻוענין
לא  זה ׁשאדם ספק, ואין זה. וימית יכרית ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהבטיח,
יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ׁשּתרי"ג הּסברה אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנׁשארה
ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו חֹובתנּו ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמהן
ועד  יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ׁשהּוא ּופרׁש, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשאמר
ּבׁשּום  זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ּבלּבּול לדעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכלֿזה
ּכּלם  להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ּדברים הם ּכי ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּפנים,
ּונבּוכים  ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני זֹו, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָֹטעּות
וגם  אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ּפעם :ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבכ
אתּֿכלֿזה  וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ׁשעליו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאתֿהּדבר
הּנכֹון  הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי לאֿתעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמצות
עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולפי
חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹנצטּוינּו

חּיּוב  ודין מצוה, חּיּוב ― ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָ
מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― וּדאי ְְְִִִִַַָָָָָָָאׁשם
ולהרג  ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד עֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוקרּבן
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ולתלֹות ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹולחנק
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
̈מבֹוא 

עליו עֹוד ׁשחּיבים ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָראּוי
מצות  ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמיתת
ׁשהם  אףֿעלּֿפי ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, ואין (a.)מצות ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ּכרת  יתחּיב עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלנּו
ּבּתֹורה  מהּֿׁשּנאמר ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ―ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ידענּו ― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה
ויׁש ּבלאֿתעׂשה. וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבברּור
הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמבאר
תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּופעמים  עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי סקילה חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאחרּֿכ
מזּכיר  הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ּבלבד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהענׁש

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ew:)אצלנּו: migaf), ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹועלּֿכלּֿפנים
ּתלמּוד  מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ּבכלֿמקֹום: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹאֹומרים
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למדּוה  ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."וכ ּכ ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:
הּמּדֹות oda)ּבאחת zyxcp dxezdy)ׁשאמרּו זה ּכגֹון , ְְְִֶֶַַַָ

(mihtyn zyxt `zlikn),אביו ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵַַַַָָָּבאזהרת
"אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהּכה  למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה אמר: ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו קּלל. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹו
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. miaxאחת zenewna) ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
(cenlza למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

מהּֿׁשאֹומרים: ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּתמיד:
עלֿידי  לּמּוד ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ"אין

oda)מּדה zyxcp dxezdy);לגמרי אסּור ּבֹו נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבּתֹורה  מפרׁש זה מעׂשה לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל
ורק  עליו. ּומזהרים אסּור מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע ―ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיתקּים  ּכדי האזהרה, על העיר היכן הּמּדֹות ּבאחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָנלמד
ואכן  הזהיר". אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא הּכלל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנּו
ׁשעבר  מי חּיב אז ― ּדבר אֹותֹו על האזהרה ׁשּמצאנּו ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאחרי
ּוזכר  זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ּבית מיתת אֹו ּכרת אֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹועׂשה

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ׁשּקדמּו ּכלֿהּכללים עם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה

אֹותן עּתה ואבאר מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר(zekldd ihxtl qpkidl ilan), ְְִֵֵֶֶַָ

ּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו Ðּכמֹו xtqd zxhn lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy להֹוסיף ּבעיני טֹוב א הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ

עליה  ׁשּיׁש אתֿהּמצוה ּכׁשאזּכיר והיא: ּתֹוספת, זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטרה
אזּכי  ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש ואמר:איזה ענׁשּה ר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ּכרת, אֹו מיתה, חּיב ― עליה ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָ"והעֹובר
וכל  ּתׁשלּומין". אֹו ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו ְְְִִִִֵַַַַֹמלקּות,
היא  ׁשאם ּתדע ― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר ֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמהּֿׁשּלא

ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, wxtמּמצות zezixk `ztqez) ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָֹֹ
אבל `) להעניׁשֹו. עלינּו ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה מהן ּכלֿמצוה הרי ― ּכּלן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמצות
עד  מּלעׂשֹותּה אתֿהּנמנע ּברצּועה להלקֹות לנּו יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחֹובה,
ולא  ׁשעבר מי ּכי החּיּוב. זמן יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּימּות
על  סּכֹות אחר להלקֹותֹו לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻיׁשב

זאת. ודע ― ְֲֵַָֹעברתֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ֿ ועֹוד: ּבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.

נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
נסּתּלקּו והּמלכּות ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד ―מּמּנּו ּבהם מתמידים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכמֹו ויחזירן, ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָואז
אתֿרּוחי  אׁשּפ אחריֿכן "והיה הּנבּואה: החזרת על ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר

ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו `)עלּֿכלּֿבׂשר ,b l`ei) על ואמר . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
אתֿסּכת  אקים ההּוא "ּבּיֹום והּממׁשלה: הּמלכּות ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהחזרת
ּובניתיה  אקים והרסתיו אתּֿפרציהן וגדרּתי הּנפלת ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדויד

עֹולם" i`)ּכימי ,h qenr) הארץ וכּבּוׁש ׁשהּמלחמה ידּוע ּגם . ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ועלּֿפי ּבמל אּלא יהיּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

יעמד" הּכהן אלעזר "ולפני jxhviykׁשאמר: Ð "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx Ð dnglnl z`vlאּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְִִִֵֶָ

אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב אצל מפרסמים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻֻּכּלם
ּבית  ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, הּתלּויה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ּבּסנהדרין, אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָּדין,
ּבפני  אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
מהּֿׁשאפׁשר  אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיהא

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ה'תשע"ג  שבט כ"ט קודש שבת יום
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― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
"אלהי ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּפֹועל

(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא "ּתרי"ג (bk.)ּובסֹוף אמרּו: ְְְְַַַָָָ
מׁשה  צּוהֿלנּו ּתֹורה קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמצות

(c ,bl mixac):ואמרּו זה על והקׁשּו ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: ―ְְְְְְִִֶַַַָָ
הוי!". סרי וחד מאֹות ׁשׁש הוי? הכי ּבגּמטרּיא (ixdy"ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

(b"ixz `le `"ixz `ixhniba d'x'e'z'ה "אנכי הּתׁשּובה: ְִַָָָָֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל יהיה ו"לא "אלהי(`ed jexa yecwd) ְְְְֱִִִֶֶַָֹֹ

dyn)ׁשמעּום" itn `le) מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי והּוא מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹּתרי"ג

― לאֿתעׂשה מּמצות ׁשהזהרנּוהראׁשֹונה האזהרה היא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
― אמרֹו והּוא יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָמּלהעלֹות

אמירה לֹו מּליחס xn`nיתרֹומם oirk md dl` miln rax`) ְְֲִִִֵֵַָ
dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend

(`ed jexa yecwl qgia eheytk אחרים אלהים ל ְְֱֲִִִֵֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" b)על ,k zeny)מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר .(:bk) ׁשּלאו ְְְִֵֶַַָָָָָ
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hay h"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מאֹות  "ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזה
ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּבארנּו

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הראׁשֹונה (xea`)והּוא: וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
אחד" c)ה' ,e mixac) ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומרים:

מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּכי  ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְִִִִִַַַָָיחּוד',

ziyrpy)אֹומרים ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) ּכדי : ְְִֵ
ּבּיחּוד  ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלקּבל

ּבֹו. ְֱָָוהאמּונה
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קלז hay h"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מאֹות  "ׁשׁש ׁשם: אמרם והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזה
ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַֹֹֹּוׁשלׁש

עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּבארנּו

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הראׁשֹונה (xea`)והּוא: וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
אחד" c)ה' ,e mixac) ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומרים:

מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּכי  ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְִִִִִַַַָָיחּוד',

ziyrpy)אֹומרים ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) ּכדי : ְְִֵ
ּבּיחּוד  ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות על עליו ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלקּבל

ּבֹו. ְֱָָוהאמּונה
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המשך ביאור למג' שבת ליום ראשון עמ' א

             

        
      

        
         

       
        

      
        


        

         
         

        
        

       
      

        
        

         
       

        
        

          
   

       
      

      
 

       
         

       
          

         
          
          
         


       

         
       

       
        
























































































המשך ביאור למג' שבת ליום ראשון עמ' ב



gקלח wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklngfnÎcl

çãì:íúBáàì zúð øLà äîãàä-ìà íúáLäå ìàøNé Enò úàhçì zçìñå íéîMä òîLz äzàå§©¨Æ¦§©´©¨©½¦§¨´©§½̈§©©−©§´¦§¨¥®©£¥«Ÿ¨Æ¤¨´£¨½̈£¤¬¨©−¨©£¨«
äìtúäå Cì-eàèçé ék øèî äéäé-àìå íéîL øöòäaíúàhçîe EîL-úà eãBäå äfä íB÷nä-ìà eìì §¥¨¥¬¨©²¦§Ÿ¦§¤¬¨−̈¦´¤¤§¨®§¦§©«§º¤©¨³©¤Æ§´¤§¤½¥©¨¨¬

:íðòú ék ïeáeLéåìéãáò úàhçì zçìñå íéîMä òîLz | äzàåCøcä-úà íøBú ék ìàøNé Enòå E §−¦¬©£¥«§©¨´¦§©´©¨©À¦§¨̧©§¹̈§©©³£¨¤ÆÆ§©§´¦§¨¥½¦¬¥²¤©¤¬¤
:äìçðì Enòì äzúð-øLà Eöøà-ìò øèî äzúðå dá-eëìé øLà äáBhäæìøác õøàá äéäé-ék áòø ©−̈£¤´¥«§¨®§¨©¨³¨¨Æ©©§§½£¤¨©¬¨§©§−§©£¨«¨º̈¦«¦§¤´¨À̈¤¤´¤

:äìçî-ìk òâð-ìk åéøòL õøàa Báéà Bì-øöé ék äéäé ék ìéñç äaøà ïB÷øé ïBôcL äéäé-ék¦«¦Â§¤¦¨¸¥¨¹©§¤³¨¦Æ¦´¦§¤½¦¯¨«©²Ÿ§−§¤´¤§¨¨®¨¤−©¨©£¨«
çìNøôe Bááì òâð Léà ïeòãé øLà ìàøNé Enò ìëì íãàä-ìëì äéäz øLà äpçz-ìë älôz-ìk̈§¦¨´¨§¦À̈£¤³¦«§¤Æ§¨¨´¨½̈§−Ÿ©§´¦§¨¥®£¤´¥§À¦ µ¤´©§¨½¨©¬

:äfä úéaä-ìà åétkèìåéëøc-ìëk Léàì zúðå úéNòå zçìñå EzáL ïBëî íéîMä òîLz äzàå ©−̈¤©©¬¦©¤«§Â©¨¦§©̧©¨©¹¦§³¦§¤ÆÆ§¨©§¨´§¨¦½¨§¨©¨³¨¦Æ§¨§¨½̈
:íãàä éða-ìk ááì-úà Ecáì zòãé äzà-ék Bááì-úà òãz øLàîíä-øLà íéîiä-ìk Eeàøé ïòîì £¤¬¥©−¤§¨®¦«©¨³¨©Æ§¨Æ§©§½¤§©−¨§¥¬¨¨¨«§©Æ©Æ¦«¨½¨©̧¨¦½£¤¥¬

:eðéúáàì äzúð øLà äîãàä éðt-ìò íéiçàîàáe àeä ìàøNé Enòî-àì øLà éøëpä-ìà íâå ©¦−©§¥´¨£¨¨®£¤¬¨©−¨©£Ÿ¥«§©Æ¤©¨§¦½£¤²Ÿ¥©§¬¦§¨¥−®¨²
:EîL ïòîì ä÷Bçø õøàîáîàáe äéeèpä Eòøæe ä÷æçä Eãé-úàå ìBãbä EîL-úà ïeòîLé ék ¥¤¬¤§−̈§©¬©§¤«¦³¦§§Æ¤¦§´©¨½§¤¨«§Æ©«£¨½̈§Ÿ£−©§¨®¨¬

:äfä úéaä-ìà ìltúäåâîéìà àø÷é-øLà ìëk úéNòå EzáL ïBëî íéîMä òîLz äzàéøëpä E §¦§©¥−¤©©¬¦©¤«©º̈¦§©³©¨©Æ¦Æ§´¦§¤½§¨¦¾¨§²Ÿ£¤¦§¨¬¥¤−©¨§¦®
äfä úéaä-ìò àø÷ð EîL-ék úòãìå ìàøNé Enòk Eúà äàøéì EîL-úà õøàä énò-ìk ïeòãé ïòîì§©´©¥§Á¨©¥̧¨¹̈¤¤§¤À§¦§¨³«Ÿ§Æ§©§´¦§¨¥½§¨©¾©¦¦§´¦§½̈©©©¬¦©¤−

:éúéða øLàãîøéòä Cøc ýåýé-ìà eììtúäå íçìLz øLà Cøca Báéà-ìò äîçìnì Enò àöé-ék £¤¬¨¦«¦¦¥¥̧©§³©¦§¨¨Æ©´Ÿ§½©¤−¤£¤´¦§¨¥®§¦§©«§´¤§À̈¤³¤¨¦Æ
ì éúða-øLà úéaäå da zøça øLà:EîLäîúéNòå íúpçz-úàå íúlôz-úà íéîMä zòîLå £¤´¨©´§¨½̈§©©−¦£¤¨¦¬¦¦§¤«§¨©§¨Æ©¨©½¦¤§¦¨−̈§¤§¦¨¨®§¨¦−¨

:íètLîåîíäéáL íeáLå áéBà éðôì ízúðe íá zôðàå àèçé-àì øLà íãà ïéà ék Cì-eàèçé ék ¦§¨¨«¦´¤«¤§À̈¦´¥³¨¨Æ£¤´Ÿ¤¡½̈§¨©§¨´½̈§©−̈¦§¥´¥®§¨³«Ÿ¥¤Æ
:äáBø÷ Bà ä÷Bçø áéBàä õøà-ìàæîéìà eðpçúäå | eáLå íL-eaLð øLà õøàa íaì-ìà eáéLäåE ¤¤´¤¨¥½§−̈¬§¨«§¥¦ÆÆ¤¦½̈¨−̈¤£¤´¦§¨®§¨´§¦§©§´¥¤À

:eðòLø eðéåòäå eðàèç øîàì íäéáL õøàa§¤³¤«Ÿ¥¤Æ¥½Ÿ¨¨¬§¤¡¦−¨¨«§
i"yx

(‰Ï).ÌÚ˙ ÈÎ:'אשר' לשון משמש 'כי' תענם, למען
(ÊÏ).ÔÂ˜¯È לעשות בקנה עולה אינה שהתבואה

‰È¯Î.(Ó‚)שבולת: ÍÈÏ‡ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎÎ
אומר הוא לט)ובישראל פסוק ככל (לעיל לאיש ונתת :

שהיכולת  ויודע בהקב''ה, מכיר שישראל לפי דרכיו,
בעצמו  הדבר את תולה נשמעת, תפלתו אין ואם בידו,
בית  ואומר: תגר, קורא גילולים עובד אבל ובחטאו,

דרכים  לכמה נתייגעתי העולם, לסוף הולך ששמו
שאין  כשם ממש, בו מצאתי ולא בו, והתפללתי ובאתי
אליך  יקרא אשר ככל לפיכך גלולים, בעבודת ממש
משחית  שהוא רואה אתה אם ישראל, אבל הנכרי,

לו: תתן אל חבירו, את ‰ÈÚ¯.(Ó„)בממונו Í¯„
ירושלים: לצד ÌËÙ˘Ó.(Ó‰)פונים ˙È˘ÚÂ נקמתם

באויביהם:

cec zcevn
(‰Ï).ÌÚ˙ ÈÎבעת תענם  אשר למען מחטאתם, ישובו

המקום : מאהבת ולא  ˙˘ÚÓ.(ÂÏ)הצרה, ‰˙‡Âשבו שלא  עם
˙Ì¯Â.מאהבה: ÈÎ,מאהבה לעשות הטובה, דרך  תלמדם  בזה 

המקום: חסדי ותןÂ˙˙‰.בראותם משאלותם מלא ולזה
È‰È‰.(ÊÏ)המטר: ÈÎ ·Ú¯מעצירת לא אחרות , מסבות 
ÂÎÂ'.המטר: ÔÂÙ„˘:לבוא מוכן ‡Â·ÈÂ.והרעב  ÂÏ ¯ˆÈ ÈÎ

ובשעריו: בארצו  עליו לצור אויבו Ú‚.כשיבוא ÏÎ כל או
בו : יבוא  אשר ומחלה נגע  ÂÎÂ'.(ÁÏ)מיני Ì„‡‰ ÏÎÏ לכל

לדעת לבבו, בנגע  תכיר  אשר ישראל , עמך  מכל  יחידי איש
רשעו : בעבור  ששאל :È˘ÚÂ˙.(ËÏ)שבא  הדרכים כל כפי לומר : רצה  דרכיו, ככל  לאיש  ונתת  ומפרש  וחוזר  שאלתו , תעשה

.Ú„˙ עמך :‡˘¯ שלם  לבבו את  תדע  אשר לאיש  ÍÂ‡¯È.(Ó)וזה ÔÚÓÏ,הצרה לה  הלכה  והתשובה התפלה שעם בראותם 
עשתה: ה' שיד  ˘ÍÓ.(Ó‡)ידעו ÔÚÓÏ: שמך פרסום ˙˘ÌÁÏ.(Ó„)בעבור ¯˘‡ Í¯„·ישאלו טרם במלחמה  יוצאין  אין כי

‰ÈÚ¯.בה ': Í¯„ דרך השמימה תפלתם  שתלך כשיכוונו אף אמר ולזה  בה, להתפלל  ה ' לבית  לבוא יוכלו לא בדרך , בהיותם כי
והבית: ÌËÙ˘Ó.(Ó‰)העיר ˙È˘ÚÂ:האויב מיד  נקמתם  ÂÎÂ'.(ÂÓ)לנקום Ì„‡ ÔÈ‡ ÈÎאשר אדם  בהם  אין אם לומר : רצה 

בם: תאנף בודאי ואז כולם, על  הוא להגן בכדי יחטא , לא

oeiv zcevn
(‰Ï).¯ˆÚ‰·:בהמנע.ÌÚ˙:ותשובה עניה מלשון
(ÂÏ).Ì¯Â˙כמו ט)תלמדם , כח דעה :(ישעיהו ˘„ÔÂÙ.(ÊÏ)יורה

הבשול: נגמר לא  עד  הזרע לקות פניÔÂ˜¯È.ענין הכספת היא 
לירקון: ונהפך  ארבה:ÏÈÒÁ.התבואה , מלשוןÈˆ¯.מין 

חולי :ÏÁÓ‰.מצור : Â··Ï.(ÁÏ)מלשון Ú‚עון לומר : רצה 
הטיה :‰ÈÂË‰.(Ó·)וחטא : כעס,Ù‡Â˙.(ÂÓ)מלשון  ענין 

א)כמו יב בי:(שם אנפת  כי שביה:ÌÂ·˘Â.אודך מלשון
(ÊÓ).Â·˘Â:תשובה מלשון

br wxt mildz - miaezk

mildzbr`kÎh

.âòèìe íäét íéîMá ezL:õøàa Cìäz íðBLé| ïëìáéúë)áéùé(eöné àìî éîe íìä Bnò áeLé ©´©¨©´¦¦¤®¹§À̈¦«£©¬¨¨«¤¨¥³¨´©´£®Ÿ¥¬¹¨¥À¦¨¬
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

כלל  משנתנו מביאה תנאי, על קידושין דיני הקודמות המשניות בשתי שלמדנו לאחר
רבנו  למשה ראובן ובני גד בני שכשבאו מסופר, בתורה תנאי. כל לגבי מאיר רבי שאמר
וליהושע  הכהן לאלעזר ואמר רבנו משה התנה הגלעד, ארץ לאחוזה להם שתינתן ובקשו

כט-ל): לב, (במדבר ישראל לבני המטות אבות ולראשי נון בן    
              

            זה תנאי
במשנה נקרא    שהוא שבו, המיוחד והדבר  אם"

שכל  מאיר, רבי למד ומכאן בתוככם". ונאחזו – יעברו לא ואם להם... ונתתם – יעברו
זוז  מאתיים לי תתני "אם לה: ואומר אשה המקדש כגון כפול, תנאי להיות צריך תנאי
לי", מקודשת תהיי לא זוז מאתיים לי תתני לא ואם זו, בפרוטה לי מקודשת את הרי
תתן  שאם קיים, התנאי הרי קידושין, לשם הפרוטה את לה נתן תנאו, שהתנה ולאחר
"אם  אלא אמר לא אם אבל מקודשת. אינה לאו ואם מקודשת, תהא זוז מאתיים לו
בטל, התנאי הפרוטה, את לה ונתן זו", בפרוטה מקודשת את הרי זוז, מאתיים לי תתני
היא  והרי מקודשת", תהיי לא תתני, לא "ואם לה: אמר לא שהרי תנאו, כפל שלא מפני
ראובן: ובני גד בני מתנאי למדים דברים ועוד כלום. לו ליתן צריכה ואינה מיד, מקודשת

    ."יעברו אם להם "תתנו ולא ונתתם", – יעברו "אם
   דברים עוד למדים ויש יעברו". לא ואם יעברו... "אם 

.כפול תנאי בענין בעיקר דנה משנתנו ברם,

Ôe‡ Èe „‚ Èa È‡˙k BÈ‡L È‡z Ïk :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈»¿«∆≈ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈
כפול, תנאי שאינו היינו –È‡z BÈ‡ נתקיים שלא פי על ואף – ≈¿«

קיים, המעשה ‡eÚÈŒÌהתנאי, Ì‰Ï‡ ‰LÓ Ó‡iÂ" :Ó‡pL∆∆¡««…∆…∆¬≈∆ƒ««¿
È˙Îe ,"Ôe‡ŒÈe „‚ŒÈa:כך אחר וכתוב –eÚÈ ‡GŒÌ‡Â" ¿≈»¿≈¿≈¿ƒ¿ƒ««¿

"ÌÈˆeÏÁ מאיר רבי לעיל. שבארנו כמו כפול, תנאי משה שאמר – ¬ƒ
המשניות על איפוא, את חולק, הרי לאשה: שהאומר וסובר, הקודמות

בית  לי שיש מנת על או זוז מאתיים לך שאתן מנת על לי מקודשת
נתן  שלא פי על ואף קיים, התנאי אין תנאו, כפל ולא הואיל עפר, כור

מקודשת היא הרי עפר, כור בית לו שאין או זוז מאתיים ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).לה

BÓ‡Ï c‰ ‰È‰ CÈˆ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ‡ÈÁ Èa– «ƒ¬«¿»∆«¿ƒ≈≈»ƒ»»«»»¿»¿
אלא  כפול, תנאי שצריך ראובן ובני גד בני מתנאי ללמוד אין כלומר
שמכלל  קיים, המעשה אין התנאי נתקיים לא אם כפול שאינו בתנאי אף
הוא  ראובן, ובני גד בני בתנאי משה שכפל וזה לאו, שומע אתה הן

התנאי, את יקיימו לא אם יהא מה לומר, היה שצריך ≈«¿ÏÓÏ‡L∆ƒ‡משום
ÔÎאלא אומר היה שלא היינו התנאי, את כופל היה לא שאם – ≈

      ÚÓLÓa LÈ אפשר – ≈¿«¿«
להבין, eÏÁÈהיה ‡G ÔÚk ı‡a elÙ‡L;חלוצים יעברו לא אם – ∆¬ƒ¿∆∆¿««ƒ¿»

ונאחזו  אתכם חלוצים יעברו לא "ואם ואמר: לתנאו משה כפל לפיכך
תנאי  אף בו, לטעות מקום שאין בתנאי אבל כנען". בארץ בתוככם
מפרשים, יש המעשה. בטל התנאי נתקיים וכשלא הוא, תנאי כפול שאינו
אבל  כפול, תנאי בענין אלא מאיר רבי על חולק אינו חנניא שרבי

מודה  חנניא רבי אף לאו" קודם ו"הן למעשה" קודם "תנאי בענין
טרח ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ולא הדברים, בשאר אף חולק חנניא שרבי מפרשים, ויש

חנניא: רבי סובר הדברים שאר שלגבי כפול, תנאי בענין אלא להשיב
היה כך שהיה ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).מעשה      

,(...כך תעשה (אם       
    ,(הקודמות במשניות  שלמדנו (כמו

          '''' הל הל הל הל ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). וווו;;;; פרקפרקפרקפרק אישות אישות אישות אישות 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Ó‡Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰:הקידושין לאחר –È˙ÈÈ‰ eÒk «¿«≈∆»ƒ»¿»«¿»»ƒƒ
˙‰k ‡È‰L,קידשתיה כן דעת ועל –‰iÂÏ ‡È‰ È‰Â והקידושין – ∆ƒ…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»

שהיא הייתי כסבור שאמר: או טעות; קידושי ‰È‡היו È‰Â ,‰iÂÏ¿ƒ»«¬≈ƒ
;˙‰kשהיא הייתי כסבור שאמר: ÈLÚ‰;או ‡È‰ È‰Â ,‰iÚ …∆∆¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»

שהיא הייתי כסבור iÚ‰או: ‡È‰ È‰Â ,‰ÈLÚ ולא הואיל – ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
הקידושין, בשעת זו דעתו Lc˜Ó˙גילה BÊ È‰ קידושין שקידושיו – ¬≈¿À∆∆

טעות, קידושי ולא ‰ezÚËגמורים ‡HL ÈtÓ הטעתה האשה שלא – ƒ¿≈∆ƒ¿«
כמו  דברים, אינם שבלב ודברים עצמו, את הטעה הוא אלא אותו

ג). ב, (לעיל בארנו M‡Ï‰שכבר ÓB‡‰ לאשה שאמר גוי – »≈»ƒ»
‡Bישראלית: ,ib˙‡L Á‡Ï ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ ישראל – ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿««∆∆¿«≈

לי מקודשת את הרי לגויה: Èib˙zL,שאמר Á‡Ï כנעני עבד או ¿««∆ƒ¿«¿ƒ
לי מקודשת את הרי חורין: לבת ‡Bשאמר ,ÁzL‡L Á‡Ï בן ¿««∆∆¿«¿≈

לי מקודשת את הרי כנענית: לשפחה שאמר »»¿Á‡Ïחורין
ÁzLzL,Èלי מקודשת את הרי איש: לאשת האומר Á‡Ïאו ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««

B‡ ,CÈÏÚa ˙eÓiL לי מקודשת את הרי אשתו: לאחות האומר ∆»«¬ƒ
CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL Á‡Ï:יבם לשומרת האומר או אשתו; היינו – ¿««∆»¬ƒ

לי מקודשת את CÈÓÈ;הרי CÈÏ ıGÁiL Á‡Ï מאלו אחת כל ¿««∆«¬ƒ¿»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ קידושיו אף עכשיו, לקדשה בידו ואין שהואיל – ≈»¿À∆∆

בענין קידושין. אינם לעתיד  שאין משנתנו, של התנא סובר
בה שנאמר בה, תופסים ה ה ה ה ):):):):קידושין כה כה כה כה ,,,, המת ((((דבריםדבריםדבריםדברים אשת תהיה "לא

ודרשו: זר", לאיש החוצה  ויש הווייה. בה תהא לא –
קידושין  שאין הסובר, עקיבא רבי לדעת היא שמשנתנו מפרשים,

לאווין. בחייבי היא הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם תופסים הרי יבם שומרת שהמקדש פוסק,
לי  מקודשת את הרי יבם: לשומרת האומר ולפיכך מספק, מקודשת
עתה  קידשה ואילו הואיל מקודשת, זו הרי יבמיך, לך שיחלוץ לאחר

מספק בה תופסים קידושיו טו טו טו טו ).).).).היו זזזז,,,, אישות אישות אישות אישות  BÁÏ:((((הלהלהלהל'''' ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈
ÈÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰ ‰˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ תלד אשתך אם – ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ¿À∆∆ƒ
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בזה, לי מקודשת היא הרי Lc˜Ó˙בת, dÈ‡ קידושין שאין – ≈»¿À∆∆
לעולם; באה שלא באשה aÚÓ˙תופסים BÁ ˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»≈∆¬≈¿À∆∆

˙Lc˜Ó ,‰˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈc ,daÚ k‰Â לפי – ¿À«À»»¿»»«»ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿À∆∆
מקנה הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  אדם שאין לפי שנולדה, לאחר ולקדשה לחזור הוא צריך

א  ולא לעולם, בא שלא עליה דבר להחמיר אלא קיימין" "דבריו מרו
לאחרים תינשא למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).שלא בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  תורה"((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם ב"משנה ברם,

טוטוטוטו)))) זזזז,,,, אישותאישותאישותאישות ודאי((((הל הל הל הל '''' מקודשת היא הרי הרמב"ם שלדעת ((((עיין עיין עיין עיין משמע,

שםשםשםשם),),),), כליו כליו כליו כליו  ולפי נושאינושאינושאינושאי במשנתנו, הזו הפיסקה כל את גורסים שאין ויש
כלל, מקודשת שאינה משנתנו של התנא סובר עוברה הוכר אפילו זה
שאם  אמרו, שבגמרא אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין לפי
זו  הלכה נאמרה ולא מקודשת, היא הרי עוברה, והוכר מעוברת היא

לעולם. בא שלא דבר מקנה שאדם הסובר לדעת אלא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰,זו בפרוטה –˙Ó ÏÚ »≈»ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
ÔBËÏMÏ CÈÏÚ a„‡L,השלטון אצל לטובתך שאשתדל –‰NÚ‡Â ∆¬«≈»«ƒ«ƒ¿¿∆¡∆

ÏÚBÙk CnÚ;כפועל יום מלאכת לך שאעשה מנת על או –ac ƒ»¿≈ƒ∆
˙Lc˜Ó ,ÏÚBÙk dnÚ ‰NÚÂ ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ קיים שהרי – »∆»«ƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿À∆∆

Â‡Ïתנאו; Ì‡Â עמה עשה שלא או לשלטון עליה דבר שלא – ¿ƒ»
Lc˜Ó˙כפועל, dÈ‡,להשמיענו באה שהמשנה מבואר, בגמרא – ≈»¿À∆∆

אינה  כפועל עמה עשה או לשלטון עליה ודבר תנאו קיים אם שאף
פרוטה, לה נתן לא אם אבל פרוטה; לה נתן כן אם אלא מקודשת
או  לשלטון עליך שאדבר בשכר לי מקודשת את הרי לה: אמר אלא
משנתנו  של התנא שלדעת מקודשת, אינה כפועל, עמך שאעשה בשכר
זוכה  עבודתו בגמר שלא כלומר סוף", ועד מתחילה לשכירות "ישנה
לו  ומצטרפת הולכת סיומה ועד עבודתו מהתחלת אלא בשכרו הפועל

כ  אלא השכר אין העבודה שבגמר ומכאן (חוב),שכירותו, מילווה
סוף  בבאור – א ב, לעיל (עיין מקודשת אינה במילווה והמקדש

‡a‡המשנה). ‰ˆiL ˙Ó ÏÚ,כאן שהכוונה מבואר, בגמרא – «¿»∆ƒ¿∆«»
כגון  למחאתו, זמן וקבע אבא, ימחה שלא מנת על אשה שקידש
שלושים  תוך אבי ימחה שלא מנת על לי מקודשת את "הרי שאמר:

‰‡יום", ‰ˆ,מיחה ולא יום שלושים שעברו – ˙Lc˜Ó »»»»¿À∆∆
תנאו; כפי –Â‡Ï Ì‡Â,יום שלושים תוך אביו שמיחה היינו –dÈ‡ ¿ƒ»≈»

˙Lc˜Ó;נתקיים לא שתנאו לפי –‡‰ ˙Ó,יום שלושים  בתוך – ¿À∆∆≈»»
˙Lc˜Ó BÊ È‰;האב מחאת חשש נסתלק –Ôa‰ ˙Ó כלומר – ¬≈¿À∆∆≈«≈

יום, שלושים בתוך מת אותה שקידש ÓBÏזה ‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ∆»»«
‰ˆB BÈ‡L קידושין יהיו שלא כדי שימחה, כלומר בקידושין, – ∆≈∆

לייבום. זקוקה תהא ולא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

(משנה  ולהלן עדיין; בגרה שלא זמן כל בתו, את מקדש שהאב למדנו, ב פרק בתחילת
מזה  חוץ אדם לכל ולאוסרה בתו, את שקידש לומר האב שנאמן המשנה, מלמדת ח)

קידשה. למי יודע ואינו בתו את שקידש שאומר במי דנה משנתנו לו. שנתקדשה

Èza ˙‡ ÈzLc˜ שעדיין בתי של קידושיה כסף קיבלתי – ƒ«¿ƒ∆ƒƒ
בגרה, ˜ÈzLc‰לא ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â,אדם לכל אסורה ונמצאת – ¿≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»

‰ÈzLc˜ È‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡e ידי על שקדשתיה הוא אני – »∆»¿»«¬ƒƒ«¿ƒ»
כדי ÔÓ‡אביה, גט ליתן שנאמן בלבד זו שלא מבואר, בגמרא – ∆¡»

אף  הוא נאמן אלא לו, ולא חוטא אדם אין שהרי אדם, לכל להתירה
כי  שקידשה, האב בפני לומר מעז היה לא קידשה לא שאילו לכנסה,

שיכחישנו ירא בבבב).).).).היה סגסגסגסג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי ˜ÈzLc‰,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  È‡ :Ó‡ ‰Ê∆»«¬ƒƒ«¿ƒ»
‰ÈzLc˜ È‡ :Ó‡ ‰ÊÂ אחד וכל כאחד, שניים שבאו כלומר – ¿∆»«¬ƒƒ«¿ƒ»

קידשה, שהוא אומר Ëbמהם ÌÈ˙B Ì‰ÈL נותן מהם אחד כל – ¿≈∆¿ƒ≈
שניהם  שמא חוששים ואין אדם; לכל מותרת והיא מספק, גט לה
משקר, אינו מהם שאחד אומרים, אלא נתקדשה, ולאחר משקרים,

שניהם. של בגט אותה מתירים Ëb,ולפיכך Ô˙B „Á‡ ,eˆ Ì‡Â¿ƒ»∆»≈≈
ÒBk „Á‡Â השני יכול גט לה נתן מהם שאחד שלאחר כלומר – ¿∆»≈

אותה. ולישא לקדשה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לומר  האב שנאמן להשמיענו באה זו שמשנה הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר
ובגמרא  לו. שקידשה מזה חוץ אדם לכל ולאוסרה עדיין, בגרה שלא בתו את שקידש
נתתי  בתי את הזקנים, אל הנערה אבי "ואמר טז): כב, (דברים הכתוב מן זה למדים

כשאמר – לאשה" הזה נתנה,לאיש למי יודעים אנו שאין הכל, על אסרה
לזהוכשאמר התירה   לומר נאמן שאינו ללמד, באה משנתנו

שבגרה, לאחר אבל בגרה, שלא זמן כל היינו נערה, או קטנה כשהיא אלא שקידשה
שאף  ללמד, המשנה באה כן שבגרה. קודם שקידשה לומר נאמן האב אינו שנאמן בזמן

הכהונה. מן ולפסלה שבויה שהיתה לומר נאמן אינו בתו קידושי בענין

,Èza ˙‡ ÈzLc˜:האומר È‰Lk‡או ‰ÈzL‚Â ‰ÈzLc˜ ƒ«¿ƒ∆ƒƒƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ
‰pË˜,קטנה כשהיתה גיטה את קיבלתי ואף בתי את קדשתי –È‰Â ¿«»«¬≈

‰pË˜ ‡È‰;קטנה היא עדיין כך, שאומר בשעה ועכשיו, כלומר – ƒ¿«»
עדיין  בגרה שלא זמן כל לנערה, הדין הוא אלא קטנה, דווקא ולאו

מרשותו, יצאה נאמן ÔÓ‡ולא בתי" את "קדשתי אומר כשהוא – ∆¡»
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בזה, לי מקודשת היא הרי Lc˜Ó˙בת, dÈ‡ קידושין שאין – ≈»¿À∆∆
לעולם; באה שלא באשה aÚÓ˙תופסים BÁ ˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»≈∆¬≈¿À∆∆

˙Lc˜Ó ,‰˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈc ,daÚ k‰Â לפי – ¿À«À»»¿»»«»ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿À∆∆
מקנה הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  אדם שאין לפי שנולדה, לאחר ולקדשה לחזור הוא צריך

א  ולא לעולם, בא שלא עליה דבר להחמיר אלא קיימין" "דבריו מרו
לאחרים תינשא למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).שלא בפירושו בפירושו בפירושו בפירושו  תורה"((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם ב"משנה ברם,

טוטוטוטו)))) זזזז,,,, אישותאישותאישותאישות ודאי((((הל הל הל הל '''' מקודשת היא הרי הרמב"ם שלדעת ((((עיין עיין עיין עיין משמע,

שםשםשםשם),),),), כליו כליו כליו כליו  ולפי נושאינושאינושאינושאי במשנתנו, הזו הפיסקה כל את גורסים שאין ויש
כלל, מקודשת שאינה משנתנו של התנא סובר עוברה הוכר אפילו זה
שאם  אמרו, שבגמרא אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין לפי
זו  הלכה נאמרה ולא מקודשת, היא הרי עוברה, והוכר מעוברת היא

לעולם. בא שלא דבר מקנה שאדם הסובר לדעת אלא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰,זו בפרוטה –˙Ó ÏÚ »≈»ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
ÔBËÏMÏ CÈÏÚ a„‡L,השלטון אצל לטובתך שאשתדל –‰NÚ‡Â ∆¬«≈»«ƒ«ƒ¿¿∆¡∆

ÏÚBÙk CnÚ;כפועל יום מלאכת לך שאעשה מנת על או –ac ƒ»¿≈ƒ∆
˙Lc˜Ó ,ÏÚBÙk dnÚ ‰NÚÂ ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ קיים שהרי – »∆»«ƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿À∆∆

Â‡Ïתנאו; Ì‡Â עמה עשה שלא או לשלטון עליה דבר שלא – ¿ƒ»
Lc˜Ó˙כפועל, dÈ‡,להשמיענו באה שהמשנה מבואר, בגמרא – ≈»¿À∆∆

אינה  כפועל עמה עשה או לשלטון עליה ודבר תנאו קיים אם שאף
פרוטה, לה נתן לא אם אבל פרוטה; לה נתן כן אם אלא מקודשת
או  לשלטון עליך שאדבר בשכר לי מקודשת את הרי לה: אמר אלא
משנתנו  של התנא שלדעת מקודשת, אינה כפועל, עמך שאעשה בשכר
זוכה  עבודתו בגמר שלא כלומר סוף", ועד מתחילה לשכירות "ישנה
לו  ומצטרפת הולכת סיומה ועד עבודתו מהתחלת אלא בשכרו הפועל

כ  אלא השכר אין העבודה שבגמר ומכאן (חוב),שכירותו, מילווה
סוף  בבאור – א ב, לעיל (עיין מקודשת אינה במילווה והמקדש

‡a‡המשנה). ‰ˆiL ˙Ó ÏÚ,כאן שהכוונה מבואר, בגמרא – «¿»∆ƒ¿∆«»
כגון  למחאתו, זמן וקבע אבא, ימחה שלא מנת על אשה שקידש
שלושים  תוך אבי ימחה שלא מנת על לי מקודשת את "הרי שאמר:

‰‡יום", ‰ˆ,מיחה ולא יום שלושים שעברו – ˙Lc˜Ó »»»»¿À∆∆
תנאו; כפי –Â‡Ï Ì‡Â,יום שלושים תוך אביו שמיחה היינו –dÈ‡ ¿ƒ»≈»

˙Lc˜Ó;נתקיים לא שתנאו לפי –‡‰ ˙Ó,יום שלושים  בתוך – ¿À∆∆≈»»
˙Lc˜Ó BÊ È‰;האב מחאת חשש נסתלק –Ôa‰ ˙Ó כלומר – ¬≈¿À∆∆≈«≈

יום, שלושים בתוך מת אותה שקידש ÓBÏזה ‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ∆»»«
‰ˆB BÈ‡L קידושין יהיו שלא כדי שימחה, כלומר בקידושין, – ∆≈∆

לייבום. זקוקה תהא ולא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

(משנה  ולהלן עדיין; בגרה שלא זמן כל בתו, את מקדש שהאב למדנו, ב פרק בתחילת
מזה  חוץ אדם לכל ולאוסרה בתו, את שקידש לומר האב שנאמן המשנה, מלמדת ח)

קידשה. למי יודע ואינו בתו את שקידש שאומר במי דנה משנתנו לו. שנתקדשה

Èza ˙‡ ÈzLc˜ שעדיין בתי של קידושיה כסף קיבלתי – ƒ«¿ƒ∆ƒƒ
בגרה, ˜ÈzLc‰לא ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â,אדם לכל אסורה ונמצאת – ¿≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»

‰ÈzLc˜ È‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡e ידי על שקדשתיה הוא אני – »∆»¿»«¬ƒƒ«¿ƒ»
כדי ÔÓ‡אביה, גט ליתן שנאמן בלבד זו שלא מבואר, בגמרא – ∆¡»

אף  הוא נאמן אלא לו, ולא חוטא אדם אין שהרי אדם, לכל להתירה
כי  שקידשה, האב בפני לומר מעז היה לא קידשה לא שאילו לכנסה,

שיכחישנו ירא בבבב).).).).היה סגסגסגסג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי ˜ÈzLc‰,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  È‡ :Ó‡ ‰Ê∆»«¬ƒƒ«¿ƒ»
‰ÈzLc˜ È‡ :Ó‡ ‰ÊÂ אחד וכל כאחד, שניים שבאו כלומר – ¿∆»«¬ƒƒ«¿ƒ»

קידשה, שהוא אומר Ëbמהם ÌÈ˙B Ì‰ÈL נותן מהם אחד כל – ¿≈∆¿ƒ≈
שניהם  שמא חוששים ואין אדם; לכל מותרת והיא מספק, גט לה
משקר, אינו מהם שאחד אומרים, אלא נתקדשה, ולאחר משקרים,

שניהם. של בגט אותה מתירים Ëb,ולפיכך Ô˙B „Á‡ ,eˆ Ì‡Â¿ƒ»∆»≈≈
ÒBk „Á‡Â השני יכול גט לה נתן מהם שאחד שלאחר כלומר – ¿∆»≈

אותה. ולישא לקדשה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לומר  האב שנאמן להשמיענו באה זו שמשנה הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר
ובגמרא  לו. שקידשה מזה חוץ אדם לכל ולאוסרה עדיין, בגרה שלא בתו את שקידש
נתתי  בתי את הזקנים, אל הנערה אבי "ואמר טז): כב, (דברים הכתוב מן זה למדים

כשאמר – לאשה" הזה נתנה,לאיש למי יודעים אנו שאין הכל, על אסרה
לזהוכשאמר התירה   לומר נאמן שאינו ללמד, באה משנתנו

שבגרה, לאחר אבל בגרה, שלא זמן כל היינו נערה, או קטנה כשהיא אלא שקידשה
שאף  ללמד, המשנה באה כן שבגרה. קודם שקידשה לומר נאמן האב אינו שנאמן בזמן

הכהונה. מן ולפסלה שבויה שהיתה לומר נאמן אינו בתו קידושי בענין

,Èza ˙‡ ÈzLc˜:האומר È‰Lk‡או ‰ÈzL‚Â ‰ÈzLc˜ ƒ«¿ƒ∆ƒƒƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ
‰pË˜,קטנה כשהיתה גיטה את קיבלתי ואף בתי את קדשתי –È‰Â ¿«»«¬≈

‰pË˜ ‡È‰;קטנה היא עדיין כך, שאומר בשעה ועכשיו, כלומר – ƒ¿«»
עדיין  בגרה שלא זמן כל לנערה, הדין הוא אלא קטנה, דווקא ולאו

מרשותו, יצאה נאמן ÔÓ‡ולא בתי" את "קדשתי אומר כשהוא – ∆¡»
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לעיל, הטעם שבארנו כמו לו, שקידשה מזה חוץ אדם, לכל לאסרה
ולפסלה  מקידושיה להתירה הוא נאמן וגרשתיה", "קדשתיה וכשאומר

עדיין. בגרה שלא זמן כל בתו על בזה נאמן שהאב לכהונה,
‰ÏB„b ‡È‰ È‰Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk ‰ÈzL‚Â ‰ÈzLc˜– ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿«»«¬≈ƒ¿»

אומר  שהוא אלא האב, מרשות יצאה שכבר בוגרת, כבר היא ועכשיו
ברשותו, שהיתה בזמן וגירשה ÔÓ‡שקידשה BÈ‡;לכהונה לפסלה – ≈∆¡»

אדם  לכל לאסרה נאמן שאינו "קדשתיה", רק כשאומר שכן וכל
ישראלישראלישראלישראל").").")."). אמר:("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  È˙È„Ùe‰ואם ˙ÈaL הגויים לבין נשבתה – ƒ¿≈¿ƒƒ»

זונה, מספק לכהונה לפוסלה בא והריהו מידם, אותה ≈ÔÈaופדיתי
ÔÓ‡ BÈ‡ ,‰ÏB„b ‡È‰L ÔÈa ‰pË˜ ‡È‰L כשהיא אפילו – ∆ƒ¿«»≈∆ƒ¿»≈∆¡»

על  לאב תורה האמינה שלא לכהונה, לפוסלה בזה נאמן אינו קטנה
שבויה. בענין לא אבל נישואין בענין אלא נערה או קטנה כשהיא בתו

ÌÈa ÈÏ LÈ :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Ó‡L ÈÓ זקוקה אשתי ואין – ƒ∆»«¿»«ƒ»∆ƒ»ƒ
לומר ÔÓ‡לייבום, נאמן הוא הרי אחים, לו שיש שמענו ואפילו – ∆¡»

את  עוקר ואינו הואיל החליצה, ומן הייבום מן ולפוטרה בנים לו שיש
אחר. מצד להתירה בא אלא החזקה      

       ÌÈÁ‡ ÈÏ LÈ∆ƒ«ƒ
לייבום, להם זקוקה ואשתי –ÔÓ‡ BÈ‡.היתר מחזקת להוציאה – ≈∆¡»

Ì˙Ò Bza ˙‡ Lc˜Ó‰ קידושין כסף וקיבל בנות כמה לו שיש מי – «¿«≈∆ƒ¿»
מתכוון, הוא בת לאיזו אמר ולא מהן אחת ‰B‚Ba˙בשביל ÔÈ‡≈«¿

ÏÏÎa בגמרא לקדשן. אביהן ברשות שאינן לפי קידושין, ספק – ƒ¿»
מקום  מכל קידושיה, לקבל שליח הבוגרת בתו עשאתו שאפילו מבואר,
עדיין  בגרו שלא מבנותיו אחת בשביל קידושין שקיבל אומרים אנו
ועושה  עליו המוטלת מצוה מניח אדם שאין הבוגרת, בשביל ולא
בכלל  כולן והנערות הקטנות בנותיו ברם, עליו. מוטלת שאינה מצוה
(כמו  הן קידושין לביאה נמסרו שלא שקידושין הן, קידושין ספק

מספק. גט וצריכות ז), ב, לעיל שבארנו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈL È˙MÓ ˙B Èzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ אשה כל לו שילדה – ƒ∆∆¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
מות  לאחר השנייה אשתו את שנשא וכגון בנות, כמה היינו בנות, כת

הראשונה גדולות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אשתו הראשונה מאשתו הבנות שכל ונמצא
השנייה, אשתו האב:Ó‡Âמבנות –‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ ÈzLc˜– ¿»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ«¿»
אני למקדש: הגדולה,שאמרתי בתי בשביל הקידושין כסף את מקבל

˙BÏB„baL ‰ÏB„b Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â התכוונתי אם זוכר אינני – ¿≈ƒ≈«ƒ¿»∆«¿

הראשונה, שבכת הגדולה BpËwaL˙לבתי ‰ÏB„b B‡ שהתכוונתי או – ¿»∆«¿«
השנייה, שבכת הגדולה BÏB„baL˙לבת ‰pË˜ B‡ שהתכוונתי או – ¿«»∆«¿

הראשונה, שבכת BpËwaL˙לקטנה ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰ÏB„b ‡È‰L– ∆ƒ¿»ƒ«¿»∆«¿«
השנייה, שבכת הגדולה הבת מן היא גדולה ‡BeÒ˙שכן Ôlk– À»¬

גט, בלא לאחרים BpËwaL˙להינשא ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ היינו – ƒ«¿«»∆«¿«
ממנה; הקטנה לגבי גדולה קרויה אחת שכל שבכולן, ≈¿Ècƒהקטנה

È‡Ó Èa כלומר לספיקא", נפשיה אינש "מחית מאיר: רבי שסובר – «ƒ≈ƒ
את  מקדש שהוא האב וכשאמר בספק, עצמו להכניס אדם של דרכו
הלכך  "גדולה", לקראה שאפשר אחת לכל שנתכוון אפשר הגדולה,
שמדובר  מבואר, בגמרא שבקטנות. הקטנה מן חוץ מספק, אסורות כולן
שאילו  וצעירה, בכירה  בלבד, בנות שתי אלא השנייה בכת כשאין כאן
נקראת  בת שאין מותרת, היא אף היתה השנייה בכת אמצעית היתה

אחת כת כל לגבי גדולה היא כן  אם אלא יום יום יום יום גדולה """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

BÏB„baL˙טוב טוב טוב טוב ").").")."). ‰ÏB„b‰ ÔÓ ıeÁ ,˙BzÓ Ôlk :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈À»À»ƒ«¿»∆«¿
של  דרכו אין לספיקא", נפשיה אינש מחית "לא יוסי: רבי שסובר –
לאותה  בודאי נתכוון "הגדולה" וכשאמר בספק, עצמו להכניס אדם
אם  וכן שבגדולות. הגדולה והיא ספק, כל עליה שאין הגדולה, הבת

האב: ˜pË‰אמר Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‰pËw‰ Èza ˙‡ ÈzLcƒ̃«¿ƒ∆ƒƒ«¿«»¿≈ƒ≈«ƒ¿«»
˙BpËwaL,שבכולן הקטנה היינו –˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ הקטנה – ∆«¿«¿«»∆«¿

הראשונה, ‰BpËw˙שבכת ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ,˙BpËwaL ‰ÏB„b B‡¿»∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«
˙BÏB„baL הבנות מכל קטנה שהיא השנייה שבכת הגדולה היינו – ∆«¿

הראשונה, ‡BeÒ˙שבכת Ôlk,גט בלא לאחרים להינשא –ıeÁ À»¬
˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰ ÔÓ,שבכולן הגדולה –È‡Ó Èa Èc– ƒ«¿»∆«¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
לעיל. טעמו שבארנו ÔÓכמו ıeÁ ˙BzÓ Ôlk :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈À»À»ƒ

˙BpËwaL ‰pËw‰ שהיא הבת לאותה אלא האב נתכוון שלא – «¿«»∆«¿«
שבארנו  כמו שבקטנות, הקטנה והיא ספק, כל ללא "קטנה" קרויה
שמשנתנו  מבואר, בגמרא הגדולה. בענין לעיל יוסי רבי של טעמו
בתי  את ב"קדשתי גם יוסי ורבי מאיר רבי מחלוקת להשמיע צריכה
לקרוא  לאדם לו נאה שכן הקטנה", בתי את ב"קדשתי וגם הגדולה"
דעתו  להשמיענו הרישא באה הלכך ממנה, קטנה כשיש "גדולה" לבתו
רבי  סובר הגדולה" בתי את "קדשתי באומר שאפילו יוסי, רבי של
להשמיענו  באה והסיפא שבגדולות; לגדולה אלא כאן נתכוון שלא יוסי,
לא  הקטנה" בתי את "קדשתי באומר שאפילו מאיר, רבי של דעתו
שיש  בת לכל שנתכוון אפשר אלא שבקטנות לקטנה דווקא נתכוון

ממנה. גדולה
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י ה נ ש מ ר ו א ב

CÈzLc˜ :‰M‡Ï ÓB‡‰ למדינת להם והלכו עדים, שני בפני – »≈»ƒ»ƒ«¿ƒ
˜ÈzLcהים, ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â,דבריו את מכחישה שהיא היינו – ¿ƒ∆∆ƒ«¿«ƒ

‰È˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ שהרי בהן, וכיוצא אמה או אחותה כגון – »ƒ¿∆»
אותן אסר שקידשה,הוא באמרו עצמו ÂÈB˜aעל ˙zÓ ‡È‰Â– ¿ƒÀ∆∆ƒ¿»

מכחישתו. היא שהרי אביו, או אחיו ˜ÈzLc,כגון :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆ƒ«¿«ƒ
‰È˙BB˜a zÓ ‡e‰ ,CÈzLc˜ ‡G :ÓB‡ ‡e‰Â אינו שהרי – ¿≈ƒ«¿ƒÀ»ƒ¿∆»

אוסרת  היתה לא נכונים דבריה שאלמלא אומרים, ואין לדבריה; מודה
פי  על בקרובותיה אותו לאסור גם שיש ומכאן העולם, לכל עצמה

בקרובותיה, מותר הריהו אותה, מכחיש והוא הואיל אלא È‰Â¿ƒ‡דבריה,
ÂÈB˜a ‰eÒ‡ היא הרי גרשה, שלא זמן וכל שיגרשנה; לאחר – ¬»ƒ¿»

עדים ממאה יותר עצמו על נאמן אדם שכן העולם, לכל ((((גמראגמראגמראגמראאסורה

א א א א ).).).). יביביביב,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  zLc˜ ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿»
‰ÏB„b ˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ ,Èza ‡l‡ האם בקרובות היינו – ∆»ƒƒ»ƒ¿¿»

),(לאם ÂÈB˜aכינוי ˙zÓ ‰ÏB„‚e;לעיל שבארנו כמו – ¿»À∆∆ƒ¿»
‰pË˜ ˙BB˜a zÓ ‡e‰ אחותה כגון הבת, בקרובות היינו – À»ƒ¿¿«»

) אביה לבת),שמצד ÂÈB˜aכינוי ˙zÓ ‰pË˜e משנתנו – ¿«»À∆∆ƒ¿»
התורה  מן בתו על נאמן שהאב מאחר אומרים, שאין להשמיע, באה
בתה  על נאמנת האם אין אלא מדרבנן, בתה על נאמנת האם תהא

דבריה. פי על בקרוביו נאסרת אינה ולפיכך כלל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  ונישנה הואיל אלא חידוש, כל בה ואין הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

באומר: לדון משנתנו מוסיפה בתי", אלא קדשת "לא אומרת: והיא "קידשתיך", הקודמת

קידשת  "לא אומרת: והיא בתך", את אותי"."קידשתי אלא

 Cza ˙‡ ÈzLc˜ אותך עשתה גדולה בתך כלומר – ƒ«¿ƒ∆ƒ≈
ידך על וקידשתיה בשבילה, קידושין כסף ממני לקבל ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותשליח

ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; ‡l‡יוםיוםיוםיום zLc˜ ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆ƒ«¿»∆»
È˙B‡,ממך שקיבלתי הקידושין בכסף –‰pË˜ ˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ ƒ»ƒ¿¿«»

שקידשה, אומר הוא שהרי הבת, בקרובות היינו –˙zÓ ‰pË˜e¿«»À∆∆
ÂÈB˜a;בקרוביו מותרת והבת –‰ÏB„b ˙BB˜a zÓ ‡e‰– ƒ¿»À»ƒ¿¿»

האם, בקרובות ÂÈB˜aהיינו ‰eÒ‡ ‰ÏB„‚e אסורה והאם – ¿»¬»ƒ¿»

שהאשה  כל אמרו: בגמרא הקודמת. במשנה שבארנו כמו בקרוביו,
גט, לה לתת אותו כופין אין אותה, מכחיש והוא "קדשתני" אומרת
מבקשים  מקום ומכל בקרובותיה; להאסר לי  נוח לא לומר; הוא שיכול
ממנו, שביקשו לאחר שגירשה וכל להתירה, כדי גט לה שיתן ממנו
לתת  אותו כופין גט, לה נתן מעצמו אם אבל כתובה. לה נותן אינו

שקידשה. דעתו גילה שהרי כתובה, לה

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

כשרים  מנישואין הבא שהוולד ללמדנו, באה והיא הולד, של יחוסו בענין עוסקת משנתנו
ויש  הפגום, אחר הולך שהוא יש אסורה, מביאה הבא הולד ואילו האב, אחר הולך

האשה. אחר הולך שהוא ויש ממזר, שהוא

ÔÈLec˜ LiL ÌB˜Ó Ïk,באשה תופסים שקידושין –‰Ú ÔÈ‡Â »»∆≈ƒƒ¿≈¬≈»
בנישואיהם, –Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰שנאמר אביו, אחר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – «»»≈«««»»

אבותם";א א א א ):):):): לבית ואין BÊÈ‡Â"למשפחותם קידושין בה שיש – ¿≈
ÈÂÏÏe,עבירה? ,Ô‰ÎÏ e‡OpL ˙ÈÏ‡NÈÂ ,‰iÂÏ ,˙‰k BÊ…∆∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¿…≈¿≈ƒ

Ï‡NÈÏe,לישראל כהן ובת כהן, הולד לכהן, הנישאת ישראל שבת – ¿ƒ¿»≈
כולם . וכן ישראל, ˜ÔÈLecהולד LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ שקידושין – ¿»»∆≈ƒƒ

בה, Ú‰תופסים LÈÂ,בנישואיהם –Ìe‚t‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ ¿≈¬≈»«»»≈«««»
שבשניהם; הפגום אחר היינו –,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ BÊ ?BÊÈ‡Â¿≈«¿»»¿…≈»

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Leb,לכהונה ופסול חלל שהוולד – ¿»«¬»¿…≈∆¿
טו טו טו טו ):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, זרעו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יחלל Ï‡NÈÏ,"ולא ‰È˙e ˙ÊÓÓ«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔÈ˙Ïe ÊÓÓÏ Ï‡NÈ ˙a בממזר שכן נתין, או ממזר  שהוולד – «ƒ¿»≈¿«¿≈¿»ƒ
גגגג):):):):נאמר כגכגכגכג,,,, יבוא ((((דברים דברים דברים דברים  לא עשירי דור גם ה', בקהל ממזר יבוא "לא
חייבי לו". שכן בנישואיהם, עבירה יש אלו כל מממזר. נלמד

קידושין  משנתנו של התנא שלדעת קידושין, בהם יש אבל הם, לאוין
) לאוין בחייבי תופסים .(א ד, להלן ÔÈ‡Lמבואר ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈

ÔÈLec˜ ÂÈÏÚ dÏ תופסים קידושיו אין אותה, מקדש הוא שאם – »»»ƒƒ
˜ÔÈLecבה, ÌÈÁ‡ ÏÚ dÏ LÈ Ï‡ פסולה היא שאין כלומר – ¬»∆»«¬≈ƒƒƒ

המקדשים  אחרים ואילו למקדש, משפחה קרבת מצד אלא עצמה מצד
כגו  בה, תופסים קידושיהם לקמן,אותה, כמבואר בה, וכיוצא אחותו ן

‰BzaL ˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ ‰Ê ?‰ÊÈ‡Â ;ÊÓÓ „Ïe‰«»»«¿≈¿≈∆∆«»«««ƒ»»¬»∆«»
אחריֿמות בפרשת המפורטות וווו----כ כ כ כ ),),),),– יחיחיחיח,,,, ובמסכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הנידה. מן חוץ

אאאא))))יבמות שנאמר((((מט מט מט מט ,,,, ממה זה א א א א ):):):):למדים כג כג כג כג ,,,, איש ((((דבריםדבריםדבריםדברים יקח "לא
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י ה נ ש מ ר ו א ב

CÈzLc˜ :‰M‡Ï ÓB‡‰ למדינת להם והלכו עדים, שני בפני – »≈»ƒ»ƒ«¿ƒ
˜ÈzLcהים, ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â,דבריו את מכחישה שהיא היינו – ¿ƒ∆∆ƒ«¿«ƒ

‰È˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ שהרי בהן, וכיוצא אמה או אחותה כגון – »ƒ¿∆»
אותן אסר שקידשה,הוא באמרו עצמו ÂÈB˜aעל ˙zÓ ‡È‰Â– ¿ƒÀ∆∆ƒ¿»

מכחישתו. היא שהרי אביו, או אחיו ˜ÈzLc,כגון :˙ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆ƒ«¿«ƒ
‰È˙BB˜a zÓ ‡e‰ ,CÈzLc˜ ‡G :ÓB‡ ‡e‰Â אינו שהרי – ¿≈ƒ«¿ƒÀ»ƒ¿∆»

אוסרת  היתה לא נכונים דבריה שאלמלא אומרים, ואין לדבריה; מודה
פי  על בקרובותיה אותו לאסור גם שיש ומכאן העולם, לכל עצמה

בקרובותיה, מותר הריהו אותה, מכחיש והוא הואיל אלא È‰Â¿ƒ‡דבריה,
ÂÈB˜a ‰eÒ‡ היא הרי גרשה, שלא זמן וכל שיגרשנה; לאחר – ¬»ƒ¿»

עדים ממאה יותר עצמו על נאמן אדם שכן העולם, לכל ((((גמראגמראגמראגמראאסורה

א א א א ).).).). יביביביב,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  zLc˜ ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿»
‰ÏB„b ˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ ,Èza ‡l‡ האם בקרובות היינו – ∆»ƒƒ»ƒ¿¿»

),(לאם ÂÈB˜aכינוי ˙zÓ ‰ÏB„‚e;לעיל שבארנו כמו – ¿»À∆∆ƒ¿»
‰pË˜ ˙BB˜a zÓ ‡e‰ אחותה כגון הבת, בקרובות היינו – À»ƒ¿¿«»

) אביה לבת),שמצד ÂÈB˜aכינוי ˙zÓ ‰pË˜e משנתנו – ¿«»À∆∆ƒ¿»
התורה  מן בתו על נאמן שהאב מאחר אומרים, שאין להשמיע, באה
בתה  על נאמנת האם אין אלא מדרבנן, בתה על נאמנת האם תהא

דבריה. פי על בקרוביו נאסרת אינה ולפיכך כלל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  ונישנה הואיל אלא חידוש, כל בה ואין הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

באומר: לדון משנתנו מוסיפה בתי", אלא קדשת "לא אומרת: והיא "קידשתיך", הקודמת

קידשת  "לא אומרת: והיא בתך", את אותי"."קידשתי אלא

 Cza ˙‡ ÈzLc˜ אותך עשתה גדולה בתך כלומר – ƒ«¿ƒ∆ƒ≈
ידך על וקידשתיה בשבילה, קידושין כסף ממני לקבל ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספותשליח

ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; ‡l‡יוםיוםיוםיום zLc˜ ‡G :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆ƒ«¿»∆»
È˙B‡,ממך שקיבלתי הקידושין בכסף –‰pË˜ ˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰ ƒ»ƒ¿¿«»

שקידשה, אומר הוא שהרי הבת, בקרובות היינו –˙zÓ ‰pË˜e¿«»À∆∆
ÂÈB˜a;בקרוביו מותרת והבת –‰ÏB„b ˙BB˜a zÓ ‡e‰– ƒ¿»À»ƒ¿¿»

האם, בקרובות ÂÈB˜aהיינו ‰eÒ‡ ‰ÏB„‚e אסורה והאם – ¿»¬»ƒ¿»

שהאשה  כל אמרו: בגמרא הקודמת. במשנה שבארנו כמו בקרוביו,
גט, לה לתת אותו כופין אין אותה, מכחיש והוא "קדשתני" אומרת
מבקשים  מקום ומכל בקרובותיה; להאסר לי  נוח לא לומר; הוא שיכול
ממנו, שביקשו לאחר שגירשה וכל להתירה, כדי גט לה שיתן ממנו
לתת  אותו כופין גט, לה נתן מעצמו אם אבל כתובה. לה נותן אינו

שקידשה. דעתו גילה שהרי כתובה, לה

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

כשרים  מנישואין הבא שהוולד ללמדנו, באה והיא הולד, של יחוסו בענין עוסקת משנתנו
ויש  הפגום, אחר הולך שהוא יש אסורה, מביאה הבא הולד ואילו האב, אחר הולך

האשה. אחר הולך שהוא ויש ממזר, שהוא

ÔÈLec˜ LiL ÌB˜Ó Ïk,באשה תופסים שקידושין –‰Ú ÔÈ‡Â »»∆≈ƒƒ¿≈¬≈»
בנישואיהם, –Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰שנאמר אביו, אחר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – «»»≈«««»»

אבותם";א א א א ):):):): לבית ואין BÊÈ‡Â"למשפחותם קידושין בה שיש – ¿≈
ÈÂÏÏe,עבירה? ,Ô‰ÎÏ e‡OpL ˙ÈÏ‡NÈÂ ,‰iÂÏ ,˙‰k BÊ…∆∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¿…≈¿≈ƒ

Ï‡NÈÏe,לישראל כהן ובת כהן, הולד לכהן, הנישאת ישראל שבת – ¿ƒ¿»≈
כולם . וכן ישראל, ˜ÔÈLecהולד LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ שקידושין – ¿»»∆≈ƒƒ

בה, Ú‰תופסים LÈÂ,בנישואיהם –Ìe‚t‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ ¿≈¬≈»«»»≈«««»
שבשניהם; הפגום אחר היינו –,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ BÊ ?BÊÈ‡Â¿≈«¿»»¿…≈»

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Leb,לכהונה ופסול חלל שהוולד – ¿»«¬»¿…≈∆¿
טו טו טו טו ):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, זרעו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יחלל Ï‡NÈÏ,"ולא ‰È˙e ˙ÊÓÓ«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔÈ˙Ïe ÊÓÓÏ Ï‡NÈ ˙a בממזר שכן נתין, או ממזר  שהוולד – «ƒ¿»≈¿«¿≈¿»ƒ
גגגג):):):):נאמר כגכגכגכג,,,, יבוא ((((דברים דברים דברים דברים  לא עשירי דור גם ה', בקהל ממזר יבוא "לא
חייבי לו". שכן בנישואיהם, עבירה יש אלו כל מממזר. נלמד

קידושין  משנתנו של התנא שלדעת קידושין, בהם יש אבל הם, לאוין
) לאוין בחייבי תופסים .(א ד, להלן ÔÈ‡Lמבואר ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈

ÔÈLec˜ ÂÈÏÚ dÏ תופסים קידושיו אין אותה, מקדש הוא שאם – »»»ƒƒ
˜ÔÈLecבה, ÌÈÁ‡ ÏÚ dÏ LÈ Ï‡ פסולה היא שאין כלומר – ¬»∆»«¬≈ƒƒƒ

המקדשים  אחרים ואילו למקדש, משפחה קרבת מצד אלא עצמה מצד
כגו  בה, תופסים קידושיהם לקמן,אותה, כמבואר בה, וכיוצא אחותו ן

‰BzaL ˙BÈÚ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ ‰Ê ?‰ÊÈ‡Â ;ÊÓÓ „Ïe‰«»»«¿≈¿≈∆∆«»«««ƒ»»¬»∆«»
אחריֿמות בפרשת המפורטות וווו----כ כ כ כ ),),),),– יחיחיחיח,,,, ובמסכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הנידה. מן חוץ

אאאא))))יבמות שנאמר((((מט מט מט מט ,,,, ממה זה א א א א ):):):):למדים כג כג כג כג ,,,, איש ((((דבריםדבריםדבריםדברים יקח "לא
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אביו, של יבם בשומרת הזה הכתוב את ומפרשים אביו", אשת את
כרת עליה שחייב אביו, אחי אשת כ כ כ כ ),),),),שהיא ככככ,,,, יד יד יד יד ;;;; יחיחיחיח,,,, וסמוך ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נאמר גגגג):):):):לו כגכגכגכג,,,, על ((((דבריםדבריםדבריםדברים שהבא מלמד ה'", בקהל ממזר יבוא "לא
שאין  ז), (ב , לעיל בארנו וכבר ממזר. הולד כריתות, מחייבי אחת

שנאמר כריתות, בחייבי תופסים יחיחיחיח):):):):קידושין יחיחיחיח,,,, אל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ואשה
חכמים: ודרשו תקח" לא אחותה .ליקוחין בה לך יהא לא –

ÔÈLec˜ ÌÈÁ‡ ÏÚ ‡GÂ ÂÈÏÚ ‡G dÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ כלומר – ¿»ƒ∆≈»»»¿«¬≈ƒƒƒ
כלל, בה תופסים קידושין d˙BÓkשאין  „Ïe‰,כאמו –‰Ê ?‰ÊÈ‡Â «»»¿»¿≈∆∆

‰ÁÙL „ÏÂשנאמר כמו עבד, הוא כנענית שפחה שולד ((((שמותשמותשמותשמות– ¿«ƒ¿»
ד ד ד ד ):):):): לאדוניה";כא כא כא כא ,,,, תהיה וילדיה הוא ÈÎÂ˙"האשה נכרית שולד – ¿»¿ƒ

שנאמר ד ד ד ד ):):):):גוי, זזזז,,,, תתן ((((דברים דברים דברים דברים  אם כלומר מאחרי", בנך את יסיר "כי
מאחרי, בתך לו תלד אשר בנך את יסיר הוא הנכרי, של לבנו בתך

ומכאן:           
 שכתוב מה על נאמר ((((שםשםשםשם):):):):שהרי לא לבנך", תקח לא "ובתו

בהן? תופסים קידושין שאין ומניין מאחרי". בנך את תסיר "כי
שנאמר ה ה ה ה ):):):):– כב כב כב כב ,,,, ודרשו:((((בראשית בראשית בראשית בראשית  החמור", עם פה לכם "שבו

לחמור; הדומה שנאמרעם גגגג):):):):– זזזז,,,, תתחתן((((דבריםדבריםדבריםדברים –"ולא בם"
חיתון תורת בם לך תהא בבבב).).).).לא סח סח סח סח ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי פי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  על ואף

משאר  לנכרית הדין הוא מקום מכל אומות, בשבע נאמר זה שפסול
תואר  יפת בפרשת שנאמר ממה (בגמרא) זה למדים שכן האומות,

יגיגיגיג):):):): כא כא כא כא ,,,, "((((דברים דברים דברים דברים      ,"לאשה לך והיתה ובעלתה, אליה תבוא
לענין וכן קידושין. בה תפסו לא שמתחילה מכלל  למדים

שנאמר טו טו טו טו ):):):):ממה שםשםשםשם,,,, –((((שםשםשםשם לו" וילדו נשים ... שתי לאיש תהיין "כי
בו שקוראים מקום כל     בו קוראים

 בו קוראים שאין וכל אחריו, הולכים שהוולדות 
בו קוראים אין בה), תופסים קידושין (שאין 

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

ישראל, בקהל לבוא לו ואסור ממזר, – ממזר שולד הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר

ממזרים. יהיו שלא בניו את לטהר לממזר תקנה שיש במשנתנו, ללמד טרפון רבי בא

‰hÏ ÌÈÊÓÓ ÔÈÏBÎÈ :ÓB‡ ÔBÙË Èa שלא זרעם, מפסול – «ƒ«¿≈¿ƒ«¿≈ƒƒ«≈
ממזרים. בניהם להיטהר?Èkˆ„יהיו הם יכולים –‡NpL ÊÓÓ ≈««¿≈∆»»

‰ÁÙL,כנענית –„Ú „Ïe‰ הרי השפחה מן לו שנולד הולד – ƒ¿»«»»∆∆
כמותה; שוולדה הקודמת, במשנה ששנינו כמו עבד, –BÁLהוא ƒ¿¿

אדוניו, שהוא ÔÈÁאביו, Ôa Ôa‰ ‡ˆÓ ישראל הוא והרי גמור.– ƒ¿»«≈∆…ƒ
הגמרא מסקנת א א א א ),),),),לפי סט סט סט סט ,,,, לכתחילה ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שאף היא, טרפון רבי דעת

בשפחה  מותר ממזר שכן ולישאנה, כנענית שפחה לקנות ממזר יכול
טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין משחררו,((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; הוא הרי עבד, והולד והואיל

ישראל. בקהל לבוא לו ומותר חורין, בן בנו ‡ÊÚÈÏונמצא Èa«ƒ¡ƒ∆∆
ÊÓÓ „Ú ‰Ê È‰ :ÓB‡,עבד הוא הרי כמותה, והולד הואיל – ≈¬≈∆∆∆«¿≈

לעולם. נפקע אינו ממזרות שפסול ממזר, גם הוא אבל 
 שהוולד מודה טרפון רבי אף ממזרת, שנשא כנעני בעבד ברם,

האם. אחר אלא העבד אביו אחר מתייחס הולד שאין לפי ממזר,

א ה נ ש מ ר ו א ב

ענין  לבאר פרקנו מוסיף הולדות יחוסי בענין הקודמות המשניות בשתי ששנינו לאחר
ונישואיהם. היוחסין

ÔÈÒÁÈ ‰NÚ,ידועים שייחוסיהן משפחות סוגי עשרה –ÏaÓ eÏÚ ¬»»…»ƒ»ƒ»∆
ישראל  לארץ מבבל עזרא שכשעלה מבואר, בגמרא הסופר. עזרא עם –
שיתעסק  מי בבבל נשאר שלא עד הדור, חכמי כל את משם עמו הביא
בכשרים, פסולים שם יתערבו שמא חשש ומתוך יוחסיהם, בבדיקת
ישראל  בארץ שכן עמו, והעלן הפסולות המשפחות כל את מהם הפריש
חשש  היה ולא היוחסין, בענייני בודקים הדור וחכמי הסנהדרין היו

לתקלה.     È‰k,כהנים –ÈiÂÏ– «¬≈¿ƒ≈
ש  י), (ט, סוטה במסכת שהבאנו ומה הלויים לויים; את קנס עזרא

עד  לעלות, מעצמם נתעוררו שלא מפני היינו עמו, עלו שלא מפני
אחריהם לשלוח צריך אחר אחר אחר אחר ;;;;שהיה טעם טעם טעם טעם  לכךלכךלכךלכך שנותניםשנותניםשנותניםשנותנים ותוספותותוספותותוספותותוספות רשרשרשרש""""יייי ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ישראלים,ÈÏ‡NÈועייןועייןועייןועיין –ÈÏÏÁ היינו חללים, – ƒ¿¿≈≈¬»≈
או  גדול לכהן מאלמנה כגון לכהונה, הפסולות מנשים שנולדו כהנים

הדיוט, לכהן גרים,Èbמגרושה –ÈeÁÂ,משוחררים ועבדים – ≈≈«¬≈
ÊÓÓÈ,בהן תופסים קידושין שאין מעריות שנולדו היינו ממזרים, – «¿≈≈

יב), (ג, לעיל ששנינו שנתגיירו ÈÈ˙כמו הגבעונים מן נתינים, – ¿ƒ≈
הכתוב שם על "נתינים" ונקראים יהושע, כזכזכזכז):):):):בימי טטטט,,,, "((((יהושעיהושעיהושעיהושע    

יהושע  עליהם וגזר מים", ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע
בהם  להתחתן שאסור כלומר ישראל, בקהל יבואו שלא דוד, כך ואחר

א א א א ),),),), עט עט עט עט ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ÈÙeÒ‡Â((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,È˜e˙L להלן כמבואר ממזרים, ספק – ¿≈«¬≈
ב). Êa‰(משנה ‰Ê ‡Ï ÌÈzÓ ,ÈÏ‡NÈÂ ,ÈiÂÏ ,È‰k כהנים – «¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈À»ƒ»…∆»∆

בזה. זה להתחתן מותרים וישראלים ÈÏÏÁ,לויים ,ÈÏ‡NÈ ,ÈiÂÏ¿ƒ≈ƒ¿¿≈≈¬»≈
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‰Êa ‰Ê ‡Ï ÌÈzÓ ,ÈeÁÂ ,Èb,חללים ישראלים, לויים, – ≈≈«¬≈À»ƒ»…∆»∆
דינם  הלויים ואף בזה; זה להתחתן מותרים משוחררים ועבדים גרים
ובגרים  בחללים אסורים כהנים אבל אישות, של ליוחסין כישראלים

משוחררים. ÊÓÓובעבדים ,ÈeÁÂ ,ÈbÈ˜e˙L ,ÈÈ˙e ,È ≈≈«¬≈«¿≈≈¿ƒ≈¿≈
‰Êa ‰Ê ‡Ï ÔÈzÓ Ìlk ,ÈÙeÒ‡Â–,משוחררים ועבדים גרים, «¬≈À»À»ƒ»…∆»∆

אבל  בזה. זה להתחתן מותרים ואסופים, שתוקים ונתינים, ממזרים,
ובנתינים, בממזרים אסורים כהנים , שכן ומכל וישראלים, לויים

ובאסופים. בשתוקים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙‡ ÈkÓ BÈ‡Â Bn‡ ˙‡ ÈkÓ ‡e‰L Ïk ?È˜e˙L Ì‰ el‡Â¿≈≈¿≈»∆«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ∆
ÂÈ‡ והריהו נתעברה, ממי יודעים ואין פנויה מאשה שנולד כלומר – »ƒ

שאסורה  מאדם שמא או מממזר נתעברה שמא שחוששים ממזר, ספק
על  שואל הילד שאם משום "שתוקי", ונקרא ערווה. משום עליו היא

אותו. משתיקה אמו BÈ‡Âאביו, ˜eM‰ ÔÓ ÛÒ‡pL Ïk ?ÈÙeÒ‡¬≈»∆∆¡«ƒ«¿≈
Bn‡ ˙‡ ‡GÂ ÂÈ‡ ˙‡ ‡G ÈkÓ שחוששים ממזר, ספק זה ואף – «ƒ∆»ƒ¿∆ƒ

שתוקי  מותרים תורה שמדין מבואר, בגמרא העריות. מאחת נולד שמא
שנאמר בישראל, להתחתן גגגג):):):):ואסופי כגכגכגכג,,,, בקהל ((((דבריםדבריםדבריםדברים ממזר יבוא "לא

ספק  ממזר אבל ה', בקהל יבוא שלא הוא ודאי ממזר ודורשים: ה'",
מאותו  ישראל. בו יתחתן שלא ביוחסין, חכמים עשו מעלה אלא יבוא,
ששנינו  כמו ובאסופי, בשתוקי מותר  ודאי שממזר למדים, גם פסוק
בקהל  אבל ממזר, יבוא לא ודאי בקהל דורשים: שכן הקודמת, במשנה

יבוא. È˜e„aספק :È˜e˙LÏ ‡B˜ ‰È‰ Ïe‡L ‡a‡ לפי – «»»»»≈ƒ¿≈¿≈
לאדם  אמרה: ואם נתעברה, ממי אותה ושואלים אמו את שבודקים

שנינו וכבר כשר; הולד נבעלתי, טטטט):):):):כשר א א א א ,,,, מעוברת,((((כתובות כתובות כתובות כתובות  "היתה
רבן  – הוא וכהן פלוני מאיש זה? עובר של טיבו מה לה: ואמרו
מפיה  לא אומר: יהושע ורבי נאמנת; אומרים: אליעזר ורבי גמליאל

בגמרא שם ואמרו חיין"; ב ב ב ב ),),),),אנו יביביביב,,,, גמליאל,((((כתובות כתובות כתובות כתובות  כרבן שהלכה
שם. שבארנו כמו לכהונה, כשרות לה שתיוולד בתה ובין האם ובין

כאן אאאא))))ובסוגייתנו עד עד עד עד ,,,, להשמיענו,((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין בא שאול שאבא מבואר,
שנתעברה  אומרת והיא ארוסה, שהיא כגון אצלה, פסולין רוב שאפילו
והיא  לכהונה, משיאים העיר רוב ואין פנויה, שהיא או הארוס; מן

כשר. הולד נבעלתי, לכשר אומרת:  

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ושתוקים  ונתינים וממזרים משוחררים ועבדים שגרים א), (משנה לעיל ששנינו לאחר
ללמד משנתנו מוסיפה בזה, זה להתחתן מותרים כולם – ואסופים  

בשתוקים  בממזרים, להתחתן מותר ישראל, בקהל לבוא שאסור ומואבי, עמוני גר שאף

ובאסופים.

Ï‰wa ‡Ï ÌÈeÒ‡‰ Ïk,ישראל –‰Êa ‰Ê ‡Ï ÌÈzÓ– »»¬ƒ»…«»»À»ƒ»…∆»∆
מותרים  ואסופים ושתוקים ונתינים שממזרים א, במשנה ששנינו כמו
ובאסופים, ובנתינים בממזרים מותר ומואבי עמוני גר ואף בזה, זה לבוא

לעיל; שהבאנו ‡ÒBכמו ‰„e‰È Èa– יהודה שרבי מבואר, בגמרא «ƒ¿»≈
בממזרת, גר שהואיל אוסר ומואבי, עמוני בגר הוא מודה כן פי על ואף

ישראל, בקהל לבוא הוא ובנתינה,ואסור בממזרת מותר הוא הרי
תנא כדברי ובאסופית, Ô‡cÂקמא.בשתוקית :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈«»»

zÓ ,Ô‡cÂa,אסור בודאי אסור ודאי או – בממזרת ממזר כגון ¿«»»À»
זו, את זה לישא מותר Ô˜ÙÒaבנתינה, Ô‡cÂ כ ונתין – ממזר גון «»»ƒ¿≈»

Ô‡cÂaובאסופית,בשתוקית Ô˜ÙÒe בממזרת ואסופי שתוקי כגון – ¿≈»¿«»»
גורסים שאין ויש ובנתינה; היינו שהרי 

Ô˜ÙÒa Ô˜ÙÒe בשתוקית שתוקי ואפילו באסופית, שתוקי כגון – ¿≈»ƒ¿≈»
פסול, וזה כשר זה שמא חשש ויש הואיל באסופית; אסופי או

eÒ‡.בזה זה לבוא –,ÈÙeÒ‡ ,È˜e˙L ?˙B˜Ùq‰ Ô‰ el‡Â »¿≈≈«¿≈¿≈¬≈
È˙eÎÂהכותי אף – הכותים שאין לפי הספקות, בכלל ¿ƒ

לבאור  הקדמתנו עיין הכותים (בענין וקידושין גיטין בתורת בקיאים
י). ג, נדרים ד; ג, דמאי משנה  

ד ה נ ש מ ר ו א ב

˙‰k ‰M‡ ‡NBp‰ היינו כהנת, אשה לישא הבא כהן כלומר – «≈ƒ»…∆∆
כהן מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););בת  ויש   לישא הבא כל –

ישראל ואפילו כהן, יטיטיטיט,,,,בת ביאה ביאה ביאה ביאה  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  –––– משנה משנה משנה משנה """" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שנמצא יחיחיחיח;;;; שמערערים בכגון כאן ומדובר
כשרות  בחזקת המשפחות כל הרי כן, שאילולא במשפחתה, פסול

‡Úaהן, ‰ÈÁ‡ ˜BcÏ CÈˆ˙B‰n‡ אחת היתה לא אם – »ƒƒ¿«¬∆»«¿«ƒ»
אמה  היינו : האב, מצד ושתיים האם מצד שתיים הפסולות, מן מהן

אביה, אבי ואם אביה אם אמה, אבי BÓL‰ואם Ô‰L אחת שכל – ∆≈¿∆
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו עמה, נבדקת אמה הללו, האמהות מן
,dn‡Â ‰È‡ Ì‡Â ,dn‡Â dn‡ È‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»¿ƒ»

dn‡Â ‰È‡ È‡ Ì‡Â,באמהות שבודק שהטעם מבואר, בגמרא – ¿≈¬ƒ»ƒ»¿ƒ»
משום  אביה, באבי  או באביה פסול יש שמא באבות, בודק ואינו

האנשים של הם שדרכם מחרפים זה, עם זה רבים כשהם
ולכן  מתפרסם, הפסול כך ידי ועל ביחוסו, שיש בפסול רעהו את איש

פס  היה אבל אילו בבדיקה. צורך ואין ידוע, הדבר היה באבותיה ול
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‰Êa ‰Ê ‡Ï ÌÈzÓ ,ÈeÁÂ ,Èb,חללים ישראלים, לויים, – ≈≈«¬≈À»ƒ»…∆»∆
דינם  הלויים ואף בזה; זה להתחתן מותרים משוחררים ועבדים גרים
ובגרים  בחללים אסורים כהנים אבל אישות, של ליוחסין כישראלים

משוחררים. ÊÓÓובעבדים ,ÈeÁÂ ,ÈbÈ˜e˙L ,ÈÈ˙e ,È ≈≈«¬≈«¿≈≈¿ƒ≈¿≈
‰Êa ‰Ê ‡Ï ÔÈzÓ Ìlk ,ÈÙeÒ‡Â–,משוחררים ועבדים גרים, «¬≈À»À»ƒ»…∆»∆

אבל  בזה. זה להתחתן מותרים ואסופים, שתוקים ונתינים, ממזרים,
ובנתינים, בממזרים אסורים כהנים , שכן ומכל וישראלים, לויים

ובאסופים. בשתוקים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙‡ ÈkÓ BÈ‡Â Bn‡ ˙‡ ÈkÓ ‡e‰L Ïk ?È˜e˙L Ì‰ el‡Â¿≈≈¿≈»∆«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ∆
ÂÈ‡ והריהו נתעברה, ממי יודעים ואין פנויה מאשה שנולד כלומר – »ƒ

שאסורה  מאדם שמא או מממזר נתעברה שמא שחוששים ממזר, ספק
על  שואל הילד שאם משום "שתוקי", ונקרא ערווה. משום עליו היא

אותו. משתיקה אמו BÈ‡Âאביו, ˜eM‰ ÔÓ ÛÒ‡pL Ïk ?ÈÙeÒ‡¬≈»∆∆¡«ƒ«¿≈
Bn‡ ˙‡ ‡GÂ ÂÈ‡ ˙‡ ‡G ÈkÓ שחוששים ממזר, ספק זה ואף – «ƒ∆»ƒ¿∆ƒ

שתוקי  מותרים תורה שמדין מבואר, בגמרא העריות. מאחת נולד שמא
שנאמר בישראל, להתחתן גגגג):):):):ואסופי כגכגכגכג,,,, בקהל ((((דבריםדבריםדבריםדברים ממזר יבוא "לא

ספק  ממזר אבל ה', בקהל יבוא שלא הוא ודאי ממזר ודורשים: ה'",
מאותו  ישראל. בו יתחתן שלא ביוחסין, חכמים עשו מעלה אלא יבוא,
ששנינו  כמו ובאסופי, בשתוקי מותר  ודאי שממזר למדים, גם פסוק
בקהל  אבל ממזר, יבוא לא ודאי בקהל דורשים: שכן הקודמת, במשנה

יבוא. È˜e„aספק :È˜e˙LÏ ‡B˜ ‰È‰ Ïe‡L ‡a‡ לפי – «»»»»≈ƒ¿≈¿≈
לאדם  אמרה: ואם נתעברה, ממי אותה ושואלים אמו את שבודקים

שנינו וכבר כשר; הולד נבעלתי, טטטט):):):):כשר א א א א ,,,, מעוברת,((((כתובות כתובות כתובות כתובות  "היתה
רבן  – הוא וכהן פלוני מאיש זה? עובר של טיבו מה לה: ואמרו
מפיה  לא אומר: יהושע ורבי נאמנת; אומרים: אליעזר ורבי גמליאל

בגמרא שם ואמרו חיין"; ב ב ב ב ),),),),אנו יביביביב,,,, גמליאל,((((כתובות כתובות כתובות כתובות  כרבן שהלכה
שם. שבארנו כמו לכהונה, כשרות לה שתיוולד בתה ובין האם ובין

כאן אאאא))))ובסוגייתנו עד עד עד עד ,,,, להשמיענו,((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין בא שאול שאבא מבואר,
שנתעברה  אומרת והיא ארוסה, שהיא כגון אצלה, פסולין רוב שאפילו
והיא  לכהונה, משיאים העיר רוב ואין פנויה, שהיא או הארוס; מן

כשר. הולד נבעלתי, לכשר אומרת:  

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ושתוקים  ונתינים וממזרים משוחררים ועבדים שגרים א), (משנה לעיל ששנינו לאחר
ללמד משנתנו מוסיפה בזה, זה להתחתן מותרים כולם – ואסופים  

בשתוקים  בממזרים, להתחתן מותר ישראל, בקהל לבוא שאסור ומואבי, עמוני גר שאף

ובאסופים.

Ï‰wa ‡Ï ÌÈeÒ‡‰ Ïk,ישראל –‰Êa ‰Ê ‡Ï ÌÈzÓ– »»¬ƒ»…«»»À»ƒ»…∆»∆
מותרים  ואסופים ושתוקים ונתינים שממזרים א, במשנה ששנינו כמו
ובאסופים, ובנתינים בממזרים מותר ומואבי עמוני גר ואף בזה, זה לבוא

לעיל; שהבאנו ‡ÒBכמו ‰„e‰È Èa– יהודה שרבי מבואר, בגמרא «ƒ¿»≈
בממזרת, גר שהואיל אוסר ומואבי, עמוני בגר הוא מודה כן פי על ואף

ישראל, בקהל לבוא הוא ובנתינה,ואסור בממזרת מותר הוא הרי
תנא כדברי ובאסופית, Ô‡cÂקמא.בשתוקית :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈«»»

zÓ ,Ô‡cÂa,אסור בודאי אסור ודאי או – בממזרת ממזר כגון ¿«»»À»
זו, את זה לישא מותר Ô˜ÙÒaבנתינה, Ô‡cÂ כ ונתין – ממזר גון «»»ƒ¿≈»

Ô‡cÂaובאסופית,בשתוקית Ô˜ÙÒe בממזרת ואסופי שתוקי כגון – ¿≈»¿«»»
גורסים שאין ויש ובנתינה; היינו שהרי 

Ô˜ÙÒa Ô˜ÙÒe בשתוקית שתוקי ואפילו באסופית, שתוקי כגון – ¿≈»ƒ¿≈»
פסול, וזה כשר זה שמא חשש ויש הואיל באסופית; אסופי או

eÒ‡.בזה זה לבוא –,ÈÙeÒ‡ ,È˜e˙L ?˙B˜Ùq‰ Ô‰ el‡Â »¿≈≈«¿≈¿≈¬≈
È˙eÎÂהכותי אף – הכותים שאין לפי הספקות, בכלל ¿ƒ

לבאור  הקדמתנו עיין הכותים (בענין וקידושין גיטין בתורת בקיאים
י). ג, נדרים ד; ג, דמאי משנה  

ד ה נ ש מ ר ו א ב

˙‰k ‰M‡ ‡NBp‰ היינו כהנת, אשה לישא הבא כהן כלומר – «≈ƒ»…∆∆
כהן מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););בת  ויש   לישא הבא כל –

ישראל ואפילו כהן, יטיטיטיט,,,,בת ביאה ביאה ביאה ביאה  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  –––– משנה משנה משנה משנה """" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שנמצא יחיחיחיח;;;; שמערערים בכגון כאן ומדובר
כשרות  בחזקת המשפחות כל הרי כן, שאילולא במשפחתה, פסול

‡Úaהן, ‰ÈÁ‡ ˜BcÏ CÈˆ˙B‰n‡ אחת היתה לא אם – »ƒƒ¿«¬∆»«¿«ƒ»
אמה  היינו : האב, מצד ושתיים האם מצד שתיים הפסולות, מן מהן

אביה, אבי ואם אביה אם אמה, אבי BÓL‰ואם Ô‰L אחת שכל – ∆≈¿∆
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו עמה, נבדקת אמה הללו, האמהות מן
,dn‡Â ‰È‡ Ì‡Â ,dn‡Â dn‡ È‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»¿ƒ»

dn‡Â ‰È‡ È‡ Ì‡Â,באמהות שבודק שהטעם מבואר, בגמרא – ¿≈¬ƒ»ƒ»¿ƒ»
משום  אביה, באבי  או באביה פסול יש שמא באבות, בודק ואינו

האנשים של הם שדרכם מחרפים זה, עם זה רבים כשהם
ולכן  מתפרסם, הפסול כך ידי ועל ביחוסו, שיש בפסול רעהו את איש

פס  היה אבל אילו בבדיקה. צורך ואין ידוע, הדבר היה באבותיה ול
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משפחתן  פסול ואין יוחסין, בפסול זו את זו לחרף דרכן אין הנשים
אינה  האשה אבל בודק, האיש ודווקא בהן. לבדוק יש לפיכך ידוע,
לפסולים, לינשא כשרות הוזהרו שלא בעלה, במשפחת לבדוק צריכה
לוייה  שכן  וכל ולחלל, לגר לינשא לכתחילה מותרת כהנת ואפילו

ÈÏ‡NÈÂ˙וישראלית; ‰iÂÏ;ישראל בת או לוי בת לישא הבא כהן – ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
    ,ישראלית או לווייה הנושא ÔÈÙÈÒBÓƒƒכל

˙Á‡ „BÚ Ô‰ÈÏÚ,וזוג זוג בכל אחת אם עוד לבדוק הוא מוסיף – ¬≈∆««

בכולן וכן אמה, אם ואם אמה ואם אמה בודק ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כגון נמצא
צד מכל שש אמהות, עשרה שתים מפרשים:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אחריה ויש

   אם ואם אמה, אם אם היינו צד, לכל אחת אם עוד –
אביה  והטעם ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),אם צד; מכל חמש אמהות, עשר בודק ונמצא

שיתערבו  בכהנים מאשר יותר שכיח ובישראלים שבלוויים מפני הוא,
פסולים. בהם

   

             

         
     

      
        

        
       

        
       
         

          
          

      
        

  
          

          
      

        
       

          
        

         
         

          
         
           

     
          

          
         

           
       

        
        

        
          

        

         
        

           
         

        
         

           
          
           
          
          

    
         

        
        

           
        

          
         

           
          

      
         

         
        

         
           
           
        



          
           

         
        

    

















































































































































המשך ביאור למג' שבת ליום שני עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
החפינה: מדיני בדין דנה הגמרא וכו'. חפניו מלא חפן במשנה, שנינו א: עמוד מז eðz̈דף

,ïðaøנאמר קומץ ח)לענין ו מּמּנּו(ויקרא לקמוץ Böî÷a','והרים שצריך מזה ולומדים ©¨¨ְִִֵֶ§ª§
ו  ממש ידו äNòéבקומץ  àlLכליõîBwì äcî המ מן בו ויקמוץ  קומצו נחה.כמידת ¤Ÿ©£¤¦¨©¤

,eäì àéòaéàהכיפורים יום של הקטורת חפינת äNòiLלענין eäîכליäðéôçì äcî ¦©§¨§©¤©£¤¦¨©£¦¨
הספק: צדדי את הגמרא מבארת בו. ויחפון חפניו מלא כמידת המחזיק כלי שיתקין -íúä̈¨

קומץ 'Böî÷a'לענין áéúëc àeä,מידה יעשה ולא בידו áéúkשיקמוץ àìc àëä ìáà ¦§¦§ª§£¨¨¨§Ÿ§¦
'äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìî' àlà 'åéðôça'(יב טז דווקא àì,(שם לחפון צריך §¨§¨¤¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨Ÿ

יחפון, ובו חפניו כמידת כלי לו להתקין ויכול éìéבידיו àîìéc Bàóשוה 'àìî'גזירה ¦§¨¨¦§Ÿ
,'Böîw'î 'àìî','קמצֹו מלא מּׁשם 'וקמץ כתוב ובקומץ חפניו', 'ּומלא כתוב בחפינה §Ÿ¦ª§ְְְְְִַָָָָֹֹֻ

בחפינה. הדין כן כמו בכלי, ולא בידו דווקא שיקמוץ צריך שבקמיצה שכמו ולומדים

הספק: את לפשוט ממשנתינו ראיה מביאה òîL,הגמרא àz מלא חפן במשנתינו, שנינו ¨§©
וכו' åàìחפניו éàî ,dúcî äúéä Cëåלומר המשנה úBNòìשכוונת äöø íàL §¨¨§¨¦¨¨©¨¤¦¨¨©£

,äNBò (úøçà) äcî החפינה ושיעור הכף, לתוך ונתן חפניו מלא חפן המשנה, פירוש וכך ¦¨©¤¤¤
לעשות  שכשרוצה כלומר הכף, של מידתה גם היתה וכך קטנו, לפי והקטן גדלו לפי הגדול

ומשמעות  קטנו, לפי והקטן  גדלו לפי הגדול הכלי את כך לעשות צריך כן גם לחפינה כלי

בו. לחפון כדי כלי לעשות שאפשר המשנה

הגמרא: את àì,דוחה לפרש שאפשר לחפינה, כלי לעשות שאפשר מהמשנה ראיה אין Ÿ
ד  אחר באופן ÷øîàהמשנה éëä,המשנה פירוש כך -Cëå בחוץ וחופן שמודד כשם - ¨¦¨¨©§¨

כך בכף, ונותן חפניו øæBçמלא äéäומודדהdðôBçå מערה לפני íéðôìלחפניואותה - ¨¨¥§§¨¦§¦
המחתה. על שמקטירה

כן אם הגמרא: ïôBçå,מקשה øæBçå ïôBç dpéî zòîL צריך שבחוץ החפינה שמלבד ¨§©§¦¨¥§¥§¥
ולהלן בפנים, ולחפון מתרצת (מט.)לחזור לא. או וחופן חוזר אם הגמרא בכך מסתפקת

ד  וחופן, וחוזר שחופן לומר מוכחת ראיה אין שמהמשנה הפירוש àîìécהגמרא: אולי - ¦§¨
äNBòבמשנה äcî úBNòì äöø íàL לפשוט אפשר אי וגם לעיל, שפירשנו כמו ¤¦¨¨©£¦¨¤

וחופן  חוזר  היה שכך במשנה הפירוש שאולי לחופן, מידה כלי לעשות שיכול מהמשנה

הספיקות. משני אחד אף ממשנתינו לפשוט נוכל לא ולכן énðבפנים, éà שמה לומר, יש ¦©¦
לומר היינו מדתה', היתה 'כך במשנה øéúBé,שכתוב àlLå øqçé àlL פירוש וכך ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

החפינה, מידת היתה  בדיוק, חפניו מלא וכך, וכו', הכף לתוך ונתן חפניו מלא חפן המשנה,

משהו. אפילו כך על יותיר ולא מזה יחסר ולא בצימצום חפניו מלא שיהיה

קומץ: בדיני הדנה נוספת ברייתא מביאה ïðaø,הגמרא eðzבתורה ב)כתוב ב (ויקרא ¨©¨¨
מּׁשם ÷î'וקמץ àìîìBëé ,'Bö הקומץ שיהיה שצריך לומר יכול הייתי לבד זה מפסוק - ְִַָָ§Ÿª§¨

õøBáî ממה חוץ עוד שימלא קמצֹו' 'מלא משמע שכך צד, מכל ויוצא ומבצבץ גדוש - §¨ְְֹֻ

הקומץ, øîBìשבתוך ãeîìzאחר ח)במקום ו מּמּנּו(ויקרא לחוץ,Böî÷a','והרים יצא ולא קומצו בתוך יהיה שירים מה שכל ומשמע ©§©ְִִֵֶ§ª§
Böîe÷aו  éà,'קמצֹו 'מלא נאמר היה ולא 'ּבקמצֹו' רק נאמר היה אילו -ìBëéשיקמוץ בזה די åéúBòaöàרקeléôàיהא éLàøa ¦§§ְְְְֹֻֻ¨£¦§¨¥¤§§¨

עד  מלא הקומץ כל שיהיה לא אבל מהמנחה, מעט ידו בקומץ שירים משמע בקמצו' ממנו ש'והרים הקומץ, למילוי חששה לא שהתורה

ידו, ÷Böî',פס àìî' øîBì ãeîìz קמיצת תהא שכך החוצה, יבצבץ שלא ובלבד מלא הקומץ שיהיה שצריך מפורש הפסוקים ומשני ©§©§Ÿª§
éLðéàהכהן éöî÷ãk,בידיהם לקמוץ האנשים שדרך כמו -ãöék àä,הקמיצה מעשה סוגרäôBçהוא -ìLåéúBòaöà L האמצעיות ¦§¨§¥¦§¥¨¥©¤§Ÿ¤§§¨

וקמיצה אמה אצבע úqétשהן ìòכף -õîB÷å Bãé,המנחה מסולת בהם ©¦©¨§¥
ב: עמוד מז קודםeדף אותן אופה אלא סולת באים שאינן מנחות úLçøîáeבמיני úáçîá,,מהפתיתים וקומץ לפתיתים פותתן כך ואחר §©£©§©§¤¤

מה  מאליו יפול שכשיקמוץ כסולת כך כל דקים לפותתן אפשר שאי לידו מחוץ ויוצאים מבצבצים שחלקם הוא הדרך מפתיתים וכשקומץ

מידו. שחוץ

i"yx

àìù åöîå÷á ïðáø åðú ïðéñøâ éëä
õîå÷ì äãî äùòéepnn mixde .

zcinl ilk dyriy `le evnewa
:dgpnd on unew ea cecnie evnewìáà

åéðôçá áéúë àì àëädcn dyr m`e .
`iade eiptg `ln ezpitg zwfgn

:dia opixwéìéàìî ó`xw aizkc .
evnew `ln myn unwe `pixg`
`le uenwi evnewa oldl dn (a `xwie)

:eiptga o`k s` dcnaåàì éàîjke .
`a m` xn`w ikd ipzwc dzcn dzid
lecbd dyri ok dpitgl dcn zeyrl

:ephw itl ohwde elcb itléëä àì
íéðôì äðôåçå øæåç äéä êëå øîà÷.

skd on eiptg jezl dze` dxrn
:dzgnay milgbd lr dpzepeúéòîù

'åë äðéî:dl opira (.hn sc) onwle .
'åë äöø íàù àîìéã`d `l xnelk .

`kdl jl opigcc dpin heytz `d `le
:`kdleéîð éàdzid jk xn`w ikd .

:oinvnevn eiptg `ln dzcnõøåáî.
:`veie cv lkn oivavanåöîå÷á éà.

uenwi eizerav` iy`xa leki opiwiicc
l''z ilrn ith xqegnc dnk lke hrn

:`ln
á ¯ æî óã

úùçøîáå úáçîáåoebih ipin `edy .
ozzete xfege dligz zeiet` ody
xzei zvxean zeidln ozvinw dywe
oiltep divexiay zleq zgpn zvinwn
elceba wgen zeidl jixv odil`n
dphw erav`ae dlrn ly oivexia

:dhn ly oivexia



קמז

             

         
     

      
        

        
       

        
       
         

          
          

      
        

  
          

          
      

        
       

          
        

         
         

          
         
           

     
          

          
         

           
       

        
        

        
          

        

         
        

           
         

        
         

           
          
           
          
          

    
         

        
        

           
        

          
         

           
          

      
         

         
        

         
           
           
        



          
           

         
        

    

















































































































































`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
החפינה: מדיני בדין דנה הגמרא וכו'. חפניו מלא חפן במשנה, שנינו א: עמוד מז eðz̈דף

,ïðaøנאמר קומץ ח)לענין ו מּמּנּו(ויקרא לקמוץ Böî÷a','והרים שצריך מזה ולומדים ©¨¨ְִִֵֶ§ª§
ו  ממש ידו äNòéבקומץ  àlLכליõîBwì äcî המ מן בו ויקמוץ  קומצו נחה.כמידת ¤Ÿ©£¤¦¨©¤

,eäì àéòaéàהכיפורים יום של הקטורת חפינת äNòiLלענין eäîכליäðéôçì äcî ¦©§¨§©¤©£¤¦¨©£¦¨
הספק: צדדי את הגמרא מבארת בו. ויחפון חפניו מלא כמידת המחזיק כלי שיתקין -íúä̈¨

קומץ 'Böî÷a'לענין áéúëc àeä,מידה יעשה ולא בידו áéúkשיקמוץ àìc àëä ìáà ¦§¦§ª§£¨¨¨§Ÿ§¦
'äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìî' àlà 'åéðôça'(יב טז דווקא àì,(שם לחפון צריך §¨§¨¤¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨Ÿ

יחפון, ובו חפניו כמידת כלי לו להתקין ויכול éìéבידיו àîìéc Bàóשוה 'àìî'גזירה ¦§¨¨¦§Ÿ
,'Böîw'î 'àìî','קמצֹו מלא מּׁשם 'וקמץ כתוב ובקומץ חפניו', 'ּומלא כתוב בחפינה §Ÿ¦ª§ְְְְְִַָָָָֹֹֻ

בחפינה. הדין כן כמו בכלי, ולא בידו דווקא שיקמוץ צריך שבקמיצה שכמו ולומדים

הספק: את לפשוט ממשנתינו ראיה מביאה òîL,הגמרא àz מלא חפן במשנתינו, שנינו ¨§©
וכו' åàìחפניו éàî ,dúcî äúéä Cëåלומר המשנה úBNòìשכוונת äöø íàL §¨¨§¨¦¨¨©¨¤¦¨¨©£

,äNBò (úøçà) äcî החפינה ושיעור הכף, לתוך ונתן חפניו מלא חפן המשנה, פירוש וכך ¦¨©¤¤¤
לעשות  שכשרוצה כלומר הכף, של מידתה גם היתה וכך קטנו, לפי והקטן גדלו לפי הגדול

ומשמעות  קטנו, לפי והקטן  גדלו לפי הגדול הכלי את כך לעשות צריך כן גם לחפינה כלי

בו. לחפון כדי כלי לעשות שאפשר המשנה

הגמרא: את àì,דוחה לפרש שאפשר לחפינה, כלי לעשות שאפשר מהמשנה ראיה אין Ÿ
ד  אחר באופן ÷øîàהמשנה éëä,המשנה פירוש כך -Cëå בחוץ וחופן שמודד כשם - ¨¦¨¨©§¨

כך בכף, ונותן חפניו øæBçמלא äéäומודדהdðôBçå מערה לפני íéðôìלחפניואותה - ¨¨¥§§¨¦§¦
המחתה. על שמקטירה

כן אם הגמרא: ïôBçå,מקשה øæBçå ïôBç dpéî zòîL צריך שבחוץ החפינה שמלבד ¨§©§¦¨¥§¥§¥
ולהלן בפנים, ולחפון מתרצת (מט.)לחזור לא. או וחופן חוזר אם הגמרא בכך מסתפקת

ד  וחופן, וחוזר שחופן לומר מוכחת ראיה אין שמהמשנה הפירוש àîìécהגמרא: אולי - ¦§¨
äNBòבמשנה äcî úBNòì äöø íàL לפשוט אפשר אי וגם לעיל, שפירשנו כמו ¤¦¨¨©£¦¨¤

וחופן  חוזר  היה שכך במשנה הפירוש שאולי לחופן, מידה כלי לעשות שיכול מהמשנה

הספיקות. משני אחד אף ממשנתינו לפשוט נוכל לא ולכן énðבפנים, éà שמה לומר, יש ¦©¦
לומר היינו מדתה', היתה 'כך במשנה øéúBé,שכתוב àlLå øqçé àlL פירוש וכך ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

החפינה, מידת היתה  בדיוק, חפניו מלא וכך, וכו', הכף לתוך ונתן חפניו מלא חפן המשנה,

משהו. אפילו כך על יותיר ולא מזה יחסר ולא בצימצום חפניו מלא שיהיה

קומץ: בדיני הדנה נוספת ברייתא מביאה ïðaø,הגמרא eðzבתורה ב)כתוב ב (ויקרא ¨©¨¨
מּׁשם ÷î'וקמץ àìîìBëé ,'Bö הקומץ שיהיה שצריך לומר יכול הייתי לבד זה מפסוק - ְִַָָ§Ÿª§¨

õøBáî ממה חוץ עוד שימלא קמצֹו' 'מלא משמע שכך צד, מכל ויוצא ומבצבץ גדוש - §¨ְְֹֻ

הקומץ, øîBìשבתוך ãeîìzאחר ח)במקום ו מּמּנּו(ויקרא לחוץ,Böî÷a','והרים יצא ולא קומצו בתוך יהיה שירים מה שכל ומשמע ©§©ְִִֵֶ§ª§
Böîe÷aו  éà,'קמצֹו 'מלא נאמר היה ולא 'ּבקמצֹו' רק נאמר היה אילו -ìBëéשיקמוץ בזה די åéúBòaöàרקeléôàיהא éLàøa ¦§§ְְְְֹֻֻ¨£¦§¨¥¤§§¨

עד  מלא הקומץ כל שיהיה לא אבל מהמנחה, מעט ידו בקומץ שירים משמע בקמצו' ממנו ש'והרים הקומץ, למילוי חששה לא שהתורה

ידו, ÷Böî',פס àìî' øîBì ãeîìz קמיצת תהא שכך החוצה, יבצבץ שלא ובלבד מלא הקומץ שיהיה שצריך מפורש הפסוקים ומשני ©§©§Ÿª§
éLðéàהכהן éöî÷ãk,בידיהם לקמוץ האנשים שדרך כמו -ãöék àä,הקמיצה מעשה סוגרäôBçהוא -ìLåéúBòaöà L האמצעיות ¦§¨§¥¦§¥¨¥©¤§Ÿ¤§§¨

וקמיצה אמה אצבע úqétשהן ìòכף -õîB÷å Bãé,המנחה מסולת בהם ©¦©¨§¥
ב: עמוד מז קודםeדף אותן אופה אלא סולת באים שאינן מנחות úLçøîáeבמיני úáçîá,,מהפתיתים וקומץ לפתיתים פותתן כך ואחר §©£©§©§¤¤

מה  מאליו יפול שכשיקמוץ כסולת כך כל דקים לפותתן אפשר שאי לידו מחוץ ויוצאים מבצבצים שחלקם הוא הדרך מפתיתים וכשקומץ
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המשך בעמוד זלכ

ezny in` cenr bkw sc ± iyily wxtzekxa

øeqéàì BzëàìnL øác.xYEn - xYid lW zxg` dk`ln lW FtEbl zAWA Kixv m`: ¨¨¤§©§§¦¦¨¦§©¨§¤§¨¨©¤¤¤¤¥¨
äëBãî.oikFCWmEW DA:dúBà ïéìèìèî íeL da Lé íà.mEXd aB`:ïéà åàì íàå §¨¤¦¨¦¥¨§©§§¦¨©©©§¦¨¥

ïéìèìèî.FYk`ln xTirC oeiM .dilr aWil oFbM,dwigWlmEXn xEQi` zk`ln `idC §©§§¦§¥¥¨¤¨¥¨§¦©§©§¦§¦¨§¦§¤¤¦¦
ogFh:BLéîLz.Fl cgEind WinWY:ïéåLå.oilhFpA EwlgPW d"aE y"az`ilrdaSwl ¥©§¦©§¦©§¨§¨¦¤¤§§§§¦¤¨¡¦§©¥

h"eiA xUA eilr:íàLáv÷øNa åéìò.dUrW ¨¨¨¨§¤¦¦¥¨¨¨¨¤¨¨
h"ei zgnU KxFvl:Bìèìèì øeñàL.i`dC §¤¦§©¤¨§©§§§©

ExWwC`nl` ,ExWw h"ei zgnU mEXn d"a §¨¨¦¦§©¨¨©§¨
xEQi`l FYk`ln ilrC mEXnzWizklqibxh ¦¤¡¦§©§§¦¦§¦©

ipqihezRilwExEq` - zFxFr odA cArl mivr: §§¦©¥¦§©¥¨¥¨
íéãBî ìkä.dingp 'xC` Eblti`C opAx:aékéñ ©Ÿ¦©¨©§¦§§©§§¤§¨§¦¥

éøééæéøBæîe.:WxiR ieNd EpiAxe .od oirAv ilM ©§¥¨¥§¥©¨¦¥§©¥©¥¦¥¥
ilMod iMiq ;oibxF`,oicEOrix`ifmipw od §¥§¦¦¥¥©¦©§¨¥¥¨¦

oFW`xe .oFYgze oFilr caFM - ixFfnE ,izXAW¤©§¦¨¥¤¤§§©§§¦
oFWl ix`iifC ,il d`xpmixvFrFnM ,od ¦§¤¦§©§¨¥§§¦¥§

`Yxvrn`xiif)q sc f"r.(:eäééìò ãéô÷c. ©£©§¨©§¨§¨¥£©§
`NW ,oOE`dEklklzi`NWeEnTrzi:ãçééî ¨¨¤Ÿ¦§©§§§¤Ÿ¦§©§§©¥

íB÷î íäì.miciA odl dvwn:éîð éðä.ilr ¨¤¨©§¤¨¤§¨©¦¨¥©¦¡¦
dkFcnE:íéáäæ ìL ñðøe÷.Dilr citwC t"r` §¨§¨¤¤¨¦§¨¥£¥

wlg`dIW KixSW ,zvwcCxl,oiQhoeiM d"t` §¨¤¨¦¤§¥¨¨§©¥©¦¥¨
oTzOW`l - oCQd lr dMOW d`Md ici lr ¤§©¥©§¥©¨¨¤©¤©©©¨¨
ivwndAxM migRp x`W lW y"ke ,Dil: ©§¥¥§¤§¨©¨¦§©¨

íéîOa.FA wFgWl:déìò ãéô÷.q`Oi `NW: ©¨¦¦§¨¥£¥¤Ÿ¦¨¥
äbt.,DMxv lM dlWA `NW dp`YoipnFhe ©¨§¥¨¤Ÿ¨§¨¨¨§¨§§¦
oaYA.lXAzdloazeied dvwEnhihl:íà ©¤¤§¦§©¥§¤¤§¤¨¥§¦¦

dúö÷î äleâî.mFwOA DfgF`l lFkIW §¨¦§¨¨¤¨§£¨©¨
oi`W ,`Mil cSd on lEhlh 'it`C ,dNEbnd©§¤©£¦¦§¦©©¥¨¤¥
mFwn DiAbn `N` ,oaYd DiAbdl Kixv̈¦§©§¦©©¤¤¤¨©§¦©¨

,dNEbndoaYdeltFpe hnWp:àìâet.oFpv ©§¤§©¤¤¦§¨§¥§¨§
FpinhdW WElYFW`x dNBzpe ux`A: ¨¤¦§¦¨¨¤§¦§©¨Ÿ

éøL ähîì äìòîìî.DNW oFilrd did m` ¦§©§¨§©¨¨¥¦¨¨¨¤§¤¨
DtlFW `EdWkE ,dHnl xvTde dlrnl§©§¨§©¨¨§©¨§¤§¨

oFilrn DvlFgDNWoFYgzlagFxe ,DNW §¨¥¤§¤¨§©§¤¨§©
oFpSdxtrl lEhlh `MilC ,xYEn - dlrnl ©§§©§¨¨§¥¨¦§§¨¨

FW`x dNBzp ixdW ,llM:äìòîì ähnî §¨¤£¥¦§©¨Ÿ¦©¨§©§¨
øeñà.fifOWdxvw `OEBdW itl ,xtr ¨¤¥¦¨¨§¦¤©¨§¨¨

"r`e .dHnNn oFpSd agFxe ,dlrnlnb ¦§©§¨§©©§¦§©¨§
WOn FfgF` Fpi`W ,`Ed cSd on xtr lEhlhC§¦§¨¨¦©©¤¥£©¨

FciA:døøç.DNW xFg:dö÷eò.`"hpiiet:eäî. §¨£¨¨¤¨§¨©
`l F` ,DPin ilM zxFY lhA in .Dlhlhl: §©§§¨¦¨¥©§¦¦¨Ÿ

äNòî éìk.miIw FNW dWrOW:eøîà àìå §¦©£¤¤©£¤¤©¨§Ÿ¨§
äáe÷ð.oi`Xn xzFi dilr ilM zxFY zFidl §¨¦§©§¦¨¤¨¥¦¤¥

lHpaC c"qwe ,d`nEh oiprl `N` daEwpxFg §¨¤¨§¦§©§¨§¦§¦©
ilM mW lhA d`nEh oiprlC ,xn`w DNW¤¨¨¨©¦§¦§©§¨¨¥¥§¦

lEhlhlE ,DPinixW:aéîìBâ.oihgn inlFB ¦¨§¦§¨¥§§¥§¥§¨¦
zFcnFrd,awPildaEwpC,DYk`ln dxnbp ¨§¦¨¥¦§¨¦§§¨§©§¨

,KMld .DYk`ln dxnbp Dpi` daEwp Dpi`We§¤¥¨§¨¥¨¦§§¨§©§¨¦§¨
la` ,ilM ied `lC `Ed d`nEh oiprl§¦§©§¨§¨¨¥§¦£¨

lEhlhA-ifgC ,`ixWuFwl:éìîéîcC.`le §¦§¨§¨©£¦§§¦§¦§¨
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"zebb lk"c).cv oiaexir('ek lhlhn df :xn`we ?ikd carinl dil dnl l`enye :jixtc

±f` `l` ,dil `gip ded f`c zen` 'ca `l` ea oilhlhn oi` xn` ded i`c meyn e`l

xvga lhlhl zxzn dvignc oeik ,ikd ciar ikid dyw did inp±i`xr ld` ziiyrk ded

`l` oilhlhn oi`y l"qc ,ax citwn did `nrh i`dne .lirl ziyixtck xeq`e ,dlgza

dfc l`eny xaqc rci q"ydc meyn `l` .'ca

dvignd xwir cr lhlhn±dnl jxtinl `gip

dvign zeyrl jxved:

ïéáowezny `ede xeyw epi`y oia xeyw.

`l` ,dyrn ly oewiza e`lc z"xl d`xp

b"ayxk xn`c ,onwl gkenck .`nlra daygna

epiidc .xeyw epi`y t"r` owezn :xn`c l"q

'x iabc .dizeek l"q ixnblc rnyne ,daygna

dizeek dl xaq jenqa xn`c `ed `wec opgei

oia xn `nile :jixte .`cga dilr bilte `cga

xeywy `ede ,ielz epi`y oia ielz±dcedi iaxk

meyn `le lehlh meyn `nrhe .dxiyw irac

oipa meyn i`c .oipa±jixvy xbpn di`x i`n

`l` oipa jiiy `l wwta `de ?wwtl dxiyw

opax exy i`xr ld` ztqeze ,i`xr ld` ztqez

"ede`ivedy in"a gkenck ,dxiyw mey `la

).cn my(:

çðåîäåxeq` o`ke o`k.:i"yx 'it

zaya erwezyky±,`ed dpea

ea `diy rnyn epi`e .`ki` `ziixe`c `xeqi`e

`l` ,my elhan epi`y oeik ,`ziixe`c `xeqi`

`kil xxbpd xbpa `zlin dlekc :z"xl d`xp

dpwc `idd ike ,lehlh meyn `l` `xeqi`

ixiinc ,ea lrepe gzet zeidl a"dra epiwzdy

b"r` ,dfig` zia mkixvdl mda exingdy zerwxw ieqik` iedc icin .zia yinyz mdy itl ,mpewiza mdl icy yinyz ilk x`yn xzei ,ielze xeyw `"x ira d"t`e .lehlh meyn

?i`xr ld` ztqeza opaxe xfril` iax ebilt`c olpn :z"xl dywe .opaxcn elit` ,llk `xeqi` `kil oipa meya la` .lirlc zelwnke mipwk ycwna mlehlh xq`p zeay meyn ipdc

`zbelt hwpcne .xxbpd xbpc `idd ik ,ld` ztqez dia `kiiy `lc `zlina ediizbelt hwpnl dil ded k"`c :xyid xtqa z"x uxize ?ebilti`c `ed cga `nlic ,lehlha ebilt`c oeik

ld` ztqez dia jiiyc ,oelgd wwta±lehlha `le ,ibilt ld`a `weecc xninl `kile .ld`a ibiltc n"y±lehlh xeqi` `l` jiiy `l xbpc `idda `dc±`"x da belti` d"t`

oelgd wwta xq` `"xc ,ibilt izxza i`ce `l` .lehlh xeqi` `l` ld` xeqi` jiiy `lc ,xbpa y"k oelgd wwta elit` exy opaxc ,`"x epiid xbpc w"zc xninl ol irai` k"rc .opaxe

k ,xenb ilk zxez eilr yi 'it`e .eilr xenb ilk zxez oi`ya ,lehlh meyneci zia el yiy oeb±exyc opaxe ,wwta 'ilhac oeik ,i`xr ld` ztqez meyn n"n xeq`±eilr oi` 'it`

ld` meyn `le lehlh meyn `l edl zilc ,ilk zxez:éáø'ek xne` dcedi.xaq diteb l`eny `dc :i"xl dywe .dcedi iaxk dkld l`eny xn` dcedi ax xn` :opiwqn oiaexirae

"oipneh dna" wxta lirl).p sc(ax :xnzi`c ,ibq `nlra daygnac ,mivrl oxcby lwc ly zeixg iab)dcedi(,b"ayxk l"q l`enyc mzd xn`we .ayeg xn` l`enye ,xyew xne`

daiyil odilr jlnpe mivrl oxcby lwc ly zeixg :xn`c±xbpc `idda oipa xeqi` jiiy `l `dc ?lehlh xeqi` meyn dxiyw irac dcedi iaxk dkld xn`w ikid ,k"`e .xywl v"`

lehlh xeqi` meyn la` ,xeyiw irac `ed oipa xeqi`n iwet`l ,`kdc xxbpd xbpac iyextl `kile .izyxitck ,dxiyw dcedi iax ira lehlh xeqi` meyne ,lehlh xeqi` `l` ,xxbpd

ixn`c `p` :dinxi 'xl `pdk xa `a` 'x dil xcdn `w i`n ,k"` .b"ayxk ,`nlra daygna `l` xeyiw ira ded `l±owezn `l` b"ayx mzd ira `lc i`n `nlic .'ek `pz i`d ik

xeyw epi`y t"r`±lrepe gzet ipzwcne .lrepe gzet zeidl a"dra epiwzdy dpw :xn`wc ,oipaa icin ixiin `l i`ce mzdc .lehlh xeqi` `l` `kil mzdc meyn epiid±epi`y rnyn

o`kle o`kl zlcay lerpnd oikyeny mdn yiy ,eply zegztn oirk `edy rnyn `l` .ea lerpl epiwzdy ipzinl dil dedc ,envr dpw eze`a lrep±la` .lerpnd jyen dpwd jk

lrepe gzet ipzwcn ,ziyixtck ixiin dpw i`dac ,dfn di`x oi` ,edine .`ed lehlh xeqi` meyn `l` ,dpw i`da oipa jiiy `l b"dkc `hiyt k"` .lerpnd mewna epi` envr dpwd±

zeielze zexeyw eid m` ,xvgle dvxitl zlc o`yry mivew ly dkeqe mivr iliag :`ztqeza ipzw b"dk `dc±yxtn ded elit`c :i"x xne` ,edin .'ek e`l m` ,oda oilrepe oigzet

xeyw epi`y t"r` owezn ied ikc xn`c ,b"ayxk l"qc `pdk xa `a` iax dipin hiyt ikdle ,ded lerpn mewnae ,oipa dia jiiyc 'ek epiwzdy dpwc `idd±oipa xeqi` zxezn witp±

.xity iz` ied `l)`"dc(t"r` owezn xn`c `dc lwc ly zeixgc `iddn gken ikide .'ek lwc ly zeixg :`ipzde ,odilr ilk zxez `ki`c inp `kd z"ke :jenqa q"yd xn`wcn

oipa xeqi`a la` ,daygn `l` b"ayx jixvn `lc ,`ed lehlh xeqi`a `nlc ?`nlra daygna `l` ,ilk zxez `la epiid xeyw epi`y±,dyrn ea eyrie edepikie edepwziy ira ded

xez `diyoiaexirc dcedi axe opgei iaxe `pdk xa `a` iax ibilt ikdac :i"xl d`xp ok lr !eilr ilk z).aw sc,(edi`e ,lehlh xeqi` `l` jiiy `l xbpc `iddac edl `xiaq edpi`c

xeyiw ira ikdle .xxbpd xbpa oipa jiiyc l"q±`idd inp `zyde ,dpwc `idda `le xbpc `edda `l oipa xeqi`a icin ixiin `lc ,xity oizrny `iz` `zyde .oipa xeqi`n iwet`l

x"n .lehlh meyn dpwc:

øåù÷ùux`l ribn ey`xe ielze.xeywy `l` ,ux`l migpen miy`xd ipy elit`c :`"ayxl d`xpe .qxhpewa yxitck ,ux`l ribn oezgzd ey`xe ,ielz oeilrd ey`x :yexit±

`peeb i`dk hwpc i`de .ycwna ixyc±gpende :dpyna opzc `d xity iz` `zyde .dpicna xeq` d"t`c opirny`l±i`c .llk ielz `le xeyw epi`y epiid .xeq` o`ke o`k

ux`a oigpen miy`xd ipy la` ,ux`l ripn ey`x hwp `wec zxn`±dcedi iaxc gpen ied `l `zyd ,ok m` .xeywy t"r` ycwna xeq`±lr dcedi iaxc gpenc ,`nw `pzc gpenk

oixeywy `l` ux`a migpen miy`x ipyy ,w"zc gpen enk zxn` i`c .zief oxwa egipne ehneye ,ielz `le xeyw `l epi`y epiid jigxk±elit` `edd ?ycwna gpend xn`w ikid

llk xeyw epi`y `wec `l` .dpicna elit` dcedi iax xq` `lc ,ixy dpicna:
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המשך בעמוד זעכ
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המשך ביאור למג' שבת ליום שני עמ' ב
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המשך ביאור למג' שבת ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

... במה שהעיר על השאלה הידועה אשר רבנו הזקן בשער היחוד והאמונה הביא בשם הבעש"ט 

פירוש הכתוב לעולם ה' דברך נצב בשמים, אף שנמצא ג"כ במדרש תהלים, ומעיר מכתובות דף כ"ב ב'.

נדפסה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה,  י"ד, אשר שם  יעוין בזה קונטרס ח"י אלול תש"ג עמוד 

וציינתי בהערה בשולי הגליון, למסכת כתובות הנ"ל, אבות פ"ד משנה י"ט, ויקרא רבה פרשה ט"ז ב'. דא"ג 

בלקו"ת )ר"פ אחרי( מובא הנ"ל )סתם, ולא בשם הבעש"ט( ומצוין תומ"י לאחרי זה, וכן איתא במדרש 

תהלים.

כיון שאינו מזכיר בעניני בריאות שלו ושל ב"ב שי', בודאי זהו סימן שהנ"ל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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המשך ביאור למג' שבת ליום שישי עמ' ב

              

       
        

           
        
        
          
         

 
        

      
         

         
        

        
        

         

  



































המשך ביאור למג' שבת ליום שבת זודש עמ' ב
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המשך ביאור למג' שבת ליום כמישי עמ' ב

             

         
           

         
      

           
        

        
         

     
         

          


          
         
          


         

        
       

        
        

      
      

       

     
         

       
            
        

          
       

         
        

          
          

      
        

          
         

        
         

         
        
          
         

           
         

 

































































































המשך ביאור למג' שבת ליום כמישי עמ' א
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המשך ביאור למג' שבת ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, אשר גם עתה אין מובנת הסיבה נתקבל מכתבו, ותוכנו, באיזה מקום 

לקנות דירה, ומונה שלשה מקומות.

ומהנכון שיהי' זה במקום שנמצאים אנ"ש, בכדי שבשיתוף פעולה עמהם יוסיפו בעניני חב"ד בכלל 

נוחה כלל, מהריבוי  וידוע דעתי מאז ומקדם, אשר אין דעתי  ובנקודה הפנימית הפצת המעינות ביחוד. 

בדמי מפתח בשביל דירה שתהי' דוקא בשכונה ובעיר מסוימת, כי אפילו באם אין האמצעים מוגבלים, 

הרי יש לנצל הממון לענינים נחוצים שאי אפשר בלעדם ]אם בענינים הפרטים, או בענינים הכללים[, ולאו 

דוקא בשביל דמי מפתח לדירה.

מובן שבכאן אין ידוע איזה מג' המקומות מתאים יותר לתנאי האמור, אבל בודאי על אתר יש 

לברר כל זה.

ויהי רצון שאיך שיחליטו, יקוים בדירה החדשה דברי רז"ל שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם.

בודאי מוסיף בפעולותיו בהפצת המעינות ובכלל בעניני אנ"ש.

בברכה לבשו"ט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלכסנדר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה טבת, בו כותב אודות מצב בריאותו, ובהעיקר - בהנוגע להצרידות, ואשר 

במיעוט-דבור,  מנוחה  עכ"פ  מנוחה  עליו  שפקדו  אלא  מיוחדת,  סיבה  כל  מצאו  ולא  רופאים  דעת  שאל 

ומבאר ומפרט הקישוים המיוחדים בעבודתו ומשרתו אשר בהנהגה כזו.

והנה בכגון דא יש לומר, בסגנון חז"ל "יצא הפסדו בשכרו", אשר על ידי שכאילו מפסידים לפי 

שעה )ע"י שישמע להוראה האמורה(, ירוויח וישתכר פי כמה לאחרי זה.

ובטח לא יודרש ממנו מנוחה מדבור, כי אם מיעוט בזה. כן כדאי לשאול הרופא שהתייעץ עמו, על 

אופן הדבור באופן שיהי' מן השפה ולחוץ )במובן הגשמי - אבל לא ח"ו במובן הרחני והפנימי( - שזה איזה 

עשיריות בשנים מנסים ללמוד כן כמה מהנואמים, ובכלל אלו שענינם בדבור רב לפי ערך, ואפילו הבריאים 

שביניהם. וכללות הענין הוא - כפשוטו של הביטוי הנ"ל, שאף שהדבור הוא בקול רם ובחיות אינו נוגע כ"א 

במוצאות הכי חיצוניות וכמו השפה והלשון וכו'. ובודאי שגם בנדון דידי' - יביא זה תועלת גדולה. וי"ל 

שגם לאחר שיבריא ויחזור לאיתנו.

במ"ש שבא בטענה, למה זה וכו' - הנה אף שמובן הצער שלו והקישוים לכאורה וכו' - הנה כל 

טענות בכגון דא )לכאורה( אין מביאים תועלת, כ"א אדרבה, שהרי מביאים להתרגזות ובמילא לעצבות 

ונפילת רוח וכו', שעי"ז מהירות הרפואה מתמעטת וכו'. ובאם רוצים למצוא דוקא פירוש וביאור להענין, 

הרי י"ל )אף כי כמובן, רק בדרך אפשר( שזהו הוראה באצבע על התכלית שבחינוך, אף שלא הכל מדייקים 

בזה, אשר מטרת כל מחנך, הראשונה והעיקרית, שיהי' המחונך שלו בבחי' חי נושא א"ע גם בענין שהוא 

מחנך אותו, ולהשיג מטרה זו בהקדם )אף כי כמובן בחינוך יסודי(.

וביחוד בהנוגע אליו, הרי זה פשוט עוד יותר: שישתדל שהמחונכים שלו יתפללו בהתלהבות וידברו 

בעניני יהדות בהתלהבות וכו' לאחרי המצאם זמן קצר תחת השפעתו, ובאופן שיהיו טופח ע"מ להטפיח, 

ולהשפיע על המחונכים-ות שנכנסו להמוסד לאחריהם - והוא יהי' רק בבחי' עומד על גביהם משגיח ומנהל 

כללי, וק"ל.

מובן שבכל הנ"ל - אין כאן ח"ו להצדיק הענין וכו' וכו'. ואדרבה, צריך לקוות שבעתיד הכי קרוב 

ומתוך הרחבת  וישתדל בהמחונכים שלו באופן האמור אבל באופן דבחירה חפשית בזה  יחזור לאיתנו, 

הדעת אמיתית.

בברכה לבשו"ט ולרפוקו"ש,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בודאי התועדו באופן המתאים לציין את יום הסגולה יום ההילולא )יו"ד שבט( של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל.



c"agקפב 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

àéøvL øác ìk úaMa øpä øBàì LnzLäì øeñàåéãâa úåìôì ïBâk äaøä ïeiò C1úéöéö ÷cáì Bà[aÎ`úBø÷ì Bà ¨§¦§©¥§©¥§©¨¨¨¨¤¨¦¦©§¥§¦§Ÿ§¨¨¦§Ÿ¦¦¦§
áø÷ì øpä ähéå çkLé ànL äøæb àøB÷ àeäL äî åéôa àéöBî Bðéà íà elôàå ïîL ìL øpä øBàì øôña§¥¤§©¥¤¤¤©£¦¦¥¦§¦©¤¥§¥¨¤¨¦§©§©¤©¥§©¥

.øéòáî íeMî áiçúéå äôé øúBé ÷ìãzL éãk äìéútä ìà ïîMä©¤¤¤©§¦¨§¥¤¦§©¥¨¤§¦§©¥¦©§¦
(ã"ñø 'éñ ïiò) äøLk àéä äìéútäLk BúBhäì Cøã ïéàL äìéútä áéáñ Ceøkä áìç ìL Bà äåòL ìL øða ìáà3 £¨§¥¤©£¨¤¥¤©¨§¦©§¦¨¤¥¤¤§©§¤©§¦¨¦§¥¨©¥¦

äìéútä Làø èBçîé ànL äøéæb íéøñBà Léå íéøézî Lé[bàøáñ ìò Cîñì Lé Cøvä úòìe äaëî íeMî äæa Léå ¥©¦¦§¥§¦§¥¨¤¨¦§Ÿ©§¦¨§¥§¤¦§©¤§¥©Ÿ¤¥¦§Ÿ©§¨¨
äðBLàøä[dÎc: ¨¦¨

א  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק
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6

`zax `zkld
úéöéö ÷åãáì [à שצריך והחוליות הקשרים לבדוק היינו -

לבודקם  כדי הרבה .2עיון
úéöéö ÷åãáì [á נר לו ואין - הבגד ללבוש כשצריך -

עליו  שומר כשאחר ציציותיו יבדוק לאורו, לבדוק שמותר
יטה. שלא

äìéúôä ùàø [â מפרפין ברובם העשויים שבזמננו בנרות -
ימחוט' 'שמא חשש אין - .4וסטארין

äðåùàøä àøáñ ìò [ã לאור תורה ללמוד  כשצריך כגון -
.5הנר 

äðåùàøä àøáñ ìò [ä מנורת לאור לקרוא מותר -
האור 6חשמל  עוצמת את לשנות שניתן כזו מנורה ואפילו ,
שבה.

יום  מבעוד שלה הוויסות מתג את לכסות .7וטוב

zetqede mipeiv
בגדיו 1) לפלות מותר בו האופן ס"כ, שטז סימן לקמן ראה

בשבת.
שיעיין 2) צריך שיברך קודם ויום יום בכל סי"ג: ח סימן

וכן  חוטין איזו מהם נפסקו שמא כשרים הם אם הציצית בחוטי
שמא  הבגד כנף על המונח שלציצית חלק באותו לעיין צריך

ב). ס"ק קו"א שם (ועיין אחד חוט נפסק
האסורים 3) מדברים פתילה עשה אם מקום ומכל יא: סעיף

אסור  - המהותך אפילו החלב את או השעוה את סביבה וכרך
מקום  מכל הפתילה, אחר נמשך שהשמן שאף בה, להדליק
יטה. שמא וחוששים - יפה דולקת אינה עצמה מחמת הפתילה

תשמ"ז 4) גליון וביאורים' 'הערות קובץ וראה ב. ס"ק משנ"ב
בזה,

ולא  רגילים, נרות ידליק הנר, לאור ללמוד שהרוצה שם והוסיף
הדלקתם. לאחר לנוזל שנהפכים 'נרונים'

(5·"ÈÒ „Ò¯ ÔÓÈÒ ידליק הנר; לאור בלילה ללמוד צריך ואם :
ללמוד  היתר יש הכרוך שאצל לפי כרוך, שאינו ולא כרוך נר
מבשל  שעוה של בנר יותר ומצוה ער"ה, בסימן שיתבאר כמו

יותר. צלול שאורו לפי - חלב
נפט 6) של נר לאור הכלים לראות שמותר סי"ב להלן ראה

שהיתר  הרמב"ן דעת הביא הנר לאור ד"ה ובביה"ל רב, שאורה
בשאר  ולא - נקיות משום שהוא הכלים לראות אלא אינו זה

ראיית  לענין אלא זה היתר הביא לא רבינו ובאמת דברים,
הכלים.

שם  הלכה בביאור וביאר להתיר, המנהג נתפשט ומכלֿמקום
אינם  חשמל) של וכלֿשכן נפט של (אפילו שבזמננו שהמנורות
ד'שמא  חשש כלל בהם ואין שבזמנם, למנורות כלל דומים
חתיכת  על שכותבים מעשה כאנשי לנהוג שראוי והוסיף יטה'.
מבעוד  ומדבקין להדליק, ואסור היום 'שבת גדולות באותיות ניר
לסגורה  שדומה משום (ומותר ההדלקה לחצן במקום יום

ד). סעיף דלהלן שומר שמעמיד למי וכן שהתירו, במפתח
והוא  בבית, התאורה מתגי כל לכסות רבים נוהגים וכיום
או  בהדלקה הבית בני ייכשלו שלא כדי או הנ"ל, מהחשש

כבויים. תאורה מתגי גם מכסים זה ומטעם בכיבוי,
מעומעם,7) אורה אם שאף וביאר קיב, הערה י"ג פרק שש"כ

השמן  יקרב שמא אלא - שמן יוסיף שמא הגזירה אין מקום מכל
חשמלית. במנורה קיים לא זה וחשש הפתילה, אל

מקום  כשמכסים אף יחתה'; 'שמא גזירת שלגבי שכשם אלא
כאן  לכסות ראוי כן הויסות, כפתורי לכסות נוהגים - החיתוי

התאורה. לחצני את
במנורה  להקל לא כתב יח, תשובה פי"ח ח"ב לציון אור ובשו"ת

התאורה. לחצני הדביקו כן אם אלא כזו,

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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È ואילך שבת מוצאי מליל לילות וג' ימים ג' שמתענה מי
להבדיל  יכול אצלו אחרים אין ואם מאחרים הבדלה ישמע
מהכוס  ולשתות ונר בשמים בלא ולמעלה המנחה מפלג בשבת
בלא  ובשמים הנר על יברך ובלילה עליו התענית מקבל ואח"כ
ובלבד  שיבדיל קודם יום מבעוד ג"כ ערבית להתפלל ויכול כוס

רצ"ג. בסי' כמ"ש בזמנה שמע קריאת שיקרא

יום  מבעוד בשבת יבדיל לא בלבד ימים ב' שמתענה מי אבל
ב': יום במוצאי אלא

‡È ראש וחל השנה ראש לפני לילות וב' ימים ב' שמתענה ומי
שהוא  ב' יום מוצאי עד מלהבדיל ימתין לא ג' ביום השנה
על  או אחד כוס על יקה"ז לומר שיצטרך לפי השנה ראש ליל
שיתבאר  מטעם שבת במוצאי שחל ביו"ט שצריך כמו אחד פת
על  קדושות ב' אומרים שאין משום איסור בזה ויש תע"ג בסי'
ענין  לה ואין עצמה בפני קדושה היא יו"ט שקידוש אחד כוס
שבת  במוצאי שחל ביו"ט משא"כ חול של שבת מוצאי להבדלת
לקדש  קדש בין שמבדילין בהבדלה גם יו"ט קדושת שמזכירין
להבדיל  שצריך כאן אבל אחד כענין וההבדלה הקידוש הרי
כלל  ענין לה אין לחול קדש בין שהיא שבת מוצאי הבדלת
אחד  כוס על שתיהן לומר יכול אינו לפיכך יו"ט של לקידוש

למעלה: שנתבאר מטעם אחד פת על או

·È ישמע השנה ראש ליל עד מלהבדיל שהמתין אירע ואם
שיבדיל  עד המוציא פרוסת יטעום ולא מאחרים קידוש
ואח"כ  הבדלה קודם כלום לטעום אסור שהרי וישתה הכוס על
סעודה  במקום הקידוש שיהא כדי מיד ויאכל המוציא יברך
אף  חובתו ידי אותו והוציאו פת על קדשו האחרים אם ואף
לעצמו  המוציא לברך ג"כ הוא צריך אעפ"כ המוציא מברכת
המוציא  ברכת שמיעתו בין הכוס על בהבדלה והפסיק הואיל
אף  מהפת הם שטעמו במה יצא קידוש שידי אע"פ לאכילתו
ברכת  בין הפסק לענין מקום מכל טעם לא עדיין שהוא

בסי' שנתבאר כמו לו מועלת טעימתם אין לאכילה המוציא
קס"ז:

‚È של היין ברכת אם מיד לסעוד ורוצה היין על המבדיל
ושם  קע"ד בסי' נתבאר הסעודה שבתוך היין פוטרת הבדלה

שלפני נ  הבדלה כוס על אחרונה ברכה לברך צריך אימתי תבאר
ע"ש: משקים שאר שהוא בין יין שהוא בין הסעודה

„È יביאו שלא ליזהר צריך להבדלה תיכף לסעוד רוצה אם
במפה  לכסותו צריך הביאו ואם הבדלה קודם לשלחן לחם
היה  הדין מן שהרי בושתו הפת יראה שלא ההבדלה אחר עד
לפי  מיד לאכול כשרוצה היין לברכת הלחם ברכת להקדים צריך
ושעורה  חטה ארץ בפסוק ישראל ארץ בשבח ליין מוקדם שהוא
יש  לכן לו בזיון זה והרי להקדימו יכול אינו שעכשיו אלא וגו'

לכסותו: צריך אינו מיד לסעוד רוצה אינו אם אבל לכסותו

ÂË לאדם אסור הקדש על מחול והוסיף השבת שיצא אע"פ
או  שיבדיל דהיינו המלך את שילוה קודם חפציו שיעשה
עצמה  בשבת האסורים חפצים ואפילו בתפלה או הכוס על
בדבור  התלוים סופרים דברי איסורי (אבל סופרים מדברי
צרכיו  מבקשת חוץ רס"ג סי' בסוף שנתבאר מטעם מותרים
יש  וכן רצ"ד) בסי' שנתבאר כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו
ואינן  מלאכה סרך בהם שאין סופרים דברי איסורי כל מתירין
נוהגים  וכן דחול עובדין משום אלא שבות משום אסורים

תרכ"[ג]: בסי' שיתבאר כמו הכיפורים יום במוצאי

ÊË שיבדיל קודם גמורה מלאכה אפילו לעשות רוצה ואם
לחול  קדש בין המבדיל ברוך אומר הכוס על או בתפלה
מלאכה  ועושה המלך ללוות בעלמא להיכר ומלכות שם בלא
המבדיל  אמר וגם בתפלה הבדיל אם אף כלום לטעום אסור אבל

הכוס: על שיבדיל עד

מלאכה  שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

יֿטז  סעיפים שיבדיל קודם
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È ואילך שבת מוצאי מליל לילות וג' ימים ג' שמתענה מי
להבדיל  יכול אצלו אחרים אין ואם מאחרים הבדלה ישמע
מהכוס  ולשתות ונר בשמים בלא ולמעלה המנחה מפלג בשבת
בלא  ובשמים הנר על יברך ובלילה עליו התענית מקבל ואח"כ
ובלבד  שיבדיל קודם יום מבעוד ג"כ ערבית להתפלל ויכול כוס

רצ"ג. בסי' כמ"ש בזמנה שמע קריאת שיקרא

יום  מבעוד בשבת יבדיל לא בלבד ימים ב' שמתענה מי אבל
ב': יום במוצאי אלא

‡È ראש וחל השנה ראש לפני לילות וב' ימים ב' שמתענה ומי
שהוא  ב' יום מוצאי עד מלהבדיל ימתין לא ג' ביום השנה
על  או אחד כוס על יקה"ז לומר שיצטרך לפי השנה ראש ליל
שיתבאר  מטעם שבת במוצאי שחל ביו"ט שצריך כמו אחד פת
על  קדושות ב' אומרים שאין משום איסור בזה ויש תע"ג בסי'
ענין  לה ואין עצמה בפני קדושה היא יו"ט שקידוש אחד כוס
שבת  במוצאי שחל ביו"ט משא"כ חול של שבת מוצאי להבדלת
לקדש  קדש בין שמבדילין בהבדלה גם יו"ט קדושת שמזכירין
להבדיל  שצריך כאן אבל אחד כענין וההבדלה הקידוש הרי
כלל  ענין לה אין לחול קדש בין שהיא שבת מוצאי הבדלת
אחד  כוס על שתיהן לומר יכול אינו לפיכך יו"ט של לקידוש

למעלה: שנתבאר מטעם אחד פת על או

·È ישמע השנה ראש ליל עד מלהבדיל שהמתין אירע ואם
שיבדיל  עד המוציא פרוסת יטעום ולא מאחרים קידוש
ואח"כ  הבדלה קודם כלום לטעום אסור שהרי וישתה הכוס על
סעודה  במקום הקידוש שיהא כדי מיד ויאכל המוציא יברך
אף  חובתו ידי אותו והוציאו פת על קדשו האחרים אם ואף
לעצמו  המוציא לברך ג"כ הוא צריך אעפ"כ המוציא מברכת
המוציא  ברכת שמיעתו בין הכוס על בהבדלה והפסיק הואיל
אף  מהפת הם שטעמו במה יצא קידוש שידי אע"פ לאכילתו
ברכת  בין הפסק לענין מקום מכל טעם לא עדיין שהוא

בסי' שנתבאר כמו לו מועלת טעימתם אין לאכילה המוציא
קס"ז:

‚È של היין ברכת אם מיד לסעוד ורוצה היין על המבדיל
ושם  קע"ד בסי' נתבאר הסעודה שבתוך היין פוטרת הבדלה

שלפני נ  הבדלה כוס על אחרונה ברכה לברך צריך אימתי תבאר
ע"ש: משקים שאר שהוא בין יין שהוא בין הסעודה

„È יביאו שלא ליזהר צריך להבדלה תיכף לסעוד רוצה אם
במפה  לכסותו צריך הביאו ואם הבדלה קודם לשלחן לחם
היה  הדין מן שהרי בושתו הפת יראה שלא ההבדלה אחר עד
לפי  מיד לאכול כשרוצה היין לברכת הלחם ברכת להקדים צריך
ושעורה  חטה ארץ בפסוק ישראל ארץ בשבח ליין מוקדם שהוא
יש  לכן לו בזיון זה והרי להקדימו יכול אינו שעכשיו אלא וגו'

לכסותו: צריך אינו מיד לסעוד רוצה אינו אם אבל לכסותו

ÂË לאדם אסור הקדש על מחול והוסיף השבת שיצא אע"פ
או  שיבדיל דהיינו המלך את שילוה קודם חפציו שיעשה
עצמה  בשבת האסורים חפצים ואפילו בתפלה או הכוס על
בדבור  התלוים סופרים דברי איסורי (אבל סופרים מדברי
צרכיו  מבקשת חוץ רס"ג סי' בסוף שנתבאר מטעם מותרים
יש  וכן רצ"ד) בסי' שנתבאר כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו
ואינן  מלאכה סרך בהם שאין סופרים דברי איסורי כל מתירין
נוהגים  וכן דחול עובדין משום אלא שבות משום אסורים

תרכ"[ג]: בסי' שיתבאר כמו הכיפורים יום במוצאי

ÊË שיבדיל קודם גמורה מלאכה אפילו לעשות רוצה ואם
לחול  קדש בין המבדיל ברוך אומר הכוס על או בתפלה
מלאכה  ועושה המלך ללוות בעלמא להיכר ומלכות שם בלא
המבדיל  אמר וגם בתפלה הבדיל אם אף כלום לטעום אסור אבל
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é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâë,ïéîìò ìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù

נרמז  (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" עיגולי,כגיגית'בלשון דבר הוא גיגית כי וכך ,

ועי"ז  - כנ"ל צד מכל סביב הנחבק את מקיף החיבוק
להקב"ה. האהבה ישראל בבני נתעוררה

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
úìá÷ì íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
åîéã÷äù ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä
ïåöøå äøéçáá íãöî äæ 'éä àì ,òîùðì äùòð
äìòîìî éåìéâä éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà
øøåòúð à÷åã äæ éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã

.'åë äáäàäå ïåöøä íäá
נשתנתה  במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
(גזירת  אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת הכפי'

כו')? המן

רבה  מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
אנוסים  שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין לאורייתא",
דגם  יוקשה (שאז התורה את עצמם על לקבל כפשוטו
גזירת  מצד היתה אחשורוש בימי והתשובה הקבלה
שהרגישו  הביטול בענין כאן איירי אלא כנ"ל), המן,
"פרחה  של באופן תורה, מתן בשעת ישראל בני
כלים  אותם עשה זה (שביטול נפש ומסירת נשמתן"
- סיני") הר על ה' ד"וירד האלקית להתגלות ראויים
ויגיעתם, עבודתם מחמת בהם נולד לא זה דביטול
אתכם  אהבתי אליהם, הקב"ה אהבת גילוי ידי על אלא
עזה  באהבה הם גם נתעוררו ממילא שבדרך ה', אמר
נעשה  הקדימו בלבם שבערה זו אהבה ומצד להקב"ה

לנשמע.

,ùåøåùçà éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå

.íîöòî ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù
בימי  התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי
במובן  פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדי הביטול הפשוט, הנצרכת
אור  גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות
לידי  בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

éåìâ êøã ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
øúñä úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
ïî øúñà ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô
íåéá éðô øéúñà øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä

.àåää
נולדה  לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם
שהרי  מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם
- פנים הסתר של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה,
שבמתן  בפנים פנים הארת גילוי מבחינת ממש "היפך

ועת מ"ש (וע"ד תחבקני" "וימינו והיפך לרחק תורה",

מנין  התורה מן "אסתר חז"ל במאמר וכנרמז מחבק),
שאסתר  ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי דכתיב
פנים  הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר, מלשון הוא

ורעות". רבות צרות ומצאוהו

.íîöò ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
בלב  נפש והמסירת הביטול התעוררות אלא

עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
אחשורוש" בימי וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו
ע"י  בבנ"י נפעל לאלקות זה שביטול - גמור ברצון

מלמעלה). הגילוי מצד (ולא עצמם עבודת
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כמו ÔÈÚ‰Â(ב) שזהו השתלשלות ענין בפי' כידוע הוא
בזו  זו אחוזות טבעות מהרבה שלשלת
ומשתלשל  הולך ועד"ז העליונה בסוף אחוזה שהתחתונה
המדות  השתלשלות כמו למעלה השתלשלות ענין כך כו'
מסוף  הרי השכל מן ומתהוין נולדי' שהמדות השכל מן

מתלבש  והשכל המדות התהוות משתלשל השכל מדרגת
רק  זו השתלשלות בבחי' החכמה גם וא"כ המדות בתוך
אליה  שנית בבחי' המדות את למנות ראשית בחי' שהיא
מלובשות  והמדות המחשבה נשתלשלה המדות מן וכן
בשם  המחשבה ונק' לדו"מ ממחשבה וכן במחשבה
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הימין  קו בחי' כמו פרט בדרך ועד"ז לחכמה שלישית
שנשתלשל  החכמה ענף החסד הרי נצח חסד חכמה שהוא
ענף  והנצח אליה שניה והחסד ראשית החכמה ונק' הימנה
אב"ר  נק' החסד בבחי' ששרשו אברהם כמו וזהו כו' החסד
מ"ה  כח שנק' החכמה לבחי' וכלי אבר בחי' שהוא מ"ה
בבחי' החכמה גם וא"כ בחסד מלובש החכמה בחי' הרי
ההשתלשלות  ומקור ראשית בחי' שהיא רק השתלשלות
אין  מבחי' נמצאת הרי תמצא מאין והחכמה שנאמר ואע"פ
אין  מבחי' שנמצאת רק היינו ההשתלשלות. מן שלמעלה
תמצא  שמאין אלא אין בחי' עצמה שהחכמה לא אבל
שורה  שבה הגלוי ראשית בבחי' ליש מאין שתמצא והיינו
וד"ל. ממש אין לא אבל כו' בחכמה ה' כמ"ש א"ס אור
בזהר  ואמ' לשון וכבד פה כבד שהיה נאמר שבמשה וזהו
ששרש  לפי כו' תושב"כ לשון וכבד תושבע"פ פה כבד
וכמ"ש  ממש אין שבבחי' החכמה מקור בבחי' היה נשמתו
כו' לרקיע שמעל עליונים מים מבחי' משיתהו המים מן
כמ"ש  ידו על התורה ניתנה וע"כ ממש מה מה ונחנו וז"ש
מחכמה  ואורייתא דאורייתא מים דלה לנו דלה דלה וגם
בשביל  בראשית וכמארז"ל ראשית שנק' חכמה מבחי' נפק'
ע"כ  ממש אין ולא תמצא שמאין כו' ראשית שנק' התורה
ירידה  בחי' שהיתה ושבע"פ בתושב"כ ולשון פה כבד היה
בפה  חכמה דפנימית ההעלם מן בגלוי מלבוא נשמתו אצל
המצות  לקיום מעלה יתרון יש בזאת והנה וד"ל. כו' ולשון
ראשית  שנק' נפקת מחכמה התורה ששרש להיות ד"ת על
כל  להשתלשלות מקור להיות אא"ס מתגלה שבה הגלוי
אור  שמתלבש בלבד כ"ע ממלא בחי' זהו אבל העולמות

אחר  במיעוט מדריגתו לפי עולם בכל כ"ע בתוך האלקי
בדברי  המלובשים המצות שרש אבל כידוע כו' ם מיעוט

ותפילין  וציצית כו' ומעשרות תרומות כמו דוקא גשמיים
מבחי' ומלובש נמשך בהן הרי וכה"ג גשמי וצמר בקלף
גם  כו' ממלא מבחי' מעלה שלמעלה דוקא סוכ"ע הארת
שמאין  החכמה שהוא כו' כ"ע דממלא ראשית מבחי'
הוא  זה סובב בחי' משא"כ כנ"ל ממש אין לא אבל תמצא
הכללי  מקיף שנק' אא"ס דעצמות האמתי אין בבחי'
סובב  בשם נק' וע"כ בשוה דאבי"ע עולמות לד' שמקיף
בא  אינו זה מקיף מבחי' והמשכה ההארה בחי' הנה כי כו'
ממלא  בחי' כמו כ"ע בתוך גמור בגלוי התלבשות בבחי'
דחכמה  הגלוי ראשית התלבשות כמו זה שאין הנ"ל
הארה  בבחי' רק אלא וכה"ג דו"מ במחשבה ומדות במדות
זו  הארה בחי' היה שאם כו' בהעלם אין בבחי' בעלמא
כמו  בעולמות גמור בהתלבשות בגלוי באה כו' דסובב
ולא  ממציאותם מתבטלין העולמות כל היו כו' ממלא בחי'
היה  ולא כלל עו"ע השתלשלות בחי' להיות באפשרי היה
ונכללין  בטלים כולן היו כי כלל ליש מאין מציא' כל בא
אא"ס  עצמות בחי' דכולא מקורא הראשון ושרשן במקורן
באפשר  היה לא הנ"ל הגלוי ראשית חכמ' בחי' וגם כו'
חכמה  בשם שתקרא דבר מציאת בבחי' ליש מאין שתמצא
מה  דבר מציא' בבחי' הוא הרי חכמה בשם שנק' מאחר כי
כלול  הכל היה אבל כו' בפ"ע שם בקריא' עולה שהוא עד
בבחי' כלל ממנו חוץ דבר היה ולא האמתי אין בבחי'
כו' סוף לו שאין הוא כן כשמו כי כו' מה דבר מציא'
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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

˘‚ÈÂ.'כו עבדך נא ידבר אדוני בי ויאמר יהודה אליו
ענין  הוא יהודה אליו ויגש שענין בזוהר איתא הנה
נק' נש"י שעתה מה י"ל זה ולהבין לתפלה. גאולה סמיכת
ע"ש  נק' יהי' ולע"ל יוסף, כצאן נוהג וכמ"ש יוסף ע"ש
עליהם  נשיא עבדי ודוד זו דפ' בהפטורה וכמ"ש יהודה
מקום  הקובע כל שארז"ל מה י"ל זה להבין והנה לעולם.
אלפס  דרב גרסאות, שני ויש לפניו נופלים אויביו לתפלתו

בהמ"ק  הוא מקום דהנה אמת. ושניהם לתורתו, גורס
כנגד  תפלות והנה לישראל, לעמי מקום ושמתי וכמ"ש
לפי  וגם מקום, קביעות תפלה צריך ולכך תקנו, תמידין
משחרב  ארז"ל דהנה אמת ג"כ לתורתו אלפס רב גירסת
כו', הלכה של ד"א אלא בעולמו להקב"ה אין בהמ"ק
בהמ"ק  במקום הם הלכה של ד"א החורבן שלאחר ומאחר

כו'. לתורתו מקום קביעות צ"ל לכן
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קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הימין  קו בחי' כמו פרט בדרך ועד"ז לחכמה שלישית
שנשתלשל  החכמה ענף החסד הרי נצח חסד חכמה שהוא
ענף  והנצח אליה שניה והחסד ראשית החכמה ונק' הימנה
אב"ר  נק' החסד בבחי' ששרשו אברהם כמו וזהו כו' החסד
מ"ה  כח שנק' החכמה לבחי' וכלי אבר בחי' שהוא מ"ה
בבחי' החכמה גם וא"כ בחסד מלובש החכמה בחי' הרי
ההשתלשלות  ומקור ראשית בחי' שהיא רק השתלשלות
אין  מבחי' נמצאת הרי תמצא מאין והחכמה שנאמר ואע"פ
אין  מבחי' שנמצאת רק היינו ההשתלשלות. מן שלמעלה
תמצא  שמאין אלא אין בחי' עצמה שהחכמה לא אבל
שורה  שבה הגלוי ראשית בבחי' ליש מאין שתמצא והיינו
וד"ל. ממש אין לא אבל כו' בחכמה ה' כמ"ש א"ס אור
בזהר  ואמ' לשון וכבד פה כבד שהיה נאמר שבמשה וזהו
ששרש  לפי כו' תושב"כ לשון וכבד תושבע"פ פה כבד
וכמ"ש  ממש אין שבבחי' החכמה מקור בבחי' היה נשמתו
כו' לרקיע שמעל עליונים מים מבחי' משיתהו המים מן
כמ"ש  ידו על התורה ניתנה וע"כ ממש מה מה ונחנו וז"ש
מחכמה  ואורייתא דאורייתא מים דלה לנו דלה דלה וגם
בשביל  בראשית וכמארז"ל ראשית שנק' חכמה מבחי' נפק'
ע"כ  ממש אין ולא תמצא שמאין כו' ראשית שנק' התורה
ירידה  בחי' שהיתה ושבע"פ בתושב"כ ולשון פה כבד היה
בפה  חכמה דפנימית ההעלם מן בגלוי מלבוא נשמתו אצל
המצות  לקיום מעלה יתרון יש בזאת והנה וד"ל. כו' ולשון
ראשית  שנק' נפקת מחכמה התורה ששרש להיות ד"ת על
כל  להשתלשלות מקור להיות אא"ס מתגלה שבה הגלוי
אור  שמתלבש בלבד כ"ע ממלא בחי' זהו אבל העולמות

אחר  במיעוט מדריגתו לפי עולם בכל כ"ע בתוך האלקי
בדברי  המלובשים המצות שרש אבל כידוע כו' ם מיעוט

ותפילין  וציצית כו' ומעשרות תרומות כמו דוקא גשמיים
מבחי' ומלובש נמשך בהן הרי וכה"ג גשמי וצמר בקלף
גם  כו' ממלא מבחי' מעלה שלמעלה דוקא סוכ"ע הארת
שמאין  החכמה שהוא כו' כ"ע דממלא ראשית מבחי'
הוא  זה סובב בחי' משא"כ כנ"ל ממש אין לא אבל תמצא
הכללי  מקיף שנק' אא"ס דעצמות האמתי אין בבחי'
סובב  בשם נק' וע"כ בשוה דאבי"ע עולמות לד' שמקיף
בא  אינו זה מקיף מבחי' והמשכה ההארה בחי' הנה כי כו'
ממלא  בחי' כמו כ"ע בתוך גמור בגלוי התלבשות בבחי'
דחכמה  הגלוי ראשית התלבשות כמו זה שאין הנ"ל
הארה  בבחי' רק אלא וכה"ג דו"מ במחשבה ומדות במדות
זו  הארה בחי' היה שאם כו' בהעלם אין בבחי' בעלמא
כמו  בעולמות גמור בהתלבשות בגלוי באה כו' דסובב
ולא  ממציאותם מתבטלין העולמות כל היו כו' ממלא בחי'
היה  ולא כלל עו"ע השתלשלות בחי' להיות באפשרי היה
ונכללין  בטלים כולן היו כי כלל ליש מאין מציא' כל בא
אא"ס  עצמות בחי' דכולא מקורא הראשון ושרשן במקורן
באפשר  היה לא הנ"ל הגלוי ראשית חכמ' בחי' וגם כו'
חכמה  בשם שתקרא דבר מציאת בבחי' ליש מאין שתמצא
מה  דבר מציא' בבחי' הוא הרי חכמה בשם שנק' מאחר כי
כלול  הכל היה אבל כו' בפ"ע שם בקריא' עולה שהוא עד
בבחי' כלל ממנו חוץ דבר היה ולא האמתי אין בבחי'
כו' סוף לו שאין הוא כן כשמו כי כו' מה דבר מציא'
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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

˘‚ÈÂ.'כו עבדך נא ידבר אדוני בי ויאמר יהודה אליו
ענין  הוא יהודה אליו ויגש שענין בזוהר איתא הנה
נק' נש"י שעתה מה י"ל זה ולהבין לתפלה. גאולה סמיכת
ע"ש  נק' יהי' ולע"ל יוסף, כצאן נוהג וכמ"ש יוסף ע"ש
עליהם  נשיא עבדי ודוד זו דפ' בהפטורה וכמ"ש יהודה
מקום  הקובע כל שארז"ל מה י"ל זה להבין והנה לעולם.
אלפס  דרב גרסאות, שני ויש לפניו נופלים אויביו לתפלתו

בהמ"ק  הוא מקום דהנה אמת. ושניהם לתורתו, גורס
כנגד  תפלות והנה לישראל, לעמי מקום ושמתי וכמ"ש
לפי  וגם מקום, קביעות תפלה צריך ולכך תקנו, תמידין
משחרב  ארז"ל דהנה אמת ג"כ לתורתו אלפס רב גירסת
כו', הלכה של ד"א אלא בעולמו להקב"ה אין בהמ"ק
בהמ"ק  במקום הם הלכה של ד"א החורבן שלאחר ומאחר

כו'. לתורתו מקום קביעות צ"ל לכן
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÏÂ˜,נגינתם ממשתה ונערים מחופתם חתנים מצהלות
יהושע  כתיב הנה נגינתם, ממשתה ונערים מהו וצ"ל
שכמו  משמע ולכאורה האוהל, מתוך ימיש לא נער נון בן
בעצמו  אח"כ שהי' ממה במדריגה פחות הוא נער שהי'
מקבל  שהי' דכמו כן אינו האמת אבל לישראל, מנהיג
משפיע  שהי' ממה הרבה במעלה גדול הוא משה ממדריגת
ראש  תהי ואל לאריות זנב הוי ז"ל כמאמרם לישראל
מהגדול  אחרונה ממדריגה מקבל להיות ומוטב לשועלים
שבמל' למעלה יובן וכמו"כ ממנו, לקטנים משפיע מלהיות
להחיותם  בבי"ע המתלבש הא' בחי', ב' ג"כ יש דאצי'
שהוא  משה כלת המל' פנימי' הוא הב' ובחי' ולקיימם,
מעלת  וגדלה ספי', מעשר הנמנה באצי' שהיא כמו המל'
ממל' בבי"ע להשפיע פעם בשום יורדת שאינה דאצי' מל'
עתיק  נעשה שמל' הגם לבי"ע, ומשפיע המתלבש דאצי'
היא  באצילות הרי מ"מ כתר, עליהם ראש ונק' לבי"ע

הע"ס. מכל שפע מקבלת

Ô·ÂÈÂ ולדרים לארץ המאיר השמש זיו ממשל זה
שהי' כמו עצמו הזיו זה מ"מ גדול בהתפשטות
שהוא  מכמו ערוך באין נעלה יותר הי' בהשמש כלול
נכלל  הי' הרי מ"מ בתכלית בטל שם שהי' הגם מאיר,
אך  בסש"ב. כמבואר נקרא הי' שמש ובשם עצמו בהשמש
לא  בהשמש שהי' כמו הזיו כי עדיין מכוון משל זה אין
מהלבנה  יותר ויובן מהותו. ביטול כ"א כלל אור בבחי' הי'
שמקבלת  מה כ"א כלל אור לה אין בעצמה שהלבנה
אורה, מאירה ואח"כ מקבלת היא החדש ובתחלת מהשמש
ערוך  באין יותר מהשמש מקבלת שהיא כמו מעלתה וגדלה
המקבלת  אורה משנית היא הרי כי לנבראים שמאירה ממה
השפע  זאת היא שמאירה שהאור לומר שא"א מהשמש,
לאור  שוה שלה האור הי' שא"כ מהשמש שקיבלה בעצמה
השמש, לאור הלבנה אור דומה שאין רואים ואנו השמש
אור  אורה הי' שקיבלה דכמו אורה, משנית ה"ה א"כ

עליונה. במעלה אז היתה וא"כ השמש,

zeldvn lew d"c

.a"lxz ,`a 't dpezgd lr ,c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

'åäééúëåã åôéìçà'î úåð÷ñî 'â
â àåä äæî ïáåîäå',íéðéðòלהסיק ניתן  מסקנות שלש -

דוכתייהו". "אחליפו של מהעניין וללמוד
àä'íäìùמסקנה íéìëäá ïäùë äøåáâå ãñçã úåøåàäã

àéäùë àøáñä åîëå ,ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá íä éøä
éàîùå ììä úâùäáהשפעת את שקולטים הכלים שהם

ואבטליון  משמעיה àéäהשכל éøäעצמה הסברא גם
àøáñä éøä ììä úâùäáã ,ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá

åë éàîù úâùäá êôéäìå ãñçä úáééçî'ïä úåøåàäù éøä ,
ùîî äøåáâå ãñç úðéçááהכלים åë.'åîëבתוך äæ ïéàå

êåúá ïäù úòá íâù íéìëä ïååâ éôì íéðúùîù íéîä ìùî
íúåäî íöòá íéèåùô íä éøä éìëä ïååâ éôì íéàøðå éìëä

åë', אין עצמם בהם אך הכלי , בגלל צבועים נראים ורק
וגדר, צבע של ענין ïàëשום ìáàאלא כך àøáñäאינו éøä

î àéä éøä ììä úâùäá àéäùëïëå äøåáâ àìå ãñç ÷ø áééç
åë éàîù úâùäá êôéäìחסד ולא גבורה רק מחייב ',

åðééäåממש להיות האור של היכולת מגיע מנין כלומר -
הכלים? בתוך כשהוא וגבורה חסד úáéñùבבחינת  éôì

ãáì íéìëä ãöî ÷ø åðéà úåøåàäáù äøåáâå ãñçä úðéçá
åë øåàä øå÷îå ùøù ãöî íà éë'äøåáâå ãñçä åîëå ,

íâù éðôî àåä äáéñä éøä ììäå éàîù éáâ àøáñäáù
íìòäá äøåáâå ãñç äá ùé áøä úøáñá.úåéä íòå

úåàéöîá äøåáâå ãñçä úðéçá äùòð íúâùäáùולא ממש 
הרב בשכל בהעלם שזה כפי  àéäרק éàîù úâùäù éôìã

ïë ìò äøåáâ úðéçááììäå ,àøîåçì àøáñä ñôåú àåä
øúéäì ñôåú àåä ïë ìò ãñç úðéçáá íöòá åúâùä úåéäì

åë'äøåáâå ãñç äá äéä àì äîöò àøáñäá íà íå÷î ìëî ,
ììëבהעלם לא úðéçááגם  íúâùäá úå÷ìçúää äéä àì

åë úåàéöîá ùîî äøåáâå ãñç.'
מנעוריו, רע האדם שיצר  מהסברא הנ"ל בדוגמא וכמו
חיוב של צד בזה לראות מקום נתינת יש גופא זו שבסברא
טהור  שכל הוא  הרי  השכל אמיתית אבל קולא , של וצד
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מידות של מהתחלקות לגמרי  .48ומופשט
ïë åîëåבכלים אורות של íéìëäבנמשל éãé ìòù úåéä íò

äæìדווקא äáéñä íå÷î ìëî ,äøåáâå ãñçä úðéçá äùòð
ìòå íìòäá äøåáâå ãñç úðéçá ùé øå÷îå ùøùáù äî àåä

åë äøåáâä øåàå ãñçä øåà úðéçáá íéùòð ïë.'
åäééúëåã åôéìçà úåéäì ìåëé íå÷î ìëîå שהאור ידי  על

לכלי שוב ויורד לפשיטותו , חוזר הוא שלו, מהכלי  יוצא 
ïäאחר, íäìù úåøáñäù úåéä íòã éàîù éáâ åîëå

ãöî óìçúäì íéìåëé íå÷î ìëîå ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá
íøå÷î úåèéùôלעיל כנזכר השניה בפעם '.åëבלימוד

יש דוכתייהו: אחליפו  מענין הראשונה המסקנה לסיכום ,
בהעלם, זו  שהתחלקות אלא האורות, בשרש גם התחלקות

ממש. ומציאות בגדר נעשית  ההתחלקות הכלי ידי ועל
òåáä ïéð דוכתייהו אחליפו מענין שלומדים 'úåôìçúääù

íöòá íúâùä éìë éøäù ,íéìëäá àì úåøåàäá ÷ø àåä
àåä åúâùä éìë éàîùã äðúùî åðéàתמידäøåáâ úðéçáá

àéä ììä éáâåתמידíéôìçúî úåøáñäù ÷ø ,ãñç úðéçáá
úâùäù úòá íâù úéðúùî äðéà éìëä ìáà øåàä åäæù

éàîù éáâ ãñçì àéä àøáñäמקיל íå÷îוהוא ìëî אז גם
åë äøåáâ úðéçáá àéä åúâùä éìë íöò'

כיצד השתנה לא הכלי  אם – לשאול יכולים שכאן אלא
זה על החסד? אור את לפתע יגלה הגבורה שכלי  יהיה 

- נ "ע הרבי אומר
)úåéäì ìåëé ÷ø49 מקיל שמאי של ההשגה שכלי שהסיבה

- äøåáâáלפעמים ãñç úðéçá úåììëúä éãé ìò åäæù-
איזה יש שמאי  של הגבורה  כלי  שבתוך זה מצד כלומר,
של שבמידות  כידוע בתוכו , חסד של התכללות שהוא

התכללות יש ותיקון äâùääקדושה ïë ìòשמאי àéäשל
גם להיות ãñçיכולה úðéçááגבורה של הכלי  שבתוך כיון

בטהרתו  חסד אינו אך חסד, גם åë'ãñçיש  íâã òãåðå ,
äøåáâ úðéçáá àéä äøåáâáù עצמו החסד äøåáâלעומת  ïëå

ãñç úðéçá àéä ãñçáùממש הגבורה ').åëלעומת
íúåéä íòù éôì úåøåàäá ÷ø àåä óåìéçäù àöîðå–

- íäהאורות éøä íå÷î ìëî ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá
íéìëä ìáà ,óìçúäì íéìåëéå íéìëä éáâì úåèéùô úðéçáá
íéðúùî íðéà ùîî úåàéöîá äøåáâå ãñç úðéçáá ïäù

åë íéôìçúîå.'
דוכתייהו, אחליפו מעניין  שלמדים  הב' המסקנה וזהו
ולא היחסית, פשיטותם מצד באורות רק הוא שהחילוף

כלל. פשיטות  בהם שאין  בכלים
åהמסקנהâä דוכתייהו מאחליפו שלמדים  'óåìéçä úáéñù

áøä éãé ìò àåäהסברא עוד שכל השכל, את המשפיע
ורק וחילוף, שינוי בה אין שלהם הכלים בתוך נמצאת
אז  מהרב, שוב  לקבל וחוזרים מהכלי  יוצאת הסברא כאשר

) הסברות. לחילוף אפשרות íøå÷îîיש  äìá÷ä éãé ìò åðééä
הרב דברי  ìéòìהיינו  øëæðë(íâ äá ùé áøä úøáñ éøäå ,

àéä éøä íå÷î ìëîå íìòäá äøåáâå ãñç úðéçá ïëהסברא
íéìá÷îä éáâì úåèéùô úðéçááוהלל כשמאי -äéäéù ãò

úåèéùôä éãé ìò çøëäá åäæù úåôìçúää íãé ìòå íäá
à÷åãשל הגדרה באותה מוגדרת הסברא  היתה אם שהרי

לא בסברא גם כך חילוף שייך לא  עצמו שבכלי כמו הכלי ,
שייך שלה היחסית הפשיטות ידי על ורק חילוף, שייך היה

- åëחילוף úåôìçúää íäá äùòð à÷åã äæ éãé ìòù',
"אחליפו  מהמושג  שלמדים העניינים ג ' לסיכום ,

דוכתייהו":
של בגדר האורות את גם ומגדירים מגלים הכלים א.

ותפיסא. מציאות
פשיטותם מצד באורות רק להיות  יכולה  ההתחלפות  ב.

היחסית.
המשפיע. (הרב) המקור ידי  על הוא החילוף ג .

מטרתו  דוכתייהו " "אחליפו בעניין זו באות הביאור  כל
שהוא איזה יש  בהם שגם האורות פשיטות אופן  את להוכיח 
של ענין  לומר  שייך החכמה אור על שגם  עד מסויים, גדר

תמצא": מאין "והחכמה הפסוק כדברי  מאין יש 
נ"ע: הרבי  העניין éøäובלשון ãñçמסקנת  úðéçá ùéù íâä

íìòäá äøåáâåבכלים רק ולא באורות àéäגם íå÷î ìëîå
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שטז,48. עמ' א' חלק תרל"ב המאמרים ספר שמואל תורת ראה
החסד  למדת אותו להפוך אפשר דהשכל הוא והענין לשונו: וזה
כתי' ואח"כ כו' האדם לב יצר כי האדם את אמחה כמש"נ והגבורה
כי  נמצא גו', האדם לב יצר כי כו' האדמה את לקלל עוד אוסיף ולא
רחוקי' שהם הגם לגבו' בין לחסד בין להפוך יוכל אחד וטעם שכל
וגבו' חסד ששם השכל אמיתת להשיג צריכים היו ולכן זמ"ז,
כשיוצא  ולכן גבו' וזה חסד שזה לומר יכולין שאין עד בהתכללות
שצמצמו  מפני אלא השיגו לא זה וכל באמיתית. הוא אזי השכל משם
כי  להשפיע, ביכולת אין ומשם השכל מקור למשכיל שלהם השכל
ביכולתו  אין השכל אמיתת אבל להשפיע, יוכל בגילוי שהוא השכל
יוכל  ואז לשם והמוחין הכחות כלי כל להעלות שצריך אלא להשפיע
הם  המדות כי ממדות, מאוד רחוק המוחין כי נמצא השכל. את להשיג
במוחין  משא"כ כלל, מדות שם נופל אין עולמות ובלא לעולמות מקור

היוצא  יותר. להשיג יוכל עולמות ובלא לעולמות, מקור אינו שהוא
ומדריגה. במעלה הוא קדם שענין מזה

כ"יכול 49. רק התכללות מצד שזהו כותב נ"ע הרבי למה לעיין יש
של  לעניין טעמים כמה שישנם שהיות לפרש, יש ואולי להיות",

דוכ  רטז "אחליפו עמ' ח"ד חב"ד הערכים ספר בפרטיות (ראה תייהו"
מובא  זה (טעם ההתכללות. מצד הוא לזה הטעמים אחד ורק ואילך)
כיון  הנה ד) לח, התפילה שער האמצעי, לאדמו"ר תשובה בשערי
בכלי  דוכתייהו אחליפו של מצב להיות יכול האחרים הטעמים שלפי
זאת  ובכל בתוכו) חסד של התכללות מצד רק (ולא ממש גבורה של
נ"ע  הרבי זאת כותב לכן ממש, חסד של סברא בתוכו להתלבש יכולה
לענין  אחרים לטעמים מקום נתינת ומשאיר להיות", "שיכול בלשון

התכללות. מצד רק ולא זה,
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íøå÷î úåèéùôלעיל כנזכר השניה בפעם '.åëבלימוד

יש דוכתייהו: אחליפו  מענין הראשונה המסקנה לסיכום ,
בהעלם, זו  שהתחלקות אלא האורות, בשרש גם התחלקות

ממש. ומציאות בגדר נעשית  ההתחלקות הכלי ידי ועל
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åë äøåáâ úðéçáá àéä åúâùä éìë íöò'

כיצד השתנה לא הכלי  אם – לשאול יכולים שכאן אלא
זה על החסד? אור את לפתע יגלה הגבורה שכלי  יהיה 

- נ "ע הרבי אומר
)úåéäì ìåëé ÷ø49 מקיל שמאי של ההשגה שכלי שהסיבה

- äøåáâáלפעמים ãñç úðéçá úåììëúä éãé ìò åäæù-
איזה יש שמאי  של הגבורה  כלי  שבתוך זה מצד כלומר,
של שבמידות  כידוע בתוכו , חסד של התכללות שהוא

התכללות יש ותיקון äâùääקדושה ïë ìòשמאי àéäשל
גם להיות ãñçיכולה úðéçááגבורה של הכלי  שבתוך כיון

בטהרתו  חסד אינו אך חסד, גם åë'ãñçיש  íâã òãåðå ,
äøåáâ úðéçáá àéä äøåáâáù עצמו החסד äøåáâלעומת  ïëå

ãñç úðéçá àéä ãñçáùממש הגבורה ').åëלעומת
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íéðúùî íðéà ùîî úåàéöîá äøåáâå ãñç úðéçáá ïäù

åë íéôìçúîå.'
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ורק וחילוף, שינוי בה אין שלהם הכלים בתוך נמצאת
אז  מהרב, שוב  לקבל וחוזרים מהכלי  יוצאת הסברא כאשר
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שטז,48. עמ' א' חלק תרל"ב המאמרים ספר שמואל תורת ראה
החסד  למדת אותו להפוך אפשר דהשכל הוא והענין לשונו: וזה
כתי' ואח"כ כו' האדם לב יצר כי האדם את אמחה כמש"נ והגבורה
כי  נמצא גו', האדם לב יצר כי כו' האדמה את לקלל עוד אוסיף ולא
רחוקי' שהם הגם לגבו' בין לחסד בין להפוך יוכל אחד וטעם שכל
וגבו' חסד ששם השכל אמיתת להשיג צריכים היו ולכן זמ"ז,
כשיוצא  ולכן גבו' וזה חסד שזה לומר יכולין שאין עד בהתכללות
שצמצמו  מפני אלא השיגו לא זה וכל באמיתית. הוא אזי השכל משם
כי  להשפיע, ביכולת אין ומשם השכל מקור למשכיל שלהם השכל
ביכולתו  אין השכל אמיתת אבל להשפיע, יוכל בגילוי שהוא השכל
יוכל  ואז לשם והמוחין הכחות כלי כל להעלות שצריך אלא להשפיע
הם  המדות כי ממדות, מאוד רחוק המוחין כי נמצא השכל. את להשיג
במוחין  משא"כ כלל, מדות שם נופל אין עולמות ובלא לעולמות מקור

היוצא  יותר. להשיג יוכל עולמות ובלא לעולמות, מקור אינו שהוא
ומדריגה. במעלה הוא קדם שענין מזה

כ"יכול 49. רק התכללות מצד שזהו כותב נ"ע הרבי למה לעיין יש
של  לעניין טעמים כמה שישנם שהיות לפרש, יש ואולי להיות",

דוכ  רטז "אחליפו עמ' ח"ד חב"ד הערכים ספר בפרטיות (ראה תייהו"
מובא  זה (טעם ההתכללות. מצד הוא לזה הטעמים אחד ורק ואילך)
כיון  הנה ד) לח, התפילה שער האמצעי, לאדמו"ר תשובה בשערי
בכלי  דוכתייהו אחליפו של מצב להיות יכול האחרים הטעמים שלפי
זאת  ובכל בתוכו) חסד של התכללות מצד רק (ולא ממש גבורה של
נ"ע  הרבי זאת כותב לכן ממש, חסד של סברא בתוכו להתלבש יכולה
לענין  אחרים לטעמים מקום נתינת ומשאיר להיות", "שיכול בלשון

התכללות. מצד רק ולא זה,
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úåøáñä úåôìçúä äæî úåéäì ìåëéù åæë úåèéùô úðéçáá
שונים åë'äæáבכלים úåèéùôä ïéðò íâù àöîðå באורות, -

úðéçáá àåä íå÷î ìëîå éøîâì úåèéùô úðéçáá àåäù åðéà
ôúåèéùלכלים åôéìçàיחסית äæ éãé ìò äéäéù ãò

åë åäééúëåã.'
.øåöé÷

åë åäééúëåã åôéìçà íéøîàù äîî íâå'úðéçá ùéù ïáåî
,úåøåàäá äøåáâå ãñç

úçà äøáñ åìá÷ù ììäå éàîù ìùî êøã ìò àåäå
øùàëå ïúâùä éìëá äøåáâå ãñç úðéçáá ú÷ìçúîå

úîçî ïúâùä óìçúäì äìåëé áøäî íòôä ãåò íéòîåù
,áøä ìëù úåèéùô

íäìù äøåáâå ãñçã øå÷îä àåä à÷åã íù íå÷î ìëîå
éðôî øåàäá åðééä äøáñä íöòá àåä íäìù äøåáâå ãñçäå
äøåáâå ãñçä úáéñ àåä íìòäáù äøåáâå ãñçäù
úîçî àåäå ,úåøáñäá àåä úåôìçúää ïëå ,úå÷ìçúäáù

,øå÷îä úèéùô
íåùî äéäéù úåèéùô úðéçáá ïäå äøåáâå ãñç íù ùéù éøä
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שהוא  לחמה" לבהמה "נותן עם כללי, ענין שהוא מטר" לארץ "המכין בין הקשר מהו שאלה:
הבטחון  במדת יתחזק ומזה שוים, כולם שלגביו הפרטית השגחתו רואים שבזה אלא פרטי. ענין

ירצה". האיש שוקי -מרוצת- ב "לא ולכן בהוי'.

‰¯B‡ÎÏcהּמל ּדוד אׁשר הּמפלאים הּׁשבחים מּובן אין ¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש את מׁשּבח הּׁשלֹום ְֵֶַַַַָָָָָעליו
ּגדֹולים  הּיֹותר והיצּורים הּנבראים לכל הּמזֹון ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָמהסּפקת
הּמצמיח  מטר, לארץ "הּמכין ּכאמרֹו ּכאחד, קטּנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּיֹותר
לא  יקראּו, אׁשר ערב לבני לחמּה לבהמה ּנֹותן חציר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹהרים
ּדלכאֹורה  ירצה", האיׁש בׁשֹוקי לא יחּפץ הּסּוס ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹבגבּורת
הּוא  כּו' לארץ ּדהּמכין לזה, זה הענינים סמיכת מּובן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
הסּפקת  אבל ּומדּבר, חי צֹומח ּברּואי לכל הּנֹוגע ּכללי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָענין
סֹופא  ּומהּו ּפרטי, ענין הּוא עֹורב ּובני הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָמזֹון

לפי ה א ּדענּינ  הּוא, הענין א ירצה". האיׁש בׁשֹוקי "לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ּכי  ּפרטית, הׁשּגחה רֹואים אנּו לזה והּדֹומה הּללּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבענינים
ואּתה  יׂשּברּו אלי כל "עיני ּוכתיב ׁשוין, הּכל יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלגּביו
(ּכתּבֹות  ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּבעּתֹו", אכלם את להם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻנֹותן
ואחד  אחד ׁשּכל מלּמד ּבעּתֹו, אּלא נאמר לא "ּבעּתם ב) ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמז,
ּבכל  יתחּזק ּובזה ּבעּתֹו", ּפרנסתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנֹותן
נפׁש מנּוחת הּוא הּבּטחֹון ּדענין ּבהוי', הּבּטחֹון מּדת ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
הּטֹוב  ׁשּיעׂשה עליו ׁשּבטח מי על סמּו לּבֹו ׁשּיהיה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבֹוטח
ּבמה  ודעּתֹו יכלּתֹו ּכפי עליו יבטח אׁשר ּבענין לֹו ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָוהּנכֹון
החּיים  לבעלי ּגם ּכי יתּבֹונן האדם וכאׁשר טֹובתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּׁשּמפיק
עניני  ּכל הּנה ּכן על אׁשר לחמם, את יּתן נמּוכים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹותר
זֹו לא הּנה ּומּתנֹו, ּובמּׂשאֹו ּבעסקיו ּפרנסתֹו ּבכלי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהאדם

יבלּבלּו ׁשּלא זאת עֹוד הּנה הּתֹורה, ּפי על רק ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבלבד
ּביֹומֹו, יֹום ּדבר הּׁשעּורים ּומּלּמּוד ּבצּבּור מּתפּלה ְְְְִִִִִִִַַָאֹותֹו
יהיּו הּנפׁש ּדמזֹון והינּו להתּבֹוננּות, ּפנּויה ׁשעה לֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָולהיֹות
ּדבאמת  ּפנים, ּכל על הּגּוף מזֹון ּכמֹו הּמּדה ּבאֹותּה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָאצלֹו
הּוא  אדם ׁשל ענינֹו עּקר הרי מעלתֹו עצם מּצד ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנה
אּלא  ב, ּפרק ג מאמר ּב'עיּקרים' ּכמבאר הרּוחני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבּׁשלמּות
רק  זהּו אמנם ּגּופֹו, צרכי עניני ּבׁשביל לעבד ּגם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי
אלקי הוי' ּוברכ" ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבלבד, ּכלי עׂשּית ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבאפן
אֹותֹו לבלּבל צרי זה אין אבל ּתעׂשה", אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל
האמת  ּבלבבֹו יקּבע ּדכאׁשר והּוא האמּתי, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמהּׁשלמּות
ּומפרנס  זן יתּבר ׁשהּוא ּפרטית הׁשּגחה ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגמּור
וזהּו נפׁשֹו. ּבעֹוזרי הוי' אז ּגמּור, ּבבּטחֹון ּבה' ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָויבטח
לארץ  ל"הּמכין ירצה" האיׁש ּבׁשֹוקי ׁש"ולא הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹסמיכּות
האיׁש ׁשֹוקי מרּוצת ּבקּלּות "ולא רׁש"י ּדפרׁש וגֹו', ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמטר"
ּפרטית  הׁשּגחה רֹואה אדם ּכל הּנה ּבאמת אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָירצה",
ׁשרֹואים  העסקים ּבעלי ּובפרט עניניו, ּפרטי ּבכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבמּוחׁש

ענינים אלקּו להם מזּדּמנים ּפעמים ׁשּכּמה ּבמּוחׁש, ת ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּירויחּו, ּבזה ּבטּוחים והיּו עסקיהם ּבאפני ׁשֹונים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמענינים
הענינים  ּפעמים ּכּמה וכן ,ההּפּו וׁשלֹום חס היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּולבּסֹוף
ּבׁשפע  ּפרנסתם היה מּזה ודוקא ּכלל לב עליהם ׂשמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּׁשמים  לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת "הּמגּביהי וזהּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָרב.
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ּבדר ׁשהּוא להיֹות ההתהּוּות ׁשּבענין ּדכׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּובארץ",
ּכמֹו הּנה הּמה, ׁשוין ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות הּנה לזאת ,ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאיןֿערֹו
"הּמגּביהי  ׁשּזהּו ,ערֹו אין ּבדר הּוא ההׁשּגחה ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָכן
ּובארץ" ּבּׁשמים לראֹות "מׁשּפילי הּנה זה ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשבת",
והׁשּגחה  ּפרטּיּות, ּפרטי ּבדר ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,
ׁשּבענין  ּדכׁשם וקּיּומֹו, הּנברא חּיּות היא עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזֹו

מחׁשבֹותיכם", מחׁשבֹותי לא "ּכי ּכתיב למעלה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּמחׁשבה
מהּמחׁשבה  ּולמעלה ּדבר, נעׂשה לא למּטה ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדמּמחׁשבה
ּכל  נבראּו אחת "ּבמחׁשבה ּוכמאמר ּדבר, נעׂשה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָהעליֹונה
היא  עצמּה ּדההׁשּגחה ההׁשּגחה, ּבענין הּוא ּכן ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות",
ונחקקים  עֹולים הּתחּתֹונים מעׂשה וכל וקּיּומֹו, הּנברא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָחּיּות

ְְַָלמעלה.
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שמתפלל  זה ה"עובד", מרגיש שבתורה המאור את
במאור  הרגשה יש לו אלקית, בהשגה התבוננות מתוך

באלקות. וההשערה ההשגה כלי ישנם ולו שבתורה
ההנחות  את לזכך ה"תמימים" של מתפקידם
הקריר. היהודי הרחוב את ולחמם בעולם המקובלות
נהוג  שזה כפי וביטול, דחיה של בדרך אינו והזיכוך
לשעה  הם טובים וביטול דחיה שכן חסידים, בהתוועדות

הזיכוך. לעבודת כללית וכהקדמה בלבד
הנפש  של העבודה ביחוד להקדמה, זקוקה עבודה כל
המתבטאת  חזקה, להקדמה זקוקה וסייעתה הבהמית
הכללית  במהותה כללי לביטול המביאה הכללית בהכאה

הבהמית. הנפש של
קוראים  בפניו שלא שאף העיירה, של שהנגיד קורה,
והחסיד  חסידית, להתוועדות נכנס נגיד, יעקב ר' לו
עבור  כספים באיסוף ומתעסק המתפרנס הקבצן, מאטיל
אל  פונה חולים, וביקור ערומים מלביש לאביונים, לחם

או  לידו, ומתיישב הנה, בוא יעקל, לו: ואומר הנגיד
המחדש  אליעזר ר' הצעיר העילוי הרב , של כשחתנו
בכנופיא  ונתקל חסידי מדרש לבית נכנס משקלוב,
 החסיד המלמד שלמה הוא המדברים וראש חסידית
ומתבטאים  צייטעס, לייבצע או געלער דער  ֽשלמה
כזו  פניה  מחדש ללייזערקע מקום פנו רבה: בחדוה
או  עשירות של הרוח בגסות הכללית ההכאה את מביאה

התורה. ידיעת של בגאוה
בירור  של סדר לבוא צריך הכללי הביטול לאחר ברם,
מלמעלה  שכן שבעשירות, והרע הטוב את לברר פרטי,
טובים, דברים בעשירותו לעשות האפשרות לו נותנים
גמילות  לתת בנצרכים, לתמוך תורה, לומדי ידי להחזיק
את  לו להסביר ויש רחבה, ביד צדקה ולחלק חסדים
לפעול  שביכולתו מלמעלה אותו שזיכו הגדולה הזכות
בצדקה. טובים ומעשים התורה בחיזוק ונצורות גדולות

שבעשירות. הטוב הצד זה
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אשר  ראיתי כי העיר את ולעזוב האכסניא אל ללכת ואמהר העליון עדן גן חדרו את  לעזוב מהרתי
את  והורידו השלחן על שהמתיחום משלוחינו לכמה שעשו כמו לי יעשו שלא ויראתי בפח נפלתי

תלמידיו. את המלקה כמלמד וילקו המכנסים

אברכים  ששה כחמשה הנה בלשונם, התחתון עדן גן הקטן הכנסת בית את שעברתי מכיון אמנם
ורגשותי  פחדי  את להגיד למותר היחידות. בעלי במחול לצאת שבחצר הכנסת בית אל ויסחבוני עטרוני
בי  אחזו שכני אבל העיגול את לעזוב חפצתי ושלש ופעמים הקדחת ממחלת חלוש עדיין הייתי וגם
באחורי  בשוקי הכניס פעמים וכמה הניגון תנועת לפי אהבה מתוך בערפי מכה מהם ואחד בחזקה

פלעצל. פוטער אצלם הנקרא וריעות חיבה מתוך

השחר  שיאיר עד חכיתי ורעדה ובחיל שלי לאכסניא הלכתי ארבע על כזוחל הנה המחול וכשנגמר
חפצי  את ואקח – פרעתי כבר החשבון את – האכסניא בעל בשביל השלחן על מטבעות איזה והנחתי

אברי. בכל שלם נמלטתי אשר על המקרה את וברכתי עגלה ואשכור כפרסה הסמוך לכפר ואלך
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קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבדר ׁשהּוא להיֹות ההתהּוּות ׁשּבענין ּדכׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּובארץ",
ּכמֹו הּנה הּמה, ׁשוין ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות הּנה לזאת ,ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאיןֿערֹו
"הּמגּביהי  ׁשּזהּו ,ערֹו אין ּבדר הּוא ההׁשּגחה ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָכן
ּובארץ" ּבּׁשמים לראֹות "מׁשּפילי הּנה זה ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשבת",
והׁשּגחה  ּפרטּיּות, ּפרטי ּבדר ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,
ׁשּבענין  ּדכׁשם וקּיּומֹו, הּנברא חּיּות היא עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזֹו

מחׁשבֹותיכם", מחׁשבֹותי לא "ּכי ּכתיב למעלה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּמחׁשבה
מהּמחׁשבה  ּולמעלה ּדבר, נעׂשה לא למּטה ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדמּמחׁשבה
ּכל  נבראּו אחת "ּבמחׁשבה ּוכמאמר ּדבר, נעׂשה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָהעליֹונה
היא  עצמּה ּדההׁשּגחה ההׁשּגחה, ּבענין הּוא ּכן ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהעֹולמֹות",
ונחקקים  עֹולים הּתחּתֹונים מעׂשה וכל וקּיּומֹו, הּנברא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָחּיּות

ְְַָלמעלה.
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שמתפלל  זה ה"עובד", מרגיש שבתורה המאור את
במאור  הרגשה יש לו אלקית, בהשגה התבוננות מתוך

באלקות. וההשערה ההשגה כלי ישנם ולו שבתורה
ההנחות  את לזכך ה"תמימים" של מתפקידם
הקריר. היהודי הרחוב את ולחמם בעולם המקובלות
נהוג  שזה כפי וביטול, דחיה של בדרך אינו והזיכוך
לשעה  הם טובים וביטול דחיה שכן חסידים, בהתוועדות

הזיכוך. לעבודת כללית וכהקדמה בלבד
הנפש  של העבודה ביחוד להקדמה, זקוקה עבודה כל
המתבטאת  חזקה, להקדמה זקוקה וסייעתה הבהמית
הכללית  במהותה כללי לביטול המביאה הכללית בהכאה

הבהמית. הנפש של
קוראים  בפניו שלא שאף העיירה, של שהנגיד קורה,
והחסיד  חסידית, להתוועדות נכנס נגיד, יעקב ר' לו
עבור  כספים באיסוף ומתעסק המתפרנס הקבצן, מאטיל
אל  פונה חולים, וביקור ערומים מלביש לאביונים, לחם

או  לידו, ומתיישב הנה, בוא יעקל, לו: ואומר הנגיד
המחדש  אליעזר ר' הצעיר העילוי הרב , של כשחתנו
בכנופיא  ונתקל חסידי מדרש לבית נכנס משקלוב,
 החסיד המלמד שלמה הוא המדברים וראש חסידית
ומתבטאים  צייטעס, לייבצע או געלער דער  ֽשלמה
כזו  פניה  מחדש ללייזערקע מקום פנו רבה: בחדוה
או  עשירות של הרוח בגסות הכללית ההכאה את מביאה

התורה. ידיעת של בגאוה
בירור  של סדר לבוא צריך הכללי הביטול לאחר ברם,
מלמעלה  שכן שבעשירות, והרע הטוב את לברר פרטי,
טובים, דברים בעשירותו לעשות האפשרות לו נותנים
גמילות  לתת בנצרכים, לתמוך תורה, לומדי ידי להחזיק
את  לו להסביר ויש רחבה, ביד צדקה ולחלק חסדים
לפעול  שביכולתו מלמעלה אותו שזיכו הגדולה הזכות
בצדקה. טובים ומעשים התורה בחיזוק ונצורות גדולות

שבעשירות. הטוב הצד זה
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אשר  ראיתי כי העיר את ולעזוב האכסניא אל ללכת ואמהר העליון עדן גן חדרו את  לעזוב מהרתי
את  והורידו השלחן על שהמתיחום משלוחינו לכמה שעשו כמו לי יעשו שלא ויראתי בפח נפלתי

תלמידיו. את המלקה כמלמד וילקו המכנסים

אברכים  ששה כחמשה הנה בלשונם, התחתון עדן גן הקטן הכנסת בית את שעברתי מכיון אמנם
ורגשותי  פחדי  את להגיד למותר היחידות. בעלי במחול לצאת שבחצר הכנסת בית אל ויסחבוני עטרוני
בי  אחזו שכני אבל העיגול את לעזוב חפצתי ושלש ופעמים הקדחת ממחלת חלוש עדיין הייתי וגם
באחורי  בשוקי הכניס פעמים וכמה הניגון תנועת לפי אהבה מתוך בערפי מכה מהם ואחד בחזקה

פלעצל. פוטער אצלם הנקרא וריעות חיבה מתוך

השחר  שיאיר עד חכיתי ורעדה ובחיל שלי לאכסניא הלכתי ארבע על כזוחל הנה המחול וכשנגמר
חפצי  את ואקח – פרעתי כבר החשבון את – האכסניא בעל בשביל השלחן על מטבעות איזה והנחתי

אברי. בכל שלם נמלטתי אשר על המקרה את וברכתי עגלה ואשכור כפרסה הסמוך לכפר ואלך
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ycew zexb`

תרפ"א  תמוז י"ג ב"ה,

אי"א  וו"ח הנעלה הרב ידידי ש"ב כבוד

שי' זלמן שניאור מו"ה

וברכה, שלום

בכללות  הטוב, שלומו בנועם נתבשרתי שי' הרממ"נ מאת

אך  לשמוע השי"ת יזכינו רק נעלם, עתה גם בפרט ומהנעשה

בגו"ר. מזה, זה טוב

מאשר  מנעימות בבשורות במכתביו ישמחני כי ואקוה

תה"ל  כי והוא לשמוח, שאפשר ובמה באמת, הלב ישמח

בתורה. ועוסקים לומדים

ש"ב. המוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלום ברכה והי'
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המשך ביאור למג' שבת ליום שבת זודש עמ' א

ipy ,oey`x - ak ,`k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿
B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, לׁשֹון EÏלמהּותֹו נקט הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְְִֵַַַָ

ּכתֹוצאה  ׁשּנפּגמת האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנֹוכח,

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת ְְְְִֵֵֶֶַַָמהחטא

éðùëèáMa Búîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîeàëíéîBé Bà íBé-íà Cà ¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²¬©−¦

:àeä Btñë ék íwé àì ãîréñáëeöpé-éëå ©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«§¦«¦¨´
äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−
äMàä ìra åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà̈®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðåâëLôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå §¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤
:Lôð úçzãëúçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér ©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©

:ìâø úçz ìâø ãéäëúçz òöt äiåk úçz äiåk ½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
:äøeaç úçz äøeaç òötñåëLéà äké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹

éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£®̈©«¨§¦¬
:Bðér úçz epçlLéæëBúîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå §©§¤−©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéôçëøBL çbé-éëå ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé àìå:èëøBL íàå §³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á
ìL ìîzî àeä çbðàìå åéìráa ãreäå íL ©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ

ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦®̈©Æ¦¨¥½
:úîeé åéìra-íâåìïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ

:åéìr úLeé-øLà ìëk BLôðàìúá-Bà çbé ïá-Bà ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´
:Bì äNré äfä ètLnk çbéáìçbé ãár-íà ¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬

ìL | óñk äîà Bà øBMäåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ©−´¨®̈¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤©§½

:ïeöçé únä-úà íâååìàeä çbð øBL ék òãBð Bà §©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´©¨¬Æ
ìL ìBîzîílLé ílL åéìra epøîLé àìå íL ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBLñæìék Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«¦³
äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

áëàïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc BìáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà −¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á
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ipy ,oey`x - ak ,`k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦
úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

ä-úà éðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLàååéðãà BLébäå ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³£Ÿ¨Æ

äæeænä-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤©§®̈
:íìòì Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøåñ(éåì) §¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

æúàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáräçäéðãà éðéra ärø-íàáéúëàì-øùà ¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨

éø÷ìLîé-àì éøëð írì dcôäå dãré Bì-øLà£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ
øëîì:dá-Bãâáa dèètLîk äpãréé Bðáì-íàå §¨§−̈§¦§¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬

:dl-äNré úBðaäédøàL Bì-çwé úøçà-íà ©¨−©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²
:òøâé àì dúðrå dúeñkàéìL-íàåàì älà-L §¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ

:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNréñ(ìàøùé)áéäkî ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬
:úîeé úBî úîå Léàâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¦²¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpàñ ¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨
ãéírî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´

:úeîì epçwz éçaæîñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬
:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéBà ïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàáèéíe÷é-íà §¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿
B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, לׁשֹון EÏלמהּותֹו נקט הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְְִֵַַַָ

ּכתֹוצאה  ׁשּנפּגמת האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנֹוכח,

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת ְְְְִֵֵֶֶַַָמהחטא

éðùëèáMa Búîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîeàëíéîBé Bà íBé-íà Cà ¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²¬©−¦

:àeä Btñë ék íwé àì ãîréñáëeöpé-éëå ©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«§¦«¦¨´
äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−
äMàä ìra åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà̈®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðåâëLôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå §¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤
:Lôð úçzãëúçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér ©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©

:ìâø úçz ìâø ãéäëúçz òöt äiåk úçz äiåk ½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
:äøeaç úçz äøeaç òötñåëLéà äké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹

éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£®̈©«¨§¦¬
:Bðér úçz epçlLéæëBúîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå §©§¤−©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéôçëøBL çbé-éëå ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé àìå:èëøBL íàå §³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á
ìL ìîzî àeä çbðàìå åéìráa ãreäå íL ©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ

ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦®̈©Æ¦¨¥½
:úîeé åéìra-íâåìïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ

:åéìr úLeé-øLà ìëk BLôðàìúá-Bà çbé ïá-Bà ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´
:Bì äNré äfä ètLnk çbéáìçbé ãár-íà ¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬

ìL | óñk äîà Bà øBMäåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ©−´¨®̈¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤©§½

:ïeöçé únä-úà íâååìàeä çbð øBL ék òãBð Bà §©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´©¨¬Æ
ìL ìBîzîílLé ílL åéìra epøîLé àìå íL ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBLñæìék Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«¦³
äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

áëàïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc BìáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà −¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á



iriaxקצב ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéiç äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−©¦®
:ílLé íéðLñ §©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈
מּמּנּו. התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

לרֹופא  רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאמר

א)לרּפאֹות ס, להפ(ברכות ואּלּו לרּפא, רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

אליו" ׁשּי זה אין - ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשאינֹו

רפּואה). ּבעניני ּדעה ׁשּום לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(היינּו

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåLéà ïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á¦̧
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìàLéàä úéaî ápâå øîL ¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´¨¦®

:íéðL ílLé ápbä àöné-íàæápbä àöné àì-íà ¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈
Bãé çìL àì-íà íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−

:eärø úëàìîaç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr ¦§¤¬¤¥¥«©¨§©¤¿©©¿©
øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr äN-ìr øBîç£ÁÁ©¤̧©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ
øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ àeä-ék¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³

íéýìû ïréLøé:eärøì íéðL ílLéñèïzé-ék ©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà Léà¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ì:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîLéúráL ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéãr eäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®

:ílLé àì äôøhäôâéeärø írî Léà ìàLé-éëå ©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−
:ílLé ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðåãé-íà §¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«¦

:BøëNa àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnr åéìrañ §¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈¦§¨«
åèáëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´

:äMàì Bl äpøäîé øäî dnræèïàîé ïàî-íà ¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáàñ ¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ

æé:äiçú àì äôMëîçéúBî äîäa-ír áëL-ìk §©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬
:úîeéñèéBcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì çáæ: ¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

ëõøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáëäpr-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦©¥¬

òîLà rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−
:Bú÷röâëeéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå ©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤®̈¤§¨³

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLðôãë| óñk-íà §¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤
äLðk Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà énr-úà äåìz©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®

:CLð åéìr ïeîéNú-àìäëúîìN ìaçz ìáç-íà «Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´
:Bì epáéLz LîMä àa-ãr Erøåëàåä ék ¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«¦´¦³

áéúëäúåñëéø÷äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ék äéäå ákLéñ ¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈

ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּנפׁש

הרי  וקׁשה: ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָלקּיּום

היא, לכ העצה ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ּכׁשאנּו ּבקר, מּדי ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשה'ּׁשאלה'

את  ּולבּקׁש הּקּב"ה, לבעלּה, להתּפּלל עלינּו הּנפׁש, את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'ׁשואלים'

ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת חפץ ׁשהּׁשֹואל הּוא, והּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצרּכנּו;

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה מים להׁשקֹותֹו החפץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּבעל

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìîéì-ïzz E: §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
èëì äNrz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úráL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-írìLã÷-éLðàå ¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥−Ÿ¤
áìkì eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤

:Búà ïeëìLzñâëààåL òîL àOú àì ©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§
:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìàá-àì ©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«Ÿ

úèðì áø-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ
:úhäì íéaø éøçàâ:Báéøa øcäú àì ìãåñãék ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«¦´

epáéLz áLä ärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
:BìñäBàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék «¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½

:Bnr áærz áær Bì áærî zìãçåñ §¨«©§−̈¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

זֹו, רמה ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ּומרגש  הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובלי

הּפתּגם  לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

אי וואס ּברֹויט ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּידּוע

היא  ׁשּבידי, הּלחם ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאּב,

.(ׁשּל =) "ּדינער" מּלת מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּל

iriay ,iying ,iriax - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

,éòéáø
éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæø÷L-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©¤−¤

:òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«
çólñéå íéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−

:íé÷écö éøácèízrãé ízàå õçìú àì øâå ¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ
øâ-ék øbä Lôð-úà:íéøöî õøàa íúééä íé ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

é-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeázàéeìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå §«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ

äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬
:Eúéæì EîøëìáééNrî äNrz íéîé úLLE §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½

Eøîçå EøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéåâéézøîà-øLà ìëáe §¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤¨©¬§¦

eøékæú àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½
ét-ìr òîMé àì:EãéìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

åèìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöéæèøéöwä âçå ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ
éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ

éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«
æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−

:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ

éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ,כג) ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו)

‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»«¬»»

ÏÎa ¯ÒB‡Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»¿≈¿»

‡e‰L(הּטּורים (ּבעל ∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

החמירה  ולכן האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחמץ

ּבעניני  לעסק רגיל אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּבֹו

- זרה' ל'עבֹודה להּגיע עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ה'.Ì‰Ïליחס לברּכת 'לבּוׁש' רק ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֵַ»∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©®̈¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà EàéáäìåàëøîMä §©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¨¯¤

àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íërLôìáëòîLz rBîL-íà ék §¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©¦§©Æ

éáéà-úà ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷aE §Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½
éøøö-úà ézøöå:Eâëéðôì éëàìî Cìé-ékE §©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼

éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−
éñeáéäå:åézãçëäåãëíäéäìàì äåçzLú-àì §©§¦®§¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ

ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú àìå§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëúà ízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ

éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®
:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ׁשעלינּוÌÈËtLÓמּקּומֹו ללּמדנּו, ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵֵֶַָָ

ּולהבין  לנּסֹות עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהתיחס

טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאת

טעם" לֹו ּתמּורה)ּתן הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִֵַַַַָ

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà Eæëéðôì çlLà éúîéà-úàE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½

-úà ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤
éáéà-ìkéìà EE:óørçëärøvä-úà ézçìLå ¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤©¦§−̈

éðôìézçä-úàå éðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E §¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−
éðôlî:Eèëéðtî epLøâà àì-ït úçà äðLa E ¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz:äãOä úiç E ¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«
ìéðtî epLøâà èrî èrîzìçðå äøôz øLà ãr E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈

:õøàä-úààìíé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¤¨¨«¤§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLé:Eáìíäì úøëú-àì «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâìeàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬

íäéäìà-úà ãárú ék éì EúàEì äéäé-ék «Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−
:L÷Bîìôãëàýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå §¥«§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À

ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®
:÷çøî íúéåçzLäåáýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäåâäLî àáiå §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À
àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéåíéètLnä-ìk ú ©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®

-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤



קצג iriay ,iying ,iriax - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

,éòéáø
éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæø÷L-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©¤−¤

:òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«
çólñéå íéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−

:íé÷écö éøácèízrãé ízàå õçìú àì øâå ¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ
øâ-ék øbä Lôð-úà:íéøöî õøàa íúééä íé ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

é-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeázàéeìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå §«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ

äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬
:Eúéæì EîøëìáééNrî äNrz íéîé úLLE §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½

Eøîçå EøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéåâéézøîà-øLà ìëáe §¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤¨©¬§¦

eøékæú àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½
ét-ìr òîMé àì:EãéìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

åèìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöéæèøéöwä âçå ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ
éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ

éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«
æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−

:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ

éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ,כג) ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו)

‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»«¬»»

ÏÎa ¯ÒB‡Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»¿≈¿»

‡e‰L(הּטּורים (ּבעל ∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

החמירה  ולכן האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחמץ

ּבעניני  לעסק רגיל אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּבֹו

- זרה' ל'עבֹודה להּגיע עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ה'.Ì‰Ïליחס לברּכת 'לבּוׁש' רק ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֵַ»∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©®̈¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà EàéáäìåàëøîMä §©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¨¯¤

àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íërLôìáëòîLz rBîL-íà ék §¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©¦§©Æ

éáéà-úà ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷aE §Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½
éøøö-úà ézøöå:Eâëéðôì éëàìî Cìé-ékE §©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼

éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−
éñeáéäå:åézãçëäåãëíäéäìàì äåçzLú-àì §©§¦®§¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ

ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú àìå§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëúà ízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ

éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®
:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ׁשעלינּוÌÈËtLÓמּקּומֹו ללּמדנּו, ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵֵֶַָָ

ּולהבין  לנּסֹות עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהתיחס

טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאת

טעם" לֹו ּתמּורה)ּתן הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִֵַַַַָ

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà Eæëéðôì çlLà éúîéà-úàE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½

-úà ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤
éáéà-ìkéìà EE:óørçëärøvä-úà ézçìLå ¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤©¦§−̈

éðôìézçä-úàå éðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E §¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−
éðôlî:Eèëéðtî epLøâà àì-ït úçà äðLa E ¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz:äãOä úiç E ¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«
ìéðtî epLøâà èrî èrîzìçðå äøôz øLà ãr E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈

:õøàä-úààìíé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¤¨¨«¤§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLé:Eáìíäì úøëú-àì «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâìeàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬

íäéäìà-úà ãárú ék éì EúàEì äéäé-ék «Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−
:L÷Bîìôãëàýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå §¥«§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À

ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®
:÷çøî íúéåçzLäåáýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäåâäLî àáiå §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À
àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéåíéètLnä-ìk ú ©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®

-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤



xihtnקצד - ck - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äNrð ýåýé øacãýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½
äøNr íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈§¥³¤§¥Æ

ì äávî:ìàøNé éèáL øNr íéðLä-úà çìLiå ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À¤
íéîìL íéçáæ eçaæiå úìò eìriå ìàøNé éða éørð©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²

:íéøt ýåýéìåúðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ
:çaænä-ìr ÷øæ ícä éöçåæúéøaä øôñ çwiå ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½

ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:òîLðå äNrðç-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå ©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©

ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä̈®̈©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
:älàä íéøácä-ìk ìr íënrèïøäàå äLî ìriå ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ

:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéúà eàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−
øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½

:øäèì íéîMä íörëeàéìàøNé éða éìéöà-ìàå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½
:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àìñ ¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

áéíL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
áàä úçì-úà Eì äðzàåøLà äåönäå äøBzäå ï §¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúkâéBúøLî rLBäéå äLî í÷iå ¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®
:íéýìûä øä-ìà äLî ìriåãéøîà íéð÷fä-ìàå ©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ

ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL§¨´¨¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënr øeçååèìriå §Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

íéîé úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®
:ïðrä CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«

æééðérì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈§¥¥−
:ìàøNé éðaçéøää-ìà ìriå ïðrä CBúa äLî àáiå §¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©´©¤¨®̈

:äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa äLî éäéåttt ©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. ‡lÓ‡עֹובד EÈÓÈ ¯tÒÓ ל היא לכ העצה לֹו– ׁשּנקּבע זּכר ֵƒ¿«»∆¬«≈ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו את למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמסּפר

ּבׁשליחּות  מעילה ּבגדר הּוא אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל

רק  ירּגיׁש הּוא עצמֹו; הרּגׁשת ּולאּבּוד לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָזֹו.

ׁש לא עצמּה, הּׁשליחּות ‰Úv·nאת ‡e‰.אֹותּה
פרשת שקלים 

ְְִֶֶַַָֹ«¿«≈«ָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

וכל אלו  זי"ע הזכרתיו  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  ובהיותי היום 

שכותב אודותם מתאים לתוכן כתבו.

שכותב  עניניו  בכל  יהי'  כן  החדש,  כל  על  הוא  ונהפוך  נאמר  שעליו  אדר  שבחדש  כיון  רצון  ויהי 

בתכ"י.

והרי לכמה דיעות ובכמה ענינים אדר הראשון הוא אדר או דכחדש אחד הם.

והפס"ד וחיתום אורח חיים - וטוב לב משתה תמיד בשמחת כו'.

בברכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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